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RESUMO 

 

            O crescimento da demanda global de eletricidade tem ampliado a busca por novos 

recursos energéticos. As fontes renováveis, como os sistemas fotovoltaicos, provaram ser uma 

das principais alternativas. Os geradores fotovoltaicos (FV) ligados às redes de distribuição têm 

apresentado um crescimento significativo na última década, sendo fundamental analisar os 

impactos decorrentes desse aumento. Este trabalho investiga a influência da alta penetração do 

sistema FV em redes de distribuição em termos de níveis de harmônicos, utilizando cenários de 

média, alta penetração e de mudança de localização para alta penetração. Em particular, este 

estudo aborda as distorções nas formas de onda de tensão e corrente na presença e ausência de 

geradores fotovoltaicos conectados a uma rede de distribuição. Além disso, leva em 

consideração análise do harmônico total e as frequências harmônicas individuais de tensão e de 

corrente. Este estudo é realizado com um sistema de distribuição da literatura IEEE  37 barras 

e com o software Open Distribution System Simulator (OpenDSS). Os resultados mostram que 

devido  a inserção de alta penetração, os limites de tensão referentes aos pontos de conexão 

distantes da subestação podem ultrapassar o limite estabelecido pela norma em relação as suas  

fases. Além disso, os níveis de distorção harmônica total (DHT) e distorção harmônica 

individual (DHI) para tensão e corrente são significativamente altos para harmônicos de 3ª, 5ª 

e 7ª ordens, onde os níveis de distorção de corrente violam os níveis padrão. 

 

 Palavras-Chave: Energia renovável.  Rede de distribuição de energia elétrica. Geração 

fotovoltaica. 
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ABSTRACT 

 

            The growth in global electricity demand has expanded the search for new energy 

resources. Renewable sources such as photovoltaic (PV) systems have proven to be major 

alternatives. PV generators connected to distribution grids have exhibited significant growth in 

the last decade, so it is essential to analyze the impacts resulting from this increase. This work 

investigated the influence of the high penetration of the PV system in distribution networks in 

terms of harmonic levels, using scenarios of medium, high penetration and change from 

location to high penetration. In particular, this study addressed the distortions in voltage and 

current waveforms in the presence and absence of PV generators connected to a distribution 

grid. Additionally, the total harmonic content and the individual harmonic frequencies of 

voltage and current were analyzed. This study was performed with a literature distribution 

system IEEE 37 bars and the Open Distribution System Simulator software (OpenDSS). The 

results show that due to the high penetration, the voltage limits referring to the connection points 

distant from the substation may exceed the limit established by the standard in relation to its 

phases. Furthermore, the total harmonic distortion (THD) and individual harmonic distortion 

(IHD) levels for voltage and current were significantly high for harmonics of the 3rd, 5th, and 

7th orders, where current distortion levels violate the standard levels.. 

Keywords: Renewable energy. Electricity distribution network. Photovoltaic generation.
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

            O crescimento na busca por energia elétrica é um fato que vem se tornando mais 

aparente a cada ano que passa devido ao progresso da tecnologia, da economia e do 

desenvolvimento do mundo. O esgotamento dos recursos energéticos não renováveis e a 

preservação do meio ambiente acarretam um aumento da necessidade de energia elétrica 

renovável, o que incentiva estudos para o desenvolvimento de tecnologias de geração e 

armazenamento  para sistemas de energias como a energia solar. 

            Tendo em vista esse contexto em que a maioria dos países tem procurado diversificar a 

sua matriz energética, buscando o suprimento de energia constante aos consumidores, a 

diminuição da dependência dos recursos naturais não renováveis, assim como a redução das 

emissões de gás carbônico, a utilização e o incentivo voltado para disseminação da energia solar 

através da utilização de sistemas fotovoltaicos passa a ser uma opção viável e promissora. 

 A opção pela geração distribuída de energia está aumentando mundialmente. Estes 

geradores apresentam a particularidade de geração descentralizada, com o intuito de fornecer 

energia às cargas localizadas próximas aos mesmos.  A utilização desta categoria de geração 

possibilita vários benefícios, tais como o aumento da eficiência energética, diminuição dos 

custos devido a integração em conjunto com a geração convencional  da subestação, produzindo 

um aumento na capacidade de geração , diminuição das perdas na transmissão e na distribuição 

da energia elétrica, além de sua flexibilidade de implantação em detrimento de seu pequeno 

tamanho. 

            Uma modalidade de geração distribuída que vem se destacando nos dias atuais é a 

geração fotovoltaica. De acordo com as convicções ambientais, que almejam alternativas 

renováveis e sustentáveis, o uso de módulos fotovoltaicos para a geração de energia elétrica é 

extremamente adequado. Isso é justificado uma vez que sua procedência (o Sol) é uma energia 

renovável e limpa e, além do mais, suas instalações não causam grandes impactos ambientais e 

sonoros. 

            O estudo dos efeitos produzidos pela alta inserção de geradores fotovoltaicos propicia 

um planejamento adequado de operação do sistema de distribuição, impedindo assim, a 

degradação da qualidade da energia elétrica ofertada aos consumidores. Dentro desse contexto, 

este trabalho possui como finalidade a análise da atuação cada vez mais crescente do nível de 
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penetração de sistemas fotovoltaicos em um sistema de distribuição de energia elétrica. Ao 

longo das análises, foram examinadas diferentes situações de comportamento nas quais o 

sistema encontrava-se desprovido de geração fotovoltaica e eventualmente com a presença de 

geradores fotovoltaicos a nível de média, alta penetração e com mudança de localização para 

alta penetração no sistema de distribuição. O software de simulação computacional utilizado 

foi o OpenDSS. Os estudos consideraram circunstâncias de regime permanente com o intuito 

de analisar o comportamento e a interação dos perfis de carga e geração fotovoltaica. Além do 

mais, mostrou-se que prováveis impactos negativos resultantes da alta inserção de geradores 

fotovoltaicos pode ser mitigados utilizando-se as alternativas propostas ao fim deste trabalho. 

            A hipótese levantada é de que a alta penetração de geradores fotovoltaicos em um 

sistema de distribuição tem uma relação significativa com a maior incidência de harmônicos 

ímpares de 3º, 5º e 7º, onde os efeitos em relação aos valores de tensão e sua respectiva  

distorção harmônica total não são impactantes, porém em relação aos valores de corrente e 

níveis de distorção harmônica (DHT), os mesmos ultrapassam as normas vigentes de 

regularização. 

            Para comprovar a  hipótese da tese, será utilizado o software OpenDSS e o sistema 

elétrico de distribuição IEEE  37 barras, onde primeiramente serão realizados os testes sem a 

presença de geradores fotovoltaicos no referido sistema para análise dos resultados, sendo então 

inseridos geradores fotovoltaicos no sistema e realizado o estudo em relação aos valores de 

harmônicos ímpares de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 13ª ordens de tensão e de corrente por meio do modo 

harmônico no OpenDSS e calculado seus níveis de DHT e DHI. 

            Uma análise pontual é realizada nas barras as quais os sistemas fotovoltaicos são 

inseridos, realizando desta feita, uma avaliação em relação aos efeitos produzidos por 

harmônicos individuais de corrente e tensão em cada fase, comprovando que na alta penetração 

a mudança de localização dos sistemas fotovoltaicos não altera os resultados das perdas do 

sistema, porém ocasiona uma melhoria no perfil de tensão do alimentador. 

             Neste sentido é que se insere a contribuição deste trabalho, onde a análise considera a 

influência da alta penetração fotovoltaica introduzida no sistema, sendo possível através de seus 

resultados, sedimentar os efeitos relacionados a presença de harmônicos.  
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1.1. Estado da Arte 

 

            A geração fotovoltaica causa poucos impactos ambientais e contribui para a redução da 

emissão dos gases de efeito estufa. Entretanto, os impactos da inserção de geração distribuída 

fotovoltaica (GDFV) em grandes quantidades sem o devido planejamento podem provocar 

aumento de perdas, sobrecarga dos condutores, dificuldades de controle de tensão nos 

alimentadores, e também, problemas que interferem na operação desde o aspecto da qualidade 

de energia (distorções harmônicas e desequilíbrios de tensão e corrente), bem como da 

distribuição de energia. Atualmente existem inúmeros estudos e referências bibliográficas 

focados à identificação dos impactos relacionados com a inserção de sistemas fotovoltaicos 

conectados na rede de distribuição. Muito embora haja nos dias atuais,  na teoria e nas 

referências bibliográficas, inúmeros estudos focados à identificação dos impactos, se faz 

necessário  aprimorar as pesquisas nesse campo visando sedimentar seus efeitos. Dentre os 

inúmeros estudos que incluem a avaliação dos impactos em função da inserção de sistemas 

fotovoltaicos na rede elétrica relacionados à qualidade de energia e que mostram que a mesma 

ocasiona algum tipo de impacto na rede, na maioria dos casos devido a injeção de componentes 

harmônicas e variação nos níveis da tensão e corrente, pode-se mencionar: 

            Ayub et al. (2014),  menciona que os problemas de qualidade da energia, principalmente 

concernentes a distorções harmônicas, tem se tornado um item de imensa preocupação devido 

à inserção de sistemas fotovoltaicos na rede de distribuição de energia. No artigo, são efetivadas 

medições em campo e os resultados evidenciam que o índice de radiação solar tem influência 

direta sobre a geração de frequências harmônicas pelo inversor. Os resultados foram 

confrontados com um modelo computacional, através da utilização do software Simulink, sobre 

diversos níveis de irradiação solar. Observou-se que os efeitos dos harmônicos, em se tratando 

de DHT (Distorção HarmônicaTotal ), são parecidos entre as duas análises, medido e simulado, 

e comprova o modelo de simulação. 

            O trabalho desenvolvido por Chidurala et al. (2014), ressalta a preocupação quanto a 

qualidade da energia devido ao aumento gradual da instalação de sistemas de energia solar 

fotovoltaica ligados à rede de distribuição em baixa tensão. As distorções harmônicas de 

corrente merecem ênfase entre os diversos problemas avaliados devido a vasta quantidade de 

inversores necessários para fornecer a potência produzida por cada cliente à rede de 

distribuição. Neste trabalho, entende-se que a injeção harmônica mais relevante é gerada pelo 
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inversor devido às mudanças na radiação solar, através de um modelo computacional 

exaustivamente testado, desenvolvido com o software PSCAD. Sendo assim, o artigo conclui 

que a injeção harmônica produzida pelos inversores fotovoltaicos, espalhados pela rede de 

distribuição, pode comprometer o seu funcionamento severamente.            

            As frequências harmônicas derivadas dos inversores agregada a outras produzidas por 

equipamentos fundamentados em cargas não lineares, tornaram-se uma imensa preocupação 

para o sistema de distribuição, levando a uma sucessão de problemas associados à qualidade da 

energia elétrica. Segundo SHAH et al. (2015), a presença desses tipos de perturbações eleva a 

possibilidade de ressonância na rede elétrica e estima-se que em torno de 25% do total de 

distúrbios do sistema elétrico sejam provenientes de harmônicos, ocasionando grandes perdas 

de potência na indústria de energia elétrica. Os resultados obtidos por Chidurala, Saha e 

Mithulananthan (2016) indicam que o DHT da tensão no mesmo ponto de acoplamento comum 

(PAC), no qual se conecta uma geração fotovoltaica, apresenta a tendência de ser idêntica ao 

DHT da tensão nos transformadores empregados na conexão da cogeração. O DHT de corrente 

varia de acordo com a potência fornecida, diminuindo quando ocorre um acréscimo na 

irradiância (SCHLABBACH, 2007; GROB, 2007; CHICCO, 2007), (KOUVELIOTIS-

LYSIKATOS; KOTSAMPOPOULOS; HATZIARGYRIOU , 2015).  

            Vieira (2016) desenvolveu um algoritmo que determinou os impactos da GDFV 

(redução de perdas, postergação de investimentos e melhoria dos perfis de tensão) para 

diferentes níveis de penetração, considerando-se as incertezas relacionadas aos patamares de 

consumo, às curvas de carga das unidades consumidoras e à irradiância solar da região, 

constatando a diminuição de perdas nas redes, melhoria dos níveis de tensão no fornecimento 

das unidades consumidoras e a diminuição da demanda de pico. Conforme observado por Costa 

(2016), A inserção de um grande número de sistemas fotovoltaicos conectados à rede por parte 

de consumidores tende a afetar o nível de tensão durante a geração, resultando em  um aumento 

na amplitude da tensão observada no ponto de conexão. Além dos efeitos relacionados à 

qualidade da tensão em regime permanente, outros aspectos como o carregamento das linhas e 

do transformador e as perdas técnicas na rede devem ser avaliados. 

             Em Sa’ed et al. (2017), os autores consideram a viabilidade e importância do uso de 

ferramentas de simulação para o estudo da integração de redes de sistemas fotovoltaicos e o 

dimensionamento dos GDs para melhorar os perfis de tensão, corrente e reduzir os níveis de 

DHTs.  



21 

 

 

            De acordo  com Anurangi et al. (2017), o uso de sistemas fotovoltaicos pode reduzir a 

escassez da rede elétrica, melhorar os níveis de tensão em unidades consumidoras e diminuir 

as cargas de pico de demanda. No entanto, os impactos da implantação de sistemas fotovoltaicos 

em grande escala sem planejamento podem criar perdas de energia. Essas perdas estão 

relacionadas a problemas relacionados à qualidade de energia, incluindo distorções harmônicas 

e tensão e corrente desequilibrada.  

            Conforme observado em Pereira et al. (2018), quando a potência fornecida pelo sistema 

fotovoltaico aumenta em relação a energia consumida pelas cargas locais, a energia do fluxo da 

rede elétrica para as cargas locais diminuiu, aumentando os valores atuais de DHT medidos. 

            O estudo realizado por Ribeiro (2018), através da inserção de geração fotovoltaica 

avaliou os impactos dos geradores fotovoltaicos na regulação de tensão da rede elétrica por 

meio de simulações utilizando a ferramenta OpenDSS e a rede de testes IEEE de 34 barras. Os 

principais resultados mostram que o local de instalação, o nível de penetração e as condições 

climáticas são as principais motivos dos impactos técnicos nas redes de distribuição. 

            Sinvula et al. (2019), analisaram as influências da qualidade da energia em uma rede de 

distribuição devido a conexão de sistemas fotovoltaicos. Uma análise dos dados registrados foi 

realizada em relação a presença de harmônicos de corrente devido a presença de PV’S; um 

modelo computacional foi desenvolvido para simular vários cenários de expansão e condições 

de rede de distribuição “mais realistas”, enfatizando a influência dos níveis de DHT de corrente 

no sistema de distribuição. 

            O trabalho desenvolvido por Kharrazi et al. (2020) enfatizou distorções de correntes 

harmônicas causadas pela alta inserção de inversores na rede de distribuição, mostrando que 

inversores podem gerar injeções harmônicas mais relevantes devido a mudanças na radiação 

solar. Além disso, o trabalho concluiu que a injeção harmônica produzida por inversores 

fotovoltaicos se reflete através do sistema de distribuição e pode comprometer gravemente o 

seu funcionamento.  

             Em Barutcu et al. (2020), as frequências harmônicas de inversores, juntamente com 

outras harmônicas produzidas por cargas não lineares, tornaram-se uma grande preocupação 

para os sistemas de distribuição. Estudos semelhantes foram relatados em Zhang  et al. (2020), 

onde o uso de monitoramento da qualidade de energia tornou-se importante na identificação 

das diferentes fontes que podem causar o aparecimento e presença de distúrbios harmônicos. 

Além disso, estima-se que cerca de 25% dos distúrbios totais do sistema de energia elétrica 

derivam de harmônicos, causando perdas de energia na indústria de energia elétrica.  
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             Os principais problemas causados pela inserção de sistemas fotovoltaicos estão 

relacionados a introdução de componentes harmônicos e variações nos níveis de tensão e 

corrente, onde segundo Alhafadhi et al.(2020) e Abas et al.(2020),  os harmônicos produzidos 

por sistemas fotovoltaicos estão relacionados à concentração de harmônicos solicitados por 

cargas não lineares, que dependem da carga do inversor. 

            Na mesma linha de raciocínio, Pierry et al. (2020),  evidenciou que a conexão de 

sistemas fotovoltaicos nas redes de distribuição reais de baixa tensão apresentam  alterações 

nos níveis de tensão nos alimentadores e no perfil das perdas técnicas, os quais dependem da 

potência de geração instalada, constatando que a geração distribuída fotovoltaica contribui para 

reduzir as perdas técnicas até um determinado limite de penetração, passando posteriormente a 

incrementá-las. 

            Estudos realizados por Lima (2021), através da utilização de um alimentador real para 

avaliar os impactos da conexão de sistemas fotovoltaicos na rede, definindo as variáveis de 

carga e de geração de maneira estocástica,  observou uma melhora nos níveis de tensão e nos 

patamares de perdas somente até o valor de 40% de potência de geração solar frente a 

capacidade total de potência do transformador. Acima de 80% de penetração o sistema passou 

a apresentar um desempenho pior do que o do caso base (sem inserção de geração distribuída 

fotovoltaica). 

            A tese tem por objetivo sedimentar as implicações quanto aos impactos produzidos na 

qualidade de energia em um sistema de distribuição  em função dos níveis de harmônicos de  

tensão e de corrente em uma rede de distribuição, levando em consideração as perdas e fluxo 

de energia, porém diferenciando-se dos trabalhos apresentados e defendendo a hipótese de que 

para uma situação problema em que o nível de alta  penetração de sistemas fotovoltaicos 

constituídos por minigeradores em uma rede de distribuição, pode produzir efeitos advindos 

que excedem os limites estipulados, evidenciando variações de níveis de harmônicos e correntes 

que infringem os valores das principais normas e recomendações. Neste contexto a proposta de 

tese utiliza um sistema de distribuição de cabos subterrâneos (IEEE  37 barras) de 4,8 kV. É 

um sistema delta de três fios, onde a rede é sem referência ao solo, podendo  ocasionar erros 

em virtude do sistema está flutuando em relação a referência do solo, para resolver esta situação 

foi  realizado um arranjo  da configuração do  transformador da subestação através  da  mudança 

da conexão do  elemento Transformer.SunXf  de delta para wye (estrela), no código do software 

OpenDSS, tornando possível a solução do problema.      
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

            O objetivo desta tese é contribuir com o estudo da inserção de sistemas fotovoltaicos de 

minigeração a nível de alta penetração no sistema elétrico de distribuição, dando ênfase aos 

aspectos de harmônicos em termos de tensão e corrente no sistema de distribuição. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever o sistema de distribuição escolhido para realização dos estudos da alta 

penetração de sistemas fotovoltaicos; 

• Estabelecer cenários de média, alta penetração e de mudança de localização para alta 

penetração usados como casos de estudo dos impactos da minigeração distribuída em 

sistemas de distribuição; 

• Efetivar simulações de fluxo de potência e de harmônicos em cada cenário para sistemas 

fotovoltaicos; 

• Analisar confrontando os resultados obtidos em cada um dos cenários;  

• Identificar o cenário que apresenta melhores resultados em relação a perdas, perfil de 

tensão, fator de potência e níveis de harmônicos; 

• Avaliar os efeitos e impactos de harmônicos devido a média, alta penetração e mudança 

de localização para alta penetração de GD fotovoltaica no sistema elétrico, evidenciando 

os efeitos de harmônicos na qualidade de energia. 

 

1.3. Relevância do Estudo na Atualidade do Tema e Contribuições 

             

            O aumento do nível de harmônicos no sistema de energia elétrica representa um dos 

inúmeros fatores que podem afetar a operação de uma rede de distribuição que atende através 

de seu fornecimento os consumidores de serviços públicos, industriais, comerciais e 

residenciais, sendo este fato importante para alavancar os estudos de pesquisas neste campo.  

            A revisão da literatura mostrou que, até o momento, inúmeros estudos relacionados à 

inserção de sistemas fotovoltaicos em redes de distribuição demonstram os efeitos resultantes 

deste processo. No entanto, há uma lacuna de pesquisa em relação à alta penetração de geração 

energia fotovoltaica em sistemas de distribuição no que se refere aos efeitos de harmônicos e 

distorções harmônicas, que se pretende preencher neste estudo. Mais importante, uma análise 
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comparativa entre a ausência e presença da alta penetração do sistema fotovoltaico foi realizada 

para avaliar os efeitos que os harmônicos podem causar nesta situação extrema. Em outras 

palavras, este estudo teve como objetivo elucidar os efeitos produzidos pelos harmônicos 

através da alta penetração de sistemas fotovoltaicos em uma rede de distribuição. 

            As principais contribuições desta tese podem ser listadas a seguir: (a) analisar 

cuidadosamente e avaliar a influência dos níveis individuais de harmônicos no comportamento 

de sistemas de distribuição subterrânea, propondo que a alta penetração da energia fotovoltaica 

nestes sistemas tem uma relação significativa com uma maior incidência de harmônicos ímpares 

de 3ª, 5ª e 7ª ordens, através de um sistema de distribuição de cabos subterrâneos de 4,8 kV 

(IEEE 37 barras) para realização de estudos de níveis de DHT em tensão e corrente; (b) provar 

que os efeitos do DHT para os valores de tensão não produzem impactos significativos, porém 

o DHT de corrente excede os padrões; (c) verificar que o aumento do nível de harmônicos na 

rede elétrica de um sistema de energia representa um dos vários fatores que podem influenciar 

na qualidade de uma rede de distribuição, fato este importante para influenciar as pesquisas 

nessa área; e (d) Sedimentação das consequências da alta penetração do sistema fotovoltaico 

nas redes devido a geração de harmônicos e, mais especificamente, uma análise das implicações 

em relação as normas padrões estabelecidas dentro dos limites de tensão e corrente operacionais 

adequados. 

            As contribuições da presente tese ficarão no âmbito das consequências que a alta 

penetração dos sistemas fotovoltaicos podem ocasionar à rede em função da geração de 

harmônicos, acarretando o aparecimento de distorções harmônicas totais de corrente acima do 

valor estabelecido pela norma padrão, refutando que as perdas envolvidas no circuito com 

média penetração ocasionam uma diminuição, porém na alta penetração as perdas sofrem um 

pequeno acréscimo em relação ao circuito desprovido de sistemas fotovoltaicos,  considerando 

especificamente a análise no que se refere às implicações quanto aos padrões pré-estabelecidos 

dentro de limites operacionais adequados para tensão e corrente. 

             As simulações serão realizadas através da aplicação do software OpenDSS visando 

evidenciar as perdas do sistema e o nível de distorções harmônicas presentes na rede de 

distribuição de energia elétrica em função da alta penetração de sistemas fotovoltaicos na rede 

de distribuição. 

            Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho, foram utilizados os métodos de pesquisa descritiva, quantitativa e de 

pesquisa bibliográfica com a finalidade de analisar o estudo relacionado aos harmônicos e fluxo 

de potência devido a alta penetração de sistema fotovoltaicos através de um estudo realizado 
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por meio de uma revisão bibliográfica composta pelos principais autores da área e simulações 

no sistema de estudo proposto. É neste contexto que se insere a temática desta tese, a qual 

aborda os estudos teóricos, atividades de levantamento de dados obtidos por simulação, 

possibilitando a apuração e análise dos resultados dos efeitos produzidos pela alta penetração 

de sistemas fotovoltaicos no sistema IEEE 37 barras de distribuição. 

 

1.4. Organização dos Capítulos 

 

            Inicia-se o estudo com uma breve introdução que contextualiza de forma objetiva o 

tema, define os objetivos que nortearão o estudo e apresenta a organização do trabalho. 

            O capítulo 2 apresenta uma exposição geral de geração fotovoltaica, englobando  os 

componentes básicos empregados e modos de conexão de sistemas fotovoltaicos interligados 

em sistemas de distribuição, abordando desde sua composição e modelagem. 

            O capítulo 3 descreve os distúrbios que comprometem a qualidade de energia, os 

efeitos da distorção harmônica, mencionando métodos de mitigação e apresentando as 

principais normas e requisitos relacionados a qualidade harmônica. 

           O capítulo 4 apresenta a metodologia de simulações empregadas neste estudo para a 

estruturação de uma rede real, onde se encontram os resultados provenientes das simulações do 

sistema utilizando o software OpenDSS, assim como as características do sistema IEEE  37 

barras como a implementação de planta de modelagem experimental empregada para análise 

de inserção de fontes de geração fotovoltaicas. A exposição está dividida em quatro etapas, 

sendo a primeira sem a presença de sistema fotovoltaico, a segunda etapa com uma média 

penetração de sistemas fotovoltaicos, a terceira com a alta penetração de geração fotovoltaica e 

a quarta etapa com alta penetração levando em conta  a alteração de localização dos PV’S , 

destacando os resultados da avaliação comparativa entre os impactos obtidos em cada cenário. 

           O capítulo 5 expõe os resultados da análise das tensões e correntes harmônicas 

encontradas com auxílio das simulações realizadas através do software OpenDSS para o sistema 

IEEE  37 barras. 

          O capítulo 6 apresenta as considerações finais com as conclusões e sugestões visando à 

continuidade de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

 

2.1. Introdução 

 

 Atualmente devido a vários fatores que afetam a sobrevivência humana a busca por 

fontes renováveis e não poluentes se tornou importante nas últimas décadas em função da 

constatação do aquecimento global provocado pelas atividades do homem. A principal fonte de 

energia renovável é o sol, este envia à Terra apenas a energia radiante, ou seja, a luz visível, 

radiação infravermelha e alguma radiação ultravioleta.  

            A energia direta do sol aquece e ilumina, promovendo a conversão fotovoltaica que 

transforma a radiação solar em energia elétrica. Essa eletricidade pode ser usada diretamente, 

assim como também pode ser armazenada em baterias para uso futuro e atualmente a mesma 

pode ser introduzida na rede de distribuição de eletricidade de forma a atender a demanda de 

energia do sistema elétrico. 

            A utilização de sistemas de geração de energia alternativa, tais como sistemas 

fotovoltaicos, permitiram reduzir a demanda de energia proveniente da rede de distribuição 

convencional de energia elétrica em função da geração complementar de energia produzida por 

este tipo de fonte renovável de energia. (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

 

2.2. Tipos de Sistemas de Geraçao Fotovoltaica  e seus Componentes  

 

         Um sistema solar fotovoltaico é capaz de gerar energia elétrica através da radiação solar. 

A classificação dos sistemas fotovoltaicos pode ser quanto a interligação com o sistema público 

de fornecimento de energia elétrica, onde os dois tipos básicos de sistemas fotovoltaicos 

existentes são classificados de acordo com a forma da qual é feita a geração ou a entrega da 

energia elétrica em: Sistemas Isolados (Off-grid) e Sistemas Conectados à Rede (Grid-tie), 

conforme podemos observar na estrutura da Tabela 2.1. 
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         Os Sistemas Isolados são usados em áreas remotas ou onde o custo para se conectar a rede 

elétrica é dispendioso, sendo usados, por exemplo, em casas de campo, iluminação, 

telecomunicações, em sistema de bombeamento de água, etc., por sua vez os Sistemas 

Conectados à rede, substituem ou complementam a energia elétrica convencional disponível na 

rede de energia elétrica. 

          Entretanto os sistemas fotovoltaicos também podem ser classificados quanto a sua 

configuração em: sistemas puros e sistemas híbridos. 

         Os sistemas puros são aqueles que utilizam o gerador fotovoltaico como único gerador de 

energia elétrica; enquanto que os sistemas híbridos são aqueles que resultam da associação do 

gerador fotovoltaico com outros tipos de geradores de energia elétrica. 

Tabela 2.1: Classificação de sistemas fotovoltaicos 

Tipo de sistema Alimentação 

dos 

consumidores 

Acumulação 

de energia 

elétrica 

Componentes 

básicos 

Aplicações típicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas 

isolados 

 

 

 

 

 

 

 

Puros 

 

 

 

 

Tensão contínua 

 

Não 

Seguidor de potência 

máxima (desejável) 

Bombeamento, produção 

de hidrogênio etc. 

 

 

Sim 

 

Controlador de carga 

e acumulador 

Iluminação, 

telecomunicações, 

sinalização náutica, cerca 

elétrica, proteção catódica 

etc. 

 

 

 

Tensão alternada 

 

Não 

Inversor Bombeamento, uso 

industrial etc. 

 

 

Sim 

 

Controlador de carga, 

acumulador e 

inversor 

Eletrificação rural, 

bombeamento, 

telecomunicações, uso 

industrial, iluminação etc. 

 

 

 

Híbridos 

 

Tensão contínua 

 

Sim 

Controlador de carga, 

acumulador  e 

gerador 

complementar 

Telecomunicações, 

iluminação, sinalização 

rodoviária e ferroviária 

etc. 

 

Tensão alternada 

 

Opcional 

Controlador de carga, 

acumulador opcional 

e gerador 

complementar 

 

Iluminação, uso industrial 

etc. 

 

Sistemas 

conectados à 

rede elétrica 

 

 

Puros 

 

 

Tensão alternada 

 

 

Não 

 

 

Inversor 

Aplicações residenciais, 

comerciais e industriais, 

produção de energia para 

rede pública etc. 

 

 

 

 

Híbridos 

 

 

 

 

Tensão alternada 

 

 

Não 

 

Inversor e gerador 

complementar 

Aplicações residenciais, 

comerciais e industriais, 

produção de energia para 

rede pública etc. 

 

 

Sim 

 

Inversor , gerador 

complementar e 

acumulador 

 

Eletrificação rural, uso 

industrial, suprimento 

ininterrupto de energia etc. 

Nota: Todos os tipos de sistemas possuem gerador fotovoltaico entre os componentes básicos 

Fonte: ABNT NBR 11704:2008 
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 Um sistema fotovoltaico é formado por quatro componentes básicos, conforme a figura 2.1: 

 

                         Figura.2.1. Componentes básicos do sistema fotovoltaico 

 

                             Fonte: http://www.blue-Sol.com.br 

 

➢ Módulos fotovoltaicos: São dimensionados de acordo com a energia necessária. 

Captam a energia solar e convertem em energia elétrica CC, sendo responsáveis por 

transformar energia solar em eletricidade; 

➢ Controladores de carga (reguladores): Usados em sistemas isolados para monitorar 

o carregamento das baterias para prevenir sobrecargas ou descargas exageradas na 

bateria, aumentando sua vida útil e desempenho; 

➢ Inversores: são responsáveis por transformar a corrente contínua (CC) das baterias em 

corrente alternada (AC). No caso de sistemas conectados à rede elétrica, também são 

responsáveis pela sincronização destes com a rede;  

➢ Baterias: Usadas em sistemas isolados para armazenar energia, guardando a energia 

elétrica para que o sistema possa utilizar a mesma quando da ausência de luz solar. 

2.2.1 Sistemas Isolados (Off-Grid) 

 

         Nos sistemas fotovoltaicos Isolados/Autônomos (SFI), o sistema encontra-se desligado 

da rede, sendo a produção fotovoltaica a única fonte de produção de energia para as cargas. 

         Existem várias opções de configurações para os sistemas isolados: carga CC sem 

armazenamento e com armazenamento, carga CA sem armazenamento e com armazenamento, 

conforme podemos observar na figura 2.2. 
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         Em um sistema isolado sem armazenamento, com cargas em corrente contínua ou 

alternada, os usuários consomem rapidamente a energia gerada e como não necessitam da 

utilização de baterias estes têm a comodidade de serem mais em conta, como na situação de 

sistemas de bombeamento de água. Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia, 

usa-se um dispositivo para monitorar a carga e a descarga na bateria. O “controlador de carga” 

tem como principal finalidade não deixar que haja problemas na bateria por sobrecarga ou 

descarga profunda, o mesmo é utilizado em sistemas menores onde os equipamentos usados 

são de baixa tensão e corrente contínua. 

         Estes sistemas são exclusivamente importantes para situações onde a rede pública de 

distribuição de energia não existe, seja por motivos técnicos, econômicos ou para aplicações 

onde as infraestruturas elétricas são praticamente nulas. Na figura 2.3 é apresentado um 

diagrama geral de um sistema fotovoltaico isolado.  

                             Figura.2.2.  Diagrama de sistemas fotovoltaicos em função da carga utilizada 

 
                            Fonte: CRESESB/CEPEL,2008 

                        

                         Figura.2.3.  Diagrama geral de um sistema fotovoltaico isolado 

 
                        Fonte: https://www.mheducation.es › bcv › guide › capitulo  
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2.2.2 Sistemas Conectados à Rede (On-Grid) 

 

         Os Sistemas Fotovoltaicos conectados à rede On-Grid (SFCR) não utilizam 

armazenamento de energia, dispensando o uso de baterias (acumuladores) e toda geração é 

entregue diretamente na rede que age como uma carga absorvendo a energia elétrica gerada. 

São caracterizados por estarem agregados à rede elétrica que abastece a população e de maneira 

diferente dos sistemas isolados que atende a um propósito específico e local, estes sistemas são 

capazes de abastecer a rede elétrica com energia, sendo basicamente de um único tipo no qual 

o gerador fotovoltaico representa uma fonte complementar ao sistema elétrico ao qual está 

interligado, apresentando uma grande comodidade em relação aos sistemas isolados, já que não  

utiliza baterias e controladores de carga. 

         Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR) podem ser de grande porte 

(as centrais fotovoltaicas) ou de pequeno porte (descentralizada e instalada em edificações 

urbanas). Os sistemas On-Grid dependem de regulamentação e legislação favorável, uma vez 

que utiliza a rede de distribuição das concessionárias para o escoamento da energia gerada. A 

figura 2.4 mostra um diagrama esquemático da estrutura básica de um SFCR. Este tipo de 

sistema será aplicado nas simulações e estudos deste trabalho. 

                          

                       Figura.2.4. Sistema fotovoltaico interligado à rede (SFCR) 

 
                       Fonte: https://www.mheducation.es › bcv › guide › capitulo 

  

2.2.3 Sistemas Híbridos 

  

         Sistemas híbridos são aqueles que resultam da combinação do gerador fotovoltaico com 

outros tipos de geradores de energia elétrica, ou seja, caracterizam-se por utilizarem mais de 
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uma fonte de geração de energia, podendo ser :geração diesel, turbinas eólicas, módulos 

fotovoltaicos entre outras. A combinação destes sistemas resulta em um melhor aproveitamento 

energético. 

         Estes sistemas são mais complexos e necessitam de uma modalidade de controle capaz de 

integrar os vários geradores, de forma a melhorar a operação de utilização para o usuário, de 

acordo com a quantidade e com os tipos de geradores em funcionamento simultâneo no projeto 

de geração, serão necessários maiores requisitos técnicos de automação aumentando a 

complexidade do sistema. 

         Os sistemas híbridos podem ser isolados, conectados à rede ou simplesmente atuarem 

como apoio a rede. Em geral, os sistemas híbridos visam atender a sistemas de médio a grande 

porte com um número maior de usuários. Por trabalhar com cargas de corrente contínua, o 

sistema híbrido também utiliza inversor. 

         Devido a enorme complexidade de arranjos e variedade de alternativas, a forma de 

otimização do sistema torna-se um estudo particular para cada caso. Na figura 2.5 é 

representada a configuração geral de um sistema isolado híbrido. 

                              

                              Figura.2.5.  Sistema híbrido isolado  

 
                                 Fonte: CRESESB/CEPEL,2008 

 

2.3. Classificação dos Sistemas Fotovoltaicos quanto a Potência 

  

            De acordo com Resolução Normativa ANEEL Nº 687 de  24/11/2015 os sistemas 

fotovoltaicos são classificados quanto a potência instalada em: 

➢ Microgeração: sistemas de pequena potência (Wp ou kWp): potência menor ou 

igual a 75 kWp; 
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➢ Minigeração: sistemas de média potência (kWp ou MWp): potência entre 75 kWp 

e 5 MWp; 

➢ Usinas: sistemas de elevada potência (dezenas MWp): potência superior a 5 

MWp. Podem também ser chamadas de centrais fotovoltaicas. 

 

2.4. Inversores 

 

            Nos sistemas fotovoltaicos, o inversor é um dispositivo eletrônico que tem a função de 

transformar a energia produzida por um painel fotovoltaico que apresenta valores de tensão e 

corrente continua (CC) em tensão e corrente alternada (CA), onde estes valores referentes à 

saída devem ser sincronizados com a tensão da rede a qual o mesmo se encontra conectado. 

Atualmente, os inversores empregam modulação PWM (Pulse Widht Modulation) para 

fornecer a frequência desejada com distorção harmônica mínima. 

            A figura 2.6 mostra um diagrama correspondente a um sistema fotovoltaico que se 

encontra interligado a rede de distribuição.  

                       

                        Figura.2.6. Diagrama de um sistema fotovoltaico interligado à rede (SFCR) 

 

                            Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

                            

            O funcionamento de um inversor solar ocorre de forma parecida com outros inversores 

de tensão, os quais transformam valores de tensões continuas em média 12V ou 24V para 

tensões alternadas de 110/220V. Assim, a entrada do inversor solar, recebe tensões na faixa de 

12V a 36V em corrente continua, apresentando na saída uma tensão alternada de 110V ou 220V 

a 60Hz. 
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            O inversor funciona com uma ponte de transistores que chaveia a tensão contínua de 

forma que ela fique alternada, ligando e desligando o circuito várias vezes por segundo de forma 

a imitar um sinal senoidal. 

            Dessa forma, para deixar o sinal de saída ainda mais perfeito, utilizam-se filtros 

indutivos e capacitivos. Os transistores utilizados na construção do inversor solar são 

MOSFETs (transistor de efeito de campo), IGBTs (transistor bipolar de porta isolada) ou IGCT 

(transistor integrado controlado). O controle da tensão de saída funciona por meio de PWM 

(Pulse Width Modulation). 

            Ao converter a corrente contínua de entrada de 12, 24 ou 48 Vcc em corrente alternada 

de 110 Vca, 220 Vca, o inversor produz uma onda de saída, o que o faz graças aos seus 

componentes eletrônicos. Essa onda resultante pode ser uma onda senoidal pura, uma onda 

senoidal modificada ou uma onda senoidal quadrada, mas será apenas comentado sobre a onda 

senoidal pura e modificada, porque são as mais importantes, a quadrada está se tornando 

obsoleta devido à baixa qualidade e pouca funcionalidade do equipamento. 

          Figura.2.7. Formas de onda de saída dos inversores: Senoidal Pura, Onda  

            Quadrada e Senoidal Modificada 

 

                       Fonte: Adaptado de  http://www.yubasolar.net/2015/07/ 

 

2.4.1. Características do Inversor de Onda Senoidal Modificado 

 

➢ Os inversores de onda senoidal modificados são mais sofisticados do que os inversores 

de onda senoidal quadrada, mas menos sofisticados do que os inversores de onda 

senoidal pura; 
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➢  A largura da onda é modificada para ficar próxima à qualidade de uma onda senoidal 

pura, exceto que no momento da conversão na saída de corrente alternada ela vai para 

zero volts por um período de tempo antes de mudar de positivo para negativo; 

➢ Os inversores de onda senoidal modificados não poderão funcionar para os 

equipamentos que costumam ter potência de pico na partida e que possuem motores, 

sendo recomendados para dispositivos sem motor e não muito complexos, como para o 

uso de iluminação, televisão, música ou reprodutor de DVD, etc.;  

➢ Um inversor de onda senoidal modificado é o inversor mais usado comercialmente em 

sistemas fotovoltaicos autônomos pequenos e simples quando o equipamento a ser 

conectado são 2 ou 3 e poucos complexos como os mencionados acima porque o 

inversor é mais econômico e acessível do que seus concorrentes. Embora sejam 

acessíveis em muitos casos, eles têm desvantagens que devemos levar em consideração, 

tais como: 

            O equipamento a ser conectado deve ser verificado, pois nem todos trabalham com onda 

senoidal modificada, há aplicações que não são compatíveis. A maioria dos equipamentos 

incompatíveis são dispositivos eletrônicos sensíveis, como impressoras a laser e equipamentos 

com motor, que são aqueles com os quais você tem mais problemas. Esses equipamentos podem 

não funcionar ou ser danificados por picos de energia. 

            O inversor de onda senoidal modificado tem a desvantagem de poder criar altas 

temperaturas em alguns dispositivos, devido este inversor consumir mais energia, então o 

inversor tem mais tendência a esquentar tornando seu funcionamento menos confiável, o que 

muitas vezes reduz a vida útil de muitos dispositivos eletrônicos e do próprio inversor.  

            Mais uma desvantagem dos inversores de onda senoidal modificados é que tendo mais 

harmônicos eles geram ruído nos dispositivos. O inversor de onda senoidal modificado 

geralmente cria um zumbido em equipamentos eletrônicos que pode ser incômodo e irritante 

para os usuários.  

 

2.4.2. Características do Inversor de Onda Senoidal Pura 

 

➢ Os inversores de onda senoidal pura são os mais eficientes porque sua onda senoidal é 

quase perfeita (<3% de distorção harmônica total) igualando a onda eletromagnética 

fornecida pela rede elétrica pública em nossas casas; 
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➢ A onda senoidal é a mais adequada para o funcionamento dos equipamentos, evitando 

harmônicos ou ruídos do equipamento; 

➢ Possui um dissipador de calor integrado que permite que o calor não se acumule, ficando 

o equipamento em uma determinada potência para melhor funcionamento;  

➢ Caso a temperatura interna ultrapasse os parâmetros normais de calor, o Inversor é 

protegido por desligamento automático por um momento até que resfrie e atinja a 

temperatura operacional adequada para ser reativado e reiniciado para continuar 

trabalhando com o equipamento conectado;  

➢ É o mais caro do mercado pela qualidade de potência que oferece, onde se pode ligar 

todos os equipamentos, ideal para motores que os ajudem a aquecer menos obtendo o 

seu melhor rendimento. Também é ideal para aparelhos complexos ou eletrônicos 

sensíveis que oferecem excelente desempenho. 

 

2.5. Classificação dos Inversores Utilizados em Sistemas Fotovoltaicos 

             Os inversores em termos de sistemas fotovoltaicos, podem ser divididos em duas 

categorias com relação ao tipo de aplicação: SFIs e SFCRs. Embora os inversores para SFCRs 

compartilhem os mesmos princípios gerais de funcionamento que os inversores para SFIs, eles 

possuem características específicas para atender às exigências das concessionárias de 

distribuição em termos de segurança e qualidade da energia injetada na rede. 

            No SFCR os inversores com potências até 5kW tem saída do tipo monofásica enquanto 

que acima deste valor, os mesmos geralmente são do tipo trifásicos ou são conjuntos de três 

inversores monofásicos a serem associados. 

 

2.5.1. Inversor Off Grid 

 

            O inversor off grid é projetado para alimentar exatamente as cargas, extraindo a energia 

diretamente de um banco de baterias, gerando assim um sinal elétrico de corrente alternada, o 

qual fornecerá a potência elétrica necessária diretamente aos consumidores.  

            Esse modelo de inversor fotovoltaico é comumente empregado nos sistemas 

fotovoltaicos isolados, geralmente chamados de off-grid, transformando a corrente contínua 

(CC) oriunda de tensões 12, 24 ou 48 volts para a corrente alternada (CA), exatamente pela sua 
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tendência de fornecer energia diretamente às cargas, dependendo apenas do banco de baterias, 

podendo ser empregado de forma independente da rede elétrica pra algumas aplicações como: 

Postes de iluminação solar, sistemas de rádio transmissão, etc. 

            Este tipo de inversor autônomo não pode ser utilizado em sistemas on-grid (conectados 

à rede) porque não apresenta a capacidade de interagir com o sinal de corrente alternada 

existente na rede. 

            A dimensão do inversor off-grid está diretamente relacionada com sua aplicabilidade.   

Os inversores off-grid menores possuem potências variando de 150W a 2000W, são leves e 

podem ser facilmente transportados ou conduzidos de um sistema para outro porém os 

inversores off-grid acima de 2000W são mais potentes e são empregados em equipamentos que 

exigem um maior consumo de energia, sendo mais pesados e necessitam de uma instalação 

permanente. 

 

2.5.2. Inversor Grid TIE  

 

            O inversor grid tie ou string inverter é utilizado para conectar o sistema fotovoltaico de 

energia solar sem o uso de baterias na rede elétrica, normalmente empregado em sistemas de 

microgeração e minigeração, de até algumas dezenas de quilowatts, conectados a rede. 

Dependendo do tamanho do sistema, utilizam-se vários inversores ligados em paralelo para 

obter a potência desejada.  

            O inversor grid-tie é projetado para desconectar-se rapidamente da rede elétrica se a 

mesma apresentar instabilidade. Esse modelo de inversor fotovoltaico é construído para atuar 

mutuamente com o sinal senoidal da corrente alternada existente na rede, por esse motivo 

também são denominados de inversores interativos ou de inversores on-grid, em virtude dos 

mesmos serem projetados para trabalhar especificamente com a rede e de forma automatizada, 

se comportando como uma  unidade de controle do sistema fotovoltaico on-grid, em virtude 

desta situação, não é possível utilizar um inversor grid-tied em um sistema off-grid, pois esse 

não consegue alimentar diretamente às cargas, uma vez que é construído para alimentar a rede. 

Ao contrário dos inversores off grid, o grid tie fornece corrente elétrica alternada em sua saída, 

nunca tensão. O inversor opera sincronizado com a rede elétrica, onde esta passa a servir como 

referência de tensão e frequência. Quando há interrupção na distribuição de energia elétrica na 

rede em que o inversor está inserido ou quedas de tensão (apagões) ele deve ser desligado 
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automaticamente, evitando o risco de problemas para a rede, assim como também para o próprio 

gerador, que pode ficar sobrecarregado, vindo a sofrer danos. Para evitar essa situação, a função 

de anti-ilhamento é acionada, para realizar a desconexão da rede, evitando que esta receba 

corrente elétrica vinda do sistema fotovoltaico. 

2.5.3. Microinversor Grid TIE 

 

            O microinversor é bem menor em tamanho e capacidade em relação ao inversor de string 

padrão, com uma menor potência e projetado para operar com um único módulo fotovoltaico, 

com potência normalmente abaixo de 1000 W (entre 250W a 1kW), convertendo a energia de 

corrente contínua de cada painel para corrente alternada. As vantagens do microinversor 

residem principalmente na operação independente de cada módulo.  

            Apesar de sua pequena dimensão, o microinversor possui todas as características de um 

inversor de string, a única diferença é somente a sua potência reduzida. Geralmente é instalado 

na parte de trás de cada módulo individual sendo responsável apenas pela conversão do grupo 

de painéis no qual está instalado. O monitoramento eletrônico é capaz de verificar cada um dos 

microinversores, sendo possível detectar com rapidez e precisão um problema relacionado ao 

módulo fotovoltaico. 

            Embora o mesmo seja ligeiramente mais caro que o inversor grid tie, o microinversor 

possui algumas características vantajosas, dentre elas, a otimização da energia gerada. Em 

virtude de os módulos serem instalados individualmente por microinversor, se por acaso ocorrer 

sombreamento, a geração de energia dos demais módulos não sofre qualquer influência. Esse 

equipamento é uma boa alternativa em casos de telhados irregulares. Nesse sistema o 

monitoramento da geração de energia é individual, possibilitando em um menor tempo a 

constatação de uma falha, facilitando sua manutenção. 

 

2.5.4. Inversor Híbrido 

 

            O Inversor Solar Híbrido opera tanto conectado na rede quanto isolado dela. Ele é uma 

fusão de um inversor grid-tie e um inversor off-grid, onde o mesmo executa a mesma função 

dos inversores, convertendo a eletricidade CC em eletricidade CA, além de ser capaz de 

carregar e descarregar um banco de baterias, possibilitando ser programado para injetar energia 

na rede nos horários onde a energia vale mais e armazenar a energia em baterias quando a 
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energia é mais em conta. A maior parte dos modelos existentes utiliza potências entre 5 kW e 

25 kW, portanto dentro da faixa dos inversores de string. 

            Desta forma, esse inversor pode ser ligado à rede, funcionando como um inversor 

interativo e pode também ser ligado diretamente às cargas (os aparelhos consumidores de 

energia elétrica), funcionando como um inversor fotovoltaico autônomo. 

            Ambos “inversores internos” são alimentados por meio do banco de baterias e cada um 

apresenta sua atuação específica, na situação em que ocorra uma  queda de tensão na rede, a 

parte interativa vai se desconectar automaticamente, enquanto que a parte autônoma continuará 

alimentando as cargas ininterruptamente, durante o tempo em que houver energia nas baterias. 

Os equipamentos que precisam ser alimentados continuamente devem ser ligados diretamente 

à saída autônoma (off-grid) do inversor híbrido, enquanto a saída interativa (on-grid) é ligada 

ao quadro geral da residência. Portanto, existe a necessidade de duas instalações elétricas 

independentes, sendo uma para atender o sistema em off-grid, e outra para o sistema on-grid do 

inversor híbrido. 

 

2.6. Classificação dos Inversores quanto a Operação 

 

            Dependendo do princípio de operação, os inversores podem ser divididos em dois 

grandes grupos: comutados pela rede (comutação natural) e auto comutados (comutação 

forçada). A figura 2.8 mostra uma classificação dos inversores por princípio de operação. 

                       Figura.2.8.  Classificação dos inversores de acordo com o princípio de operação 

 

                     Fonte: Adaptado de PINHO; GALDINO, 2014  
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 2.6.1. Inversores Comutados Pela Rede  

 

            Uma vez que a mudança da situação de condução para o estado de corte é controlada 

através do circuito de potência, os inversores a tiristor são conhecidos como inversores de 

comutação natural ou inversores comutados pela rede, embora robusto e simples, sua baixa 

qualidade de tensão e corrente de saída (em virtude do alto teor de harmônico) necessita fazer 

uso de redes de filtragem complexas, dispendiosas e que acarretam perdas. Com o aparecimento 

de novos dispositivos de chaveamento (MOSFET e IGBT), o emprego de inversores a tiristor 

acabou sendo reduzido pouco a pouco e atualmente ficou restrito a unidades de potência elevada 

(acima de 100 kW) e a acionadores (drivers) de motores elétricos de grande dimensão. 

 

2.6.2. Inversores Autocomutados  

 

            Nos inversores auto comutados, os elementos de chaveamento são semicondutores que 

podem ser postos em estado de condução ou de corte em algum momento do ciclo por meio de 

um terminal de controle. De acordo com a velocidade de chaveamento e dos níveis de potência 

e tensão, os IGBTs ou MOSFETs podem ser aplicados nos inversores. Estes dispositivos 

operam utilizando o controle de modulação por largura de pulso (PWM), o que possibilita um 

bom controle em relação a forma de onda e quanto ao valor da tensão de saída. De acordo com 

a fig. 2.8, os inversores auto comutados estão divididos em duas categorias, podendo ser fonte 

de corrente (Current Source Inverter) ou fonte de tensão (Voltage Source Inverter). No modelo 

fonte de tensão (o mais empregado em sistemas de conversão FV) o controle pode ocorrer tanto 

por tensão como por corrente, isso depende da grandeza de saída tomada como referência. Em 

virtude das perturbações na rede e a facilidade no controle do fator de potência, o controle por 

corrente é empregado em grande parte dos modelos para sistemas FV conectados à rede, por 

outro lado, o controle por tensão é aplicado, especialmente, em inversores não conectados à 

rede. 
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2.7. Critérios de Qualidade de um Inversor 

 

      Um inversor para sistemas fotovoltaicos deve possuir as seguintes características: 

➢ Alta eficiência de conversão, tanto na carga nominal quanto em cargas parciais; 

➢ Alta confiabilidade e baixa manutenção; 

➢ Operação em uma faixa ampla de tensão de entrada; 

➢ Boa regulação na tensão da saída; 

➢ Forma de onda senoidal com baixo conteúdo harmônico; 

➢ Baixa emissão de ruído audível; 

➢ Baixa emissão de interferência eletromagnética; 

➢ Tolerância aos surtos de partida das cargas a serem alimentadas; 

➢ Grau de proteção IP adequado ao tipo de instalação; 

➢ Garantia de fábrica de pelo menos 2 anos. 

 

2.8. Inversores e suas Relações com Harmônicos 

             

            De acordo com Dugan, Mcgranaghan, Beaty e Santoso (2002), os  inversores, assim 

como qualquer outro  tipo de conversor de potência, podem distorcer as formas de onda de 

corrente.  

            A análise do comportamento harmônico é uma característica importante a ser 

considerada  no que diz respeito a qualidade de energia, em decorrência do fato de que  o valor 

da máxima transferência de potência diminui quando os harmônicos de corrente estão presentes. 

Para mitigar os efeitos  da distorção harmônica causados pelos inversores, normalmente  

empregam-se filtros conectados à saída dos mesmos, de modo a fornecer uma onda proximada 

de uma senoidal não distorcida. 

 

2.8.1 Fabricantes de Inversores Solares Fotovoltaicos  

 

            Algumas fabricantes  de inversores  fotovoltaicos aparecem como referência no 

mercado mundial. Existem variações em relação a escolha da marca quanto ao tamanho do 

sistema e também a localização. Algumas marcas são mais populares em alguns países, 
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enquanto perdem mercado em outros. Existem marcas mais focadas em grandes usinas, e outras 

com foco mais em inversores de menor potência. 

            Normalmente, os inversores operam com tensões de entrada de 12, 24 e 48 VCC, que 

normalmente são convertidas para 120 ou 240 VCA a 50 ou 60 HZ. Ao dimensionar um 

inversor para um sistema solar fotovoltaico, deve-se considerar características como tensão de 

entrada CC, tensão de saída CA, bem como as características da carga a ser alimentada, pico de 

inicialização, variação de tensão, forma onda e a frequência. Portanto, deve-se atentar para as 

seguintes características elétricas do inversor, como: 

➢ Potência nominal: Potência que o inversor pode produzir permanentemente. Para uma 

melhor eficiência operacional, é necessário sempre escolher um inversor com uma 

potência nominal superior à potência total necessária para alimentar as cargas. 

➢ Rendimento / eficiência: Relação entre as potências de entrada e saída, o rendimento de 

um inversor não é constante, variando em função da potência consumida, sendo baixo 

a baixas potências e aumentando progressivamente à medida em que a potência 

aumenta. A eficiência do inversor varia de 50% a 90%, idealmente o inversor é 

dimensionado para ter mais de 90% de eficiência 

➢ Capacidade de sobrecarga: Capacidade que um inversor apresenta para fornecer maior 

potência do que a potência nominal por um determinado período de tempo, também 

conhecida como potência de pico, empregada para partida com altos picos de corrente, 

como é caso de uma partida de motor. 

➢ Auto- consumo: Espera-se que o inversor seja capaz de iniciar automaticamente quando 

uma carga for detectada e desligar sem perceber que não há carga ativa em sua saída. A 

maioria dos inversores usa um sistema de standby para reduzir as perdas de energia 

quando o inversor funciona sem cargas. Na ausência de cargas ativas (trabalho em 

vazio) o inversor tem um auto, normalmente apresentando um consumo de até 2% da 

potência nominal de saída. 

➢ Proteções: Os Inversores utilizados em sistemas de energia solar fotovoltaicos deverão 

possuir as seguintes proteções: Inversão de polaridade; Sobrecarga na saída; Subtensão; 

Sobretensão; Curto-circuito na saída e Sobreaquecimento; 

➢ Frequência: Geralmente 50 ou 60Hz. 

➢ Forma de onda: A forma de onda é uma representação gráfica que mostra como a 

energia se comporta ao longo do tempo, juntamente com seus valores de tensão, 

objetivando uma senoidal, ou seja, uma onda pura e harmônica. 
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2.9. Considerações Finais 

 

            Atualmente a energia fotovoltaica é uma modalidade sustentável, não poluente que não 

é nociva ao meio ambiente. Nos últimos anos a mesma passou a ocupar um lugar primordial 

para interagir e complementar a sustentabilidade energética no sistema de redes de distribuição. 

Neste capítulo apresentaram-se os principais aspectos que envolvem esse tipo de energia, como 

os tipos de sistemas solares e seus componentes, especificando as diferenças de sistemas 

isolados (Off-Grid), sistemas conectados à Rede (On-Grid) e sistemas híbridos. 

            Sendo abordado também a respeito da relação dos inversores  com  os harmônicos no 

sistema de distribuição, apresentado as principais características técnicas de alguns inversores 

encontrados no mercado. 

            No capítulo seguinte serão apresentados os efeitos de harmônicos na qualidade da 

geração distribuida, a aplicação de recursos voltados para a sua  mitigação,  assim como as 

principais normas regulamentadoras relacionados neste aspecto  
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CAPÍTULO 3 

 

 

QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA 

 

3.1. Introdução 

 

            O conceito de qualidade de energia está associado com um conjunto de alterações que 

podem ocorrer no sistema elétrico. Qualquer problema de energia manifestado na tensão, 

corrente ou nas variações de frequência que resulte em falha ou má operação de equipamentos 

de consumidores, pode comprometer a qualidade de energia, seja nas instalações do consumidor 

ou no sistema de abastecimento de uma concessionária. 

 

3.2. Distúrbios que Comprometem a Qualidade de Energia 

 

            Os distúrbios são qualquer perturbação manifestada nos níveis de tensão, na frequência 

característica, nas formas de onda da tensão ou corrente que possam resultar em insuficiência 

de energia, má operação, falha ou defeito permanente em equipamentos pertencentes ou 

conectados ao sistema elétrico, estão relacionados com diferentes eventos nos sistemas de 

potência, gerados através de sua operação normal. As  causas mais comuns são o chaveamento 

de banco de capacitores (BC), entrada e saída de grandes cargas lineares ou não, enquanto 

outros estão relacionados com eventos não operacionais, como as descargas atmosféricas, 

curto-circuito nos sistemas elétricos e as faltas na rede elétrica. 

            Os principais distúrbios que afetam a qualidade da energia e provocam alterações 

súbitas nas condições operacionais de um sistema de energia elétrica  são: 

 

➢ Transitórios, que provocam alterações súbitas nas condições operacionais de um sistema 

de energia elétrica. Podem ser do tipo impulsivo, causado por descarga atmosférica, ou 

oscilatório, causado por chaveamento; 

➢ Variações de tensão de curta duração, causadas pela energização de cargas que 

requerem altas correntes de partida ou por falhas nas conexões de cabos do sistema que 



44 

 

 

podem resultar num afundamento momentâneo de tensão (“sag”), numa elevação 

momentânea de tensão (“sweell”), ou até mesmo interrupção do sistema elétrico. 

➢ Variações de tensão de longa duração, causadas por saídas de grandes blocos de carga 

e perdas de fase. 

➢ Desequilíbrios nas médias das correntes ou tensões, geralmente ocasionados por 

desequilíbrios nos sistemas de distribuição de cargas. 

➢ Surtos: elevação da tensão acima do limite por um período extremamente curto, da 

ordem de micro ou milissegundos. 

➢ Distorções da forma de onda, que podem ser de cinco tipo: 

 

1. Harmônicas: tensões ou correntes senoidais de frequências múltiplas inteiras da frequência 

fundamental (50 Hz ou 60Hz) oriundas de equipamentos e cargas com características não 

lineares. 

 

2. Inter harmônicos: tensões ou correntes que não são múltiplos inteiros da frequência 

fundamental. Suas principais fontes são conversores estáticos de potência, Cicloconversores, 

motores de indução e equipamentos a arco. 

 

3. Nível CC: a presença de tensão ou corrente CC e um sistema elétrico CA é denominada “DC 

offset”, e é resultado da operação ideal de retificadores de meia onda. Pode levar a saturação de 

transformadores, resultando em perdas e redução de vida útil. 

 

4. “Notching”: distúrbio de tensão causado pela operação de equipamentos de eletrônica de 

potência quando a corrente é comutada de uma fase para outra. 

 

5. Ruído: sinal elétrico indesejado causado por equipamentos eletrônicos de potência, circuito 

de controle, equipamentos a arco, retificadores a estado sólido ou fontes chaveadas, 

normalmente aqueles que estão em situação de aterramento impróprio. 
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            A tabela 3.1 apresenta as classes mais recorrentes de distúrbios, suas causas e algumas 

soluções praticadas. 

 

Tabela 3.1: Categorias de classificação dos distúrbios associados à QEE 

DISTÚRBIO CAUSAS TÍPICAS                  EFEITOS SOLUÇÕES 

TRANSITÓROS 

IMPULSIVOS 

−Descargas atmosféricas; 

−Chaveamentos de cargas 

e/ou dispositivos de 
proteção. 

− Excitação de circuitos ressonantes; 

− Redução da vida útil de motores, 

geradores, transformadores, etc. 

− Filtros; 

− Supressores de surto; 

− Transformadores isoladores. 

 
TRANSITÓRIOS 

OSCILATÓRIOS 

−Descargas atmosféricas; 

−Chaveamentos de: 

capacitores, linhas, 

cargas e 

transformadores. 

− Mau funcionamento de equipamentos 

controlados eletronicamente, 
conversores de potência, etc.; 

− Redução da vida útil de motores, 

geradores, transformadores, etc. 

− Filtros; 

− Supressores de surto; 

− Transformadores isoladores. 

 

 

  SUBTENSÕES E 

  SOBRETENSÕES 

−Partidas de motores; 

− Variações de cargas; 

−Chaveamento de 

capacitores. 

−TAPs de transformadores 

ajustados incorretamente. 

− Pequena redução na velocidade dos 

motores de indução e no reativo dos 
bancos de capacitores; 

− Falhas em equipamentos eletrônicos; 

− Redução da vida útil de máquinas 

rotativas, transformadores, cabos, 

disjuntores, TP’s e TC’s; 

− Operação indevida de relés de proteção. 

− Reguladores de tensão; 

− Fontes de energia de 

reserva; 

− Chaves estáticas; 

− Geradores de energia. 

 

INTERRUPÇÕES 

−Curto-circuito; 

−Operação de disjuntores; 

−Manutenção. 

− Falha de equipamentos eletrônicos e de 

iluminação; 

− Desligamento de equipamentos; 

− Interrupção do processo produtivo (altos 

custos); 

− Fontes de energia 

sobressalentes; 

− Sistemas “nobreak”; 

− Geradores de energia. 

 

DESEQUILÍBRIOS 

−Fornos a arco; 

−Cargas monofásicas e 

bifásicas; 

−Assimetrias entre as 

impedâncias. 

− Redução da vida útil de motores de 

indução e máquinas síncronas; 

− Geração, pelos retificadores, de 3º 

harmônico e seus múltiplos. 

− Operação simétrica; 

− Dispositivos 

de 

compensação. 

 

NÍVEL CC 

−Operação ideal de 

retificadores de meia 

onda, etc. 

−Saturação de transformadores; 

− Corrosão eletrolítica de eletrodos de 

aterramento e de outros conectores. 

 

 

HARMÔNICOS 

−Cargas não lineares; 

−Inversores. 

−Sobreaquecimento de cabos, 

transformadores e motores de indução; 

−Danificação de capacitores, etc. 

− Filtros; 

− Transformadores isoladores. 

 

 
INTER-
HARMÔNICOS 

−Conversores estáticos de 

potência; 

−Cicloconversores; 

−Motores de indução; 

−Equipamentos a arco, 

etc. 

−Interferência na transmissão de sinais 

“carrier”; 

−Indução de “flicker” visual no display 
de equipamentos. 

− Filtros. 

 

RUÍDOS 

−Chaveamento de 

equipamentos 

eletrônicos de potência; 

−Radiações 

eletromagnéticas. 

−Distúrbios em equipamentos eletrônicos 

(computadores e controladores 

programáveis). 

− Aterramento das 

instalações; 

− Filtros. 

 

OSCILAÇÕES DE 

      TENSÃO 

−Cargas intermitentes; 

−Fornos a arco; 

−Partidas de motores. 

− “Flicker”; 

−Oscilação de potência e torque nas 

máquinas elétricas; 

−Queda de rendimento de equipamentos 

elétricos; 

−Interferência nos sistemas de proteção. 

− Sistemas estáticos de 

compensação de reativos; 

− Capacitores série. 

VARIAÇÕES DE 

FREQUÊNCIA 

−Perda de geração, perda 

de linhas de transmissão, 

etc. 

−Danos severos nos geradores e nas 

palhetas das turbinas, etc. 

− Serviços ancilares de 

potência ativa. 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA ( 2000) 
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            A figura 3.1 mostra as formas de onda típicas de alguns desses fenômenos mais comuns 

que afetam a qualidade de energia. 

 

  Figura 3.1. Formas de onda típicas de alguns  fenômenos que afetam a qualidade de energia 

 

   Fonte: Adaptado de FORTES (2016) 

 

 

3.3. Distorção Harmônica na Qualidade de Energia 

 

            Entre os muitos distúrbios que comprometem a qualidade dos sistemas de energia 

elétrica, as distorções harmônicas estão em evidência uma vez que se constituem por fenômenos 

permanentes na rede, ao contrário de outros distúrbios que podem ocasionalmente causar danos 

ao funcionamento de diversos dispositivos conectados à rede.  

 Os harmônicos são fenômenos contínuos e não devem ser confundidos com fenômenos 

de curta duração, que duram apenas por determinados períodos.  

 A harmônica é a componente senoidal de uma tensão ou corrente alternada, cuja 

frequência é múltipla inteira da frequência fundamental do sinal original. O número de vezes 

que a frequência da componente harmônica é múltipla inteira da frequência fundamental é 

chamado de ordem harmônica. (NETO; DE CARVALHO, 2016) 

             Para a quantificação do grau de distorção presente na tensão ou  na corrente, lança-se 

mão da ferramenta matemática conhecida por “Série de Fourier”, onde qualquer forma de onda 

periódica não senoidal, de frequência 𝑓0, pode ser decomposta pela soma de uma componente 

contínua (também denominada por valor médio de onda) e uma série de infinitos termos 

senoidais, cujas frequências destes termos são múltiplas de 𝑓0. Esta teoria foi elaborada pelo 
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matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier no século XIX, onde  o termo senoidal de 

frequência 𝑓0 é denominado de frequência fundamental e os termos de frequências múltiplas da 

fundamental, são chamados de frequências harmônicas. 

 Então, dada uma função periódica 𝑓(𝑡), a mesma pode ser decomposta da seguinte 

maneira:  

𝑓(t) = 
𝑎0

2
 + ∑ [(𝑎𝑛 cos(𝑛. 𝜔𝑡)) + (𝑏𝑛 sin(𝑛. 𝜔𝑡))]∞

𝑛=1    (3.1) 

Sendo: a0 a componente contínua, a𝑛 e b𝑛 são as componentes de enésima ordem, 𝜔𝑡 é o 

deslocamento angular dado por 2𝜋𝑓0𝑡 (𝑟𝑎𝑑). 

Onde: a0, a𝑛 e b𝑛 são conhecidos como coeficientes de Fourier; 𝑛 é a ordem da harmônica,  e 

podem  ser obtidos pelas expressões abaixo: 

 

a0 = 
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0                                         (3.2)          𝑛 = 1, 2, 3, ...∞ 

 

Coeficientes 𝑎𝑛 : 

𝑎𝑛 = 
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑛𝜔𝑡 𝑑𝑡

𝑇

0                     (3.3) 

                                                                                                         para 𝑛 = 1, 𝜔𝑛 = 𝜔 

                                                                      freq. fundamental 

Coeficientes 𝑏𝑛 : 

𝑏𝑛 = 
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑠𝑒𝑛𝑛𝜔𝑡 𝑑𝑡

𝑇

0                    (3.4) 

             

            Uma forma simples de visualizar a decomposição de uma forma de onda é através da 

construção de um espectro de frequências, conforme apresentado na figura 3.2, (a) e (b). 

 

                           Figura 3.2. Espectro de frequência 

 

                               Fonte: MOURA; AILSON (2020) 
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             Em uma função trigonométrica senoidal ou cossenoidal, como a da figura 3.3 que 

represente o comportamento de uma dada grandeza elétrica, seja ela corrente ou tensão, para a 

qual os semiciclos positivo e negativo apresentam a mesma forma e amplitude, a componente 

contínua (ou o valor médio da onda) é nula. Sendo assim, para esse caso a expressão da Série 

de Fourier pode ser reescrita como indicado a seguir. 

                              Figura 3.3. Semiciclo positivo e negativo de senoide pura 

 

                                   Fonte: https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/ eletrônica-basica 

 

𝑓(t) =  ∑ [(𝑎𝑛 cos(𝑛. 𝜔𝑡)) + (𝑏𝑛 sin(𝑛. 𝜔𝑡))]∞
𝑛=1      (3.5) 

            Desta maneira  um sinal de corrente ou de tensão periódico e distorcido pode ser 

expresso pelas equações (3.6) e (3.7):  

 

v(ωt)=Vo+ Vmáx .sen (ωt+ φ1)+ V2máx .sen (2ωt+ φ2)+⋯ + Vhmáx .sen (𝑛 ωt+ φh) (3.6)  
 

i(ωt)=Io + Imáx .sen (ωt+ φ1′) +  I2máx .sen (2ωt+ φ2′)+⋯+ Ihmáx .sen (𝑛 ωt+ φh′) (3.7)  
 

Onde, 

  

Vo - Componente contínua de tensão  

Io - Componente contínua de corrente  

Vmáx – Amplitude máxima do sinal de tensão de ordem 𝑛  

Imáx - Amplitude máxima do sinal de corrente de ordem 𝑛  

ω – Frequência angular  

φ – Defasagem da componente harmônica de ordem 𝑛  

𝑛 – variável de número inteiro (1, 2, 3, ...)  

 

            Na figura 3.4  está representado a  forma de onda de uma corrente, onde a mesma é igual 

ao somatório da forma da onda fundamental de 60 Hz, com as  componentes  harmônicas de  
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3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem, correspondentes às frequências de 180, 300, 420 e 540 Hz, 

respectivamente. É possível observar que o sinal global é a soma ponto a ponto do sinal 

fundamental e dos sinais harmônicos formados por senoides perfeitas de diferentes amplitudes 

e frequências, onde a amplitude das componentes harmônicas apresentam amplitudes menores 

que a da fundamental , podendo resultar em efeitos que não sejam benéficos para  a qualidade 

do sistema elétrico. 

 

                      Figura 3.4. Forma de onda de corrente distorcida e suas componentes harmônicas 

 

                           Fonte:. SALLAM; MALIK (2011)  

 

3.3.1 Inter-harmônicos 

 

            Esta modalidade de distorção da rede ocorre em função da presença de componentes de 

corrente ou tensão que não estão relacionados com a componente fundamental (60 Hz). 

             Inter-harmônicos são tensões ou correntes com componentes de frequência que não são 

múltiplos inteiros da frequência na qual o sistema opera. Elas podem aparecer como frequências 

discretas ou como uma larga faixa espectral. As principais fontes de distorção inter-harmônicas 

são causadas por conversores estáticos de potência, ciclo conversores, motores de indução e 

equipamentos a arco. Os efeitos desse fenômeno não são muito bem conhecidos, mas admite-

se que podem afetar a transmissão de sinais com portadora. 
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3.3.2 Supra-harmônicos 

 

            Supra-harmônicos são distorções nos sinais de tensão e corrente com frequências entre 

2 kHz e 150 kHz que estão presentes nas redes elétricas de frequência industrial devido aos 

aspectos do comportamento de cargas não lineares. A quantidade de conhecimento 

desenvolvido e sua disseminação têm sido limitados, por esse motivo essa faixa de frequência 

tem recebido mais atenção por parte dos pesquisadores e organizações normatizadoras, devido 

à sua utilização para realizar a comunicação via rede (Power-Line Communication – PLC) 

como parte da infraestrutura para implementação de medições inteligentes. 

 

3.4. Distribuição e Ordenamento dos Harmônicos 

 

            Os harmônicos constituem-se em uma das formas de distorção para tensões e correntes 

elétricas, identificadas por sinais senoidais com frequências múltiplas e inteiras da frequência 

fundamental. 

            Os sinais harmônicos podem ser classificados quanto à sua ordem, frequência e 

sequência. A tabela 3.2 a seguir, representa a classificação das harmônicas: 

 

      Tabela 3.2: Classificação das Harmônicas em ordem, frequência e sequência 

ORDEM 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

FREQ.(HZ) 60 120 180 240 300 360 420 480 520 580 640 700 

SEQUÊNCIA + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 

      Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

            Como se pode observar na tabela 3.2, as harmônicas podem ser de ordem par e de ordem 

ímpar. As frequências de ordem impar são características das instalações elétricas em geral, 

enquanto as harmônicas de ordem par são provenientes de situações em que ocorrem 

assimetrias do sinal devido a presença de uma componente contínua. 

            No que diz respeito à sequência dos sinais harmônicos, estes podem ser positivos, 

negativos ou nulos (zero). A cada uma destas sequências, estão relacionados problemas para as 

instalações elétricas. A sequência positiva dá origem a sobreaquecimentos enquanto a 

sequência negativa para além de ocasionar sobreaquecimentos reduz o rendimento dos 

equipamentos. Por fim, as harmônicas de sequência nula (harmônicas homopolares) dão origem 

a diversos problemas em virtude da possibilidade da circulação de uma corrente pelo condutor 
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neutro que é três vezes maior do que a corrente  de terceira ordem que normalmente percorre o 

condutor em cada fase, podendo ocasionar aquecimentos excessivos do condutor neutro e 

destruição de bancos de capacitores das instalações elétricas e equipamentos, uma vez que, as 

correntes harmônicas das fases somam-se no condutor de neutro na situação do sistema trifásico 

(CORREIA, 2007). 

            A figura 3.5 apresenta as formas de ondas típicas, sendo uma onda senoidal considerada 

à frequência industrial (60 Hz) , duas outras representando determinadas ondas harmônicas e 

uma onda periódica não senoidal  distorcida, a qual pode ser decomposta através de uma soma 

da onda senoidal na frequência fundamental, com as suas múltiplas inteiras, de terceira e quinta 

ordens. 

            Como para a segunda e a terceira ondas os ciclos se repetem, respectivamente, 3 e 5 

vezes no mesmo período de tempo em que a onda fundamental descreve apenas 1 ciclo, nota-

se que elas representam as harmônicas de 3ª e 5ª ordem (ou a 3ª e 5ª harmônicas) relativamente 

à onda fundamental, que consequentemente, oscilam com frequências de 180Hz e 300Hz. 

Raciocínio análogo pode ser aplicado para outras ondas senoidais cujas frequências sejam 

múltiplas da frequência da onda fundamental.  

 

            Figura 3.5. Onda distorcida com suas componentes harmônicas e fundamental 

 

             Fonte: Adaptado de NETO, Pinto. Avaliação dos impactos de sistemas fotovoltaicos  

             conectados  à rede de  distribuição de baixa tensão (2016) 
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3.5. Mitigação de Harmônicos 

 

            As distorções harmônicas de tensão e corrente podem resultar  na queima de 

equipamentos elétricos conectados à rede, assim como produzir  mau funcionamento. Em 

virtude deste fato, torna-se necessário efetivar  medidas de controle  que tenham por objetivo 

eliminar ou reduzir o nível de distorção harmônica. Dentre as medidas possíveis, a utilização 

de filtros harmônicos em circuitos de potência passa  a ser  uma das medidas de mitigação mais 

efetivas e eficazes.  

            Arrillaga (2004) enfatizou que os filtros harmônicos são uma solução para mitigar a 

distorção harmônica de tensão e corrente geradas por componentes não lineares da rede. 

Segundo Tostes (2003), filtros harmônicos devem ser dimensionados para atender aos limites 

estabelecidos pela norma padrão visando a eliminação de ressonâncias em frequência perigosas 

que possam surgir  em equipamentos e componentes do sistema. 

 

3.6. Filtros 

 

            A maneira mais comum de mitigar harmônicos é através da utilização de filtros para 

assegurar uma energia de qualidade nos sistemas elétricos de potência  realizando a filtragem 

de potência reativa e dos harmônicos presentes no sistema reduzindo a amplitude de tensões e 

correntes quando ultrapassarem os limites normativos. 

            Os filtros são classificados em filtros passivos, ativos e híbridos de acordo com a 

natureza de  sua construção. Os passivos são filtros que utilizam apenas elementos como 

resistores, indutores e capacitores, enquanto que os filtros ativos empregam em sua estrutura 

elementos advindos da eletrônica de potência, ao passo que o filtro híbrido é uma composição 

que utiliza a  junção dos dois tipos de  filtros citados. 

 

3.6.1 Filtros Passivos    

      

            Os filtros passivos são os mais utilizados  a partir de várias combinações compostas  por 

resistor, capacitor  e indutor  para mitigar harmônicos, sendo  classificados em série  e  em 

paralelo de acordo com seu modo de conexão  ao sistema elétrico, mostrados nas figuras 3.6 e 

3.7. 
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                                                           Figura 3.6. Filtros passivos em série 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 3.7. Filtros passivos em paralelo 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

            Os filtros passivos série são utilizados como um circuito de bloqueio (bobina de 

bloqueio) constituída por um capacitor e um indutor em paralelo para uma frequência ou uma 

faixa de frequência específica, evitando seu acesso a uma parte do sistema.Trata-se de uma 

solução cara e muito pouco utilizada, tendo em vista o fato de que o filtro transporta toda a 

corrente passante no ponto do sistema em que ele foi instalado, constituindo-se  assim, um fator 

negativo. A solução mais viável para evitar que as correntes harmônicas penetrem em 

determinadas partes do sistema elétrico, pois viabilizam um caminho de baixa impedância para 

as correntes harmônicas de interesse são os filtros passivos em paralelo ou shunt, figura 3.7. 

Existem duas topologias de filtros passivos em paralelo as quais podem ser inclusive usadas 

simultaneamente que são os filtros sintonizado e  o amortecido, estando subdivididos em 

sintonia simples ou dupla, mostrado na figura 3.8, e filtros amortecidos de 1ª, 2ª e 3ª ordens e 

do tipo C, ilustrados na figura 3.9.   

           

Figura 3.8. Filtros passivos de sintonia (a) simples , (b) dupla 

                                                     (a)             (b)    

                     Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 3.9. Filtros passivos amortecidos: (a) primeira ordem, (b) segunda ordem, (c) terceira ordem, (d) tipo C    

 

(a)                (b)                                (c)                                (d) 

                              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

            Os filtros de sintonia simples são os mais utilizados comercialmente, tendo como 

característica ser um filtro passa-faixa ou passa-banda, cuja impedância é mínima na frequência 

de ressonância, realizando dessa forma uma filtragem eficiente em uma pequena faixa de 

frequência, onde normalmente são utilizados na filtragem de harmônicos de maiores 

amplitudes, ou seja, de baixa ordem. Por isso que eles são os mais seletivos para a eliminação 

de uma harmônica específica.                   

                                  

3.6.2 Filtros Ativos  

             

            São dispositivos constituídos por componentes eletrônicos de potência e de controle 

analógico e/ou digital que tem a função de compensar harmônicos de tensão e corrente, 

desequilíbrios produzidos na rede elétrica, aumento de fator de potência, sendo autos 

sintonizáveis com seleção de filtragem. Os filtros ativos fazem uso de interruptores eletrônicos 

por meio de técnicas de controle visando a produção de correntes capazes de anular a presença 

das harmônicas na rede de energia elétrica. Os tipos básicos de filtros ativos são: paralelo, série, 

série/paralelo combinados. 

            O filtro ativo série representado na figura 3.10, atua como uma fonte de tensão 

controlada, buscando compensar as harmônicas provenientes da tensão de alimentação por 

meio de uma tensão senoidal sem distorção que passa a ser gerada no ponto de conexão da carga 

crítica. 
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                                   Figura 3.10. Filtro ativo conectado em série com a rede 

 

                                  Fonte: Eletrobras (2013a). 

 

            A utilização do filtro ativo paralelo (shunt) na figura 3.11 corresponde a uma fonte de 

corrente controlada acoplada em paralelo com a carga, onde a corrente senoidal IS resultante é 

igual a somatória da corrente de compensação IC com a corrente de caga não linear IL.  

            O filtro ativo paralelo atua como uma fonte de corrente harmônica, mediante um 

conversor, compensando a corrente distorcida drenada pela carga, fazendo com que a fonte 

enxergue a carga como linear. Normalmente, o filtro é instalado próximo as cargas, garantindo 

que o sistema seja impactado no mínimo possível em relação aos harmônicos de corrente das 

cargas não lineares. O custo do filtro ativo paralelo, em geral, é menor do que o custo do filtro 

ativo série,  em virtude do mesmo ser percorrido apenas pelas correntes harmônicas para o qual 

foi projetado. 

 

                                  Figura 3.11. Filtro ativo conectado em paralelo com a rede 

 

                             Fonte: Eletrobras (2013a). 
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3.6.3 Filtros Híbridos  

 

            Os filtros híbridos são basicamente constituídos da união entre filtros ativos e passivos, 

sendo confeccionados com elementos passivos ressonantes e com conversores eletrônicos 

chaveados. Esses dispositivos, em termos de eficiência, são os mais adequados em comparação 

com os outros dois citados anteriormente, pois tendem a apresentar uma boa resposta na 

mitigação dos harmônicos sem apresentar um custo muito elevado. 

            Existem diversas topologias para este equipamento, onde todas elas estão direcionadas 

para  a maneira mais adequada em melhorar a qualidade da energia das instalações elétricas.          

A escolha de uma topologia em particular dependerá da potência e do tipo da carga, além do 

custo e nível de compensação requerido. Na figura 3.12  é mostrada a topologia de filtro ativo 

híbrido série, onde o filtro passivo é substituído por um único banco de capacitor (SILVA et 

al., 2011). Neste modelo de configuração de filtro híbrido , o ramo híbrido opera na forma de 

uma  impedância  de modo a se adequar  às  necessidades  do  sistema,  sendo  definido  como  

uma  Smart Impedance. A tabela 3.3 estabelece a comparação resumida entre os filtros passivos 

e ativos/híbridos. 

 

                   Figura 3.12. Filtro ativo híbrido 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 3.3:   Comparação entre os filtros passivos e ativos/híbridos 
 

 Filtros Passivos Filtros ativos/híbridos 

Vantagens • Boa confiabilidade; 
• Baixo custo de Implementação; 
• Baixo custo de Manutenção; 

• Redução de harmônicos e melhora o 

fator de potência; 
• Número reduzido de componentes; 
• Geram pouco ruído; 
• Não requerem fonte de alimentação; 
• Suportam grandes correntes e 

tensões 

• Tamanho e peso reduzidos; 
• Não sofrem sobrecarga; 
• Mais fáceis de sintonizar; 
• Podem produzir altos ganhos; 

• São adaptáveis; 

Desvantagens • Indutores grandes para baixas 

frequências; 

• Grande variação dos valores práticos 

dos capacitores; 
• Frequência de sintonia fixa; 
• Perda de sintonia; 
• Possibilidade de sobrecarga; 

• Elevado custo inicial; 
• Exigem fonte de alimentação; 

• Podem requerer muitos 

componentes suscetíveis a 

intermodulação e oscilações 

  Fonte: LEÃO; SAMPAIO; ANTUNES, 2014). 

 

 

3.7. Cancelamento de Harmônico de 3ª Ordem com Transformador  

       Ligação Triângulo (Delta)                                                                                                                                   

 

            De acordo com MICHELS (s/dados), em um sistema trifásico alimentado por uma carga 

desbalanceada e conectado em estrela (fig.3.13), o desbalanceamento da carga é refletido na 

ligação em estrela, resultando em um deslocamento do neutro, em função da ocorrência de 

diferentes regulações de tensão entre as fases. A conexão em estrela sofre considerável 

distorções de tensões causadas pelo terceiro harmônico gerado pelas características de 

magnetização do núcleo do transformador. 

            Segundo o mesmo autor, os transformadores trifásicos sofrem uma defasagem de 

corrente de 120º entre si, portanto, as componentes harmônicas de sequência positiva e negativa 

se cancelam em função da simetria do sistema. As componentes harmônicas de sequência zero 

estão em fase com a corrente e se somam, produzindo distorções da forma de onda. Essa 

situação pode ser resolvida por meio da utilização da ligação em delta (triângulo). 

            A ligação em triângulo ou delta, em um dos enrolamentos do transformador, minimiza 

o terceiro harmônico, resultando em uma onda de tensão de linha menos distorcida, melhorando 

a qualidade de energia fornecida pelas concessionárias aos consumidores finais. Além de 
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realizar o controle do harmônico de terceira ordem, se a  ligação em triângulo for realizada  no 

enrolamento primário do transformador, o mesmo é capaz de operar com condições de 

saturação do núcleo ferromagnético, sem oferecer uma onda de tensão distorcida, ou seja, o 

equipamento apresentará uma melhoria no desempenho, além de uma maior vida útil e menores 

perdas quando em atividade. 

 

                                    Figura 3.13. Representação Ligação em estrela 

 

                                                 Fonte: MICHELS, s/data, p. 3  

             

 

3.8. Normas Regulamentadoras - PRODIST 

             

            O PRODIST é um conjunto de documentos criados pela ANEEL que visa normatizar e 

organizar os procedimentos relacionados ao sistema de distribuição. Os Módulos 3 e 4 devem 

ser consultados pelo consumidor que tenha como objetivo a instalação de sistemas de geração 

fotovoltaica em sua residência, assim como a norma da distribuidora local, para que adquira as 

informações necessárias quanto as regras de acesso e os procedimentos. A figura 3.14 e a Tabela 

3.4, descrevem de maneira resumida e objetiva as principais normas dos módulos que 

padronizam e normatizam as atividades relacionadas ao sistema de distribuição. 
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    Figura 3.14. Quadro representativo da comunicação entre os módulos do PRODIST

        

    Fonte: Módulo 1   PRODIST, Seção 1.0, página 6. 

 

       Tabela 3.4: Módulos PRODIST                                                                                                   (continua) 

Módulo 1 - PRODIST Define os propósitos gerais e o âmbito de aplicação dos 

Procedimentos de Distribuição (PRODIST). 

Módulo 2 - PRODIST Estabelece os procedimentos básicos e requisitos mínimos de 

informações para os estudos de planejamento e da expansão do 

sistema de distribuição, além de definir critérios para trocas de 

informações entre os agentes envolvidos nos planejamentos. 

 

Módulo 3 - PRODIST Determina as condições de acesso ao sistema de distribuição e 

define critérios técnicos e operacionais, requisitos de projeto, 

informações, dados e a implementação da conexão para 

acessantes novos e já existentes com o sistema de distribuição da 

concessionária. 

Módulo 4 - PRODIST Estabelece os procedimentos de operação dos sistemas de 

distribuição, uniformiza os procedimentos para o relacionamento 

operacional entre os centros de operação das distribuidoras, os 

centros de despacho de geração distribuída e demais órgãos de 

operação das instalações dos acessantes e define os recursos 

mínimos de comunicação de voz e de dados entre os órgãos de 

operação dos agentes envolvidos. 

Módulo 5 - PRODIST Indica os requisitos mínimos para medição das grandezas elétricas 

do sistema de distribuição aplicáveis ao faturamento, à qualidade 

da energia elétrica, ao planejamento da expansão e à operação do 

sistema de distribuição. Apresenta os requisitos básicos mínimos 

para a especificação dos materiais, equipamentos, projeto, 

montagem, comissionamento, inspeção e manutenção dos 

sistemas de medição. Estabelece procedimentos fundamentais 

para que os sistemas de medição sejam instalados e mantidos 

dentro dos padrões necessários aos processos de contabilização 

de energia elétrica, de uso no âmbito das distribuidoras e de 

contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

- CCEE. 
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                                                                                                                                                          (conclusão) 

Módulo 6 - PRODIST Define e detalha o fluxo de informações entre distribuidoras, 

acessantes, outros agentes e entidades setoriais. Estabelece as 

obrigações das partes interessadas, visando atender aos 

procedimentos, critérios e requisitos dos módulos técnicos. 

Módulo 7 - PRODIST Estabelece a metodologia e os procedimentos para obtenção dos 

dados necessários para cálculos e medição das perdas no sistema 

de distribuição de energia elétrica. 

Módulo 8 - PRODIST Estabelece os procedimentos relativos à qualidade da energia 

elétrica - QEE, envolvendo a qualidade do produto e a qualidade 

do serviço prestado. Define a terminologia, caracteriza os 

fenômenos, parâmetros e valores de referência relativos à 

conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações 

na forma de onda de tensão, estabelecendo mecanismos que 

possibilitem fixar os padrões para os indicadores de qualidade do 

produto. Estabelece a metodologia para apuração dos indicadores 

de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências 

emergenciais, definindo padrões e responsabilidades da qualidade 

dos serviços prestados. 

NOTA Apesar de não listado na figura 1, há um Módulo 9, que trata de 

estabelecer os procedimentos a serem feitos pela distribuidora na 

análise dos processos de ressarcimento de danos elétricos. 
      Fonte: Elaborado e adaptado pelo próprio autor 

 

   

3.8.1. Resolução Normativa ANEEL Nº 687 de 24/11/2015 

 

             Como qualquer norma, os módulos do PRODIST estão sujeitos a mudanças, que 

ocorrem com o desenvolvimento e com o passar do tempo, por meio de Resoluções Normativas 

(RN), as quais podem incrementar, retirar ou modificar regras e normas obsoletas. Neste sentido 

foi exatamente o   que ocorreu recentemente com a alteração do Módulo 3 pela Resolução 

Normativa nº 687, de 24 de novembro de 2015, apresentada a seguir. Altera a Resolução 

Normativa n° 482 de 17 de abril de 2012 e os módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição 

- PRODIST.  

            As principais alterações que passaram a vigorar a partir desta resolução normativa 

segundo a ANEEL são: 

➢ Aumento no prazo para uso dos créditos energéticos, que saltou de 36 para 60 meses;  

➢ Período para a aprovação do sistema fotovoltaico junto à concessionária também 

mudou, de 82 para 34 dias; 

➢ A potência limite para micro e minigeração distribuída também sofreu alteração, sendo 

considerado microgeração o sistema gerador de energia elétrica através de fontes 
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renováveis, com potência instalada inferior ou igual a 75 kW e como minigeração o 

sistema gerador de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor 

ou igual a 3 MW (para fonte hídrica) e menor ou igual a 5 MW para as demais fontes 

renováveis (Solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada). 

➢ Geração Compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma 

área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por 

pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a 

energia excedente será compensada;  

➢ Sistema de Compensação de Energia Elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada 

por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por 

meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com 

o consumo de energia elétrica ativa; 

➢ Autoconsumo Remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de 

uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua 

unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente 

das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas 

quais a energia excedente será compensada. 

 

            No módulo 3 ainda continua previsto que o acessante deve garantir que suas instalações 

operem observando as faixas de operação dos aspectos apontados como de qualidade da energia 

elétrica e estabelecidos no Módulo 8 relacionados com: 

 

➢ Tensão de regime permanente; 

➢ Fator de potência; 

➢ Harmônicos; 

➢ Desequilíbrio de tensão; 

➢ Flutuação de tensão; 

➢ Variações de tensão de curta duração; 

➢ Variação de frequência; 
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3.9. Tensão em regime permanente  

 

            O módulo do PRODIST estabelece limites adequados, precários e críticos para os níveis 

de tensão em regime permanente, os indicadores individuais e coletivos de conformidade de 

tensão elétrica; e os critérios de medição, registro e dos prazos para compensação, caso as 

medições de tensão excedam os limites dos indicadores. Vale ressaltar que os valores medidos 

pelo cliente ou concessionária deve ser comparado com a tensão de referência, que é a tensão 

nominal ou da contratada, dependendo do ponto de conexão, de acordo com a tabela 3.5. 

 

                                 Tabela 3.5:  Classificação dos pontos de conexão em tensão nominal 

                                                     de 1 kV a 69 kV – Resolução normativa 794/2017 
 

 

 

        
 
 
                              Fonte: Adaptado de ANEEL (2017) 

 

3.10. Normas e Limites Indicadores de Qualidade Harmônica 

 

            Os métodos relativos à qualidade da energia elétrica, tanto para a qualidade do produto 

quanto para a qualidade do serviço, são objetivos,  sendo o item 4 da seção 4.1, em particular, 

referente às distorções harmônicas, os quais estão contidos no módulo 8 do PROSDIT. 

(ANEEL, 2017). O módulo 8 define algumas terminologias para o cálculo de grandezas de 

distorções harmônicas de acordo com a tabela 3.6:  

 

                       Tabela 3.6: Terminologias para cálculo das harmônicas  

Identificação da Grandeza Símbolo 

Distorção harmônica individual de tensão de ordem h DHIv% 

Distorção harmônica total de tensão DHT𝑣% 

Tensão harmônica de ordem h Vh 

Ordem harmônica H 

Ordem harmônica máxima Hmáx 

Ordem harmônica mínima Hmin 

Tensão fundamental medida Vf 

                     Fonte: Elaborado pelo autor 

            Entre as diferentes grandezas empregadas para se mensurar o conteúdo harmônico de 

Tensão de Atendimento (TA) Faixa de Variação em pu 

Adequada 0,93 pu a 1,05 pu 

Precária 0,90 pu a 0,93 pu 

Crítica <0,90 pu ou >1,05 pu 
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uma forma de onda, a mais usada é a “Distorção Harmônica Total” (DHT) a qual pode ser 

aplicada não só para sinais de tensão como para correntes. A DHT pode estar associada à onda 

de tensão (DHTv) ou à onda de corrente (DHTi). As equações (3.8) e (3.9) exprimem tais 

definições. 

 

𝐷𝐻𝑇𝑣=√∑
𝑣ℎ 

2

𝑣1
2

ℎ=𝑚á𝑥
ℎ=2 . 100%  (3.8) 

 

𝐷𝐻𝑇𝑖=√∑
𝑖ℎ 

2

𝑖1
2

ℎ=𝑚á𝑥
ℎ=2 . 100%   (3.9) 

 

Sendo:  

𝐷𝐻𝑇𝑣 – taxa de distorção harmônica total de tensão;  

𝐷𝐻𝑇𝑖 – taxa de distorção harmônica total de corrente;  

𝑣ℎ - valor eficaz da tensão de ordem h;  

𝑖ℎ - valor eficaz da corrente de ordem h;  

𝑣1 - valor eficaz da tensão fundamental;  

𝑖1 - valor eficaz da corrente fundamental;  

ℎ - ordem da componente harmônica.  

      

             Para a quantificação da distorção individual de tensão ou corrente, em porcentagem de 

determinada componente harmônica em relação a sua componente fundamental, a “Distorção 

Harmônica Individual” (DHI) podem ser utilizadas também as equações (3.10) e (3.11). 

 

𝐷𝐻𝐼𝑖=𝑖ℎ/ 𝑖1∗100(%)            (3.10) 

𝐷𝐻𝐼𝑣=𝑣ℎ/𝑣1∗100(%)          (3.11) 

 

Sendo:  

𝐷𝐻𝐼𝑖 – distorção harmônica individual de corrente; 

𝐷𝐻𝐼𝑣 – distorção harmônica individual de tensão. 
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 3.10.1. Norma ANEEL – PRODIST- Módulo 8- Harmônicos  

 

            A normatização brasileira que aborda sobre os limites harmônicos está no módulo 8 do 

PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). 

Nesta documentação, são definidas a nomenclatura, os métodos de medição, a instrumentação 

e os valores de referência para as distorções de tensão harmônicas. A resolução normativa que 

detalha o PRODIST, atualmente, não define limites para os harmônicos de corrente, apenas 

para harmônicos de tensão. 

            Para os sistemas elétricos trifásicos, as medições de distorção harmônica devem ser 

realizadas por meio das tensões fase-neutro para sistemas com configuração estrela aterrada e 

fase-fase para as demais configurações. O espectro harmônico que deve ser estabelecido para o 

cálculo da distorção total deve compreender um intervalo de frequências que leve em 

consideração  a componente fundamental (60HZ). 

            Os valores de referência das distorções harmônicas totais tem a finalidade de 

monitoramento do sistema elétrico, em termos de qualidade de energia. Estes valores de 

referência globais das distorções harmônicas totais, em percentagem da tensão fundamental, 

estão reproduzidos na tabela  3.7, conforme a resolução da ANEEL. 

            Na tabela 3.7, são expostos os limites das distorções harmônicas totais (em porcentagem 

da tensão fundamental). Os limites são especificados utilizando o percentual de conformidade 

de 95%, ou seja, admite-se que os limites sejam ultrapassados em 5% de 1008 amostras 

coletadas por meio de processamento digital. Pode-se observar na tabela, que a regulamentação 

brasileira admite uma distorção de tensão, na baixa tensão, de no máximo dez por cento.                          

 
                           Tabela 3.7: Limites das distorções harmônicas totais (em percentagem da  

                                                   tensão  fundamental) 
Indicador Tensão Nominal 

𝑉n≤1𝑘𝑉 1𝑘𝑉<𝑉n<69𝑘𝑉 69𝑘𝑉≤𝑉n<230𝑘𝑉 

DHT𝑣95% 10,0% 8,0% 5,0% 

DHT𝑣P95% 2,5% 2,0% 1,0% 

DHT𝑣I95% 7,5% 6,0% 4,0% 

DHT𝑣395% 6,5% 5,0% 3,0% 

                                 Fonte: Adaptado de ANEEL (2017) 
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Onde: 

DHT𝑣 - Distorção harmônica total de tensão 

DHT𝑣P- Distorção harmônica total de tensão para as componentes pares não múltiplas de 3 

DHT𝑣I- Distorção harmônica total de tensão para as componentes ímpares não múltiplas de 3 

DHT𝑣3- Distorção harmônica total de tensão para as componentes múltiplas de 3 

 

 3.10.2. Norma IEEE 519 - Harmônicos  

 

            Da mesma forma que existem limites para os harmônicos referentes à onda de tensão 

também são definidos limites para os harmônicos de corrente nos sistemas. Assim como na 

tensão, a corrente também tem diferentes níveis de tolerância para as ordens harmônicas de 

acordo com o respectivo nível de corrente empregado conforme apresentado nas tabelas 3.8, 

3.9 , 3.10, 3.11 e 3.12, sendo que a tabela 3.8 é utilizada para sistemas de cogeração e a 3.11 

para níveis de de tolerância das ordens harmônicas para tensão. 

            A grandeza TDD ( Total Demand Distortion) é a distorção harmônica da corrente, em 

% da máxima demanda da corrente de carga (demanda de 15 ou 30 minutos), sendo a medição 

de TDD feita no pico de consumo. As harmônicas pares são limitadas a 25% dos valores das 

componentes ímpares. 

Tabela 3.8: Limites de distorção da corrente para sistemas de distribuição (120 V a 69kV) 

Máxima Corrente Harmônica em % da Corrente de Carga (I0 - valor da componente 

fundamental) 

Harmônicas Impares 

Icc/Io 3≤N<11 11≤N<17 17≤N<23 23≤N<35 35<N≤50 TDD(%) 

<20 4 2 1,5 0,6 0,3 5 

20<50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 

50<100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 

100<1000 12 5,5 5 2 1 15 

>1000 15 7 6 2,5 1,4 20 

Onde: 

 Icc = corrente máxima de curto-circuito no PAC. 

 Io = corrente de carga de demanda máxima (componente de frequência fundamental) no PAC. 

Fonte: IEEE 519 (2014) 
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Tabela 3.9: Limites de distorção da corrente para sistemas de subdistribuição (69kV a 161kV) 

Máxima Corrente Harmônica em % da Corrente de Carga (I0 - valor da componente 

fundamental) 

Harmônicas Impares 

Icc/Io 3≤N<11 11≤N<17 17≤N<23 23≤N<35 35<N≤50 TDD(%) 

<20 2 1 0,75 0,3 0,15 2,5 

20<50 3,5 1,75 1,25 0,5 0,25 4 

50<100 5 2,25 2 0,75 0,35 6 

100<1000 6 2,75 2,5 1 0,5 7,5 

>1000 7,5 3,5 3 1,25 0,7 10 

Fonte: IEEE 519 (2014) 

 

 

Tabela 3.10: Limites de distorção da corrente para sistemas de alta tensão (>161kV)e sistemas de geração e 

cogeração 

Harmônicas Impares 

Icc/Io 3≤N<11 11≤N<17 17≤N<23 23≤N<35 35<N≤50 TDD(%) 

<50 2 1 0,75 0,3 0,15 2,5 

≥50 3 1,5 1,15 0,45 0,22 3,75 

Fonte: IEEE 519 (2014) 

 

            Em função de estudos e convenções entre especialistas da área, o Institute of Electrical 

and Eletronics Engineer (IEEE) desenvolveu limites restritos e recomenda a utilização 

apresentada na tabela 3.10 com base para muitas normatizações.   

 

Tabela 3.11: Limite de distorção harmônica de corrente  

Distorção Harmônica Maxima de Corrente  

Ordem Harmônica Harmônico Individual (%) 

<11 4 

11 ≤ n < 17 2 

17 ≤ n < 23 1,5 

23 ≤ n < 35 0,6 

35 ≤ n 0,3 

Distorção harmônica Total DHTi (%) 5,0 

Fonte: IEEE 519 (2014) 

 

            Para os limites de tensão, os valores mais severos são para as tensões menores (nível de 

distribuição).Estabelece-se um limite individual por componente e um limite para a distorção 

harmônica total de acordo com a tabela 3.12. 
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Tabela 3.12: Limites de distorção harmônica de tensão  

 

             

 

 

Fonte: IEEE 519 (2014) 

 

 

 

3.11. Considerações Finais 

 

            Este capítulo abordou os distúrbios que comprometem a qualidade de energia e os 

efeitos de harmônicos na qualidade da geração distribuída, sendo apresentados os principais 

métodos de mitigação de harmônicos baseado em filtros passivos, filtros ativos, filtros híbridos, 

assim como o cancelamento de harmônico de 3ª ordem por meio da utilização de transformador 

com ligação triângulo (Delta).  

            Em termos comparativos ficou claro que os filtros híbridos tendem a apresentar uma 

melhor resposta na mitigação dos harmônicos em relação aos demais, ressaltando que seu custo 

inicial é maior, porém seu custo de manutenção é inferior quando comparado aos demais. Foram 

também mencionadas as principais normas padrões de qualidade de energia relacionadas ao 

estudo dos Limites Indicadores de qualidade harmônica, destacando-se:  as normas 

regulamentadoras – PRODIST, a resolução normativa ANEEL Nº 687 de 24/11/2015 (Módulo 

8- Harmônicos), para tensão em regime permanente, assim como a norma internacional IEEE 

519. As informações apresentadas neste capítulo possibilitam que seja avaliada de forma 

criteriosa a injeção de harmônicos na rede elétrica de distribuição. 

            No capítulo seguinte serão apresentados a análise e os resultados relacionados a 

simulação da inserção de geração fotovoltaica no sistema IEEE 37  barras, a nível de ausência 

de sistemas fotovoltaicos, com a inserção média e de alta penetração no sistema de distribuição,  

para análise de  perdas e perfil das tensões em cada fase  do alimentador.  

            A verificação foi aprofundada quanto a avaliação das consequências que podem ocorrer 

em virtude da mudança de suas localizações na rede de distribuição na condição de alta 

penetração.   

 

 

Tensão no Barramento 

PCC 

Harmônico 

Individual (%) 

Distorção Harmônica Total 

DHT (%) 

V ≤ 1.0 kV 5,0 8,0 

1 kV < V ≤ 69 kV 3,0 5,0 

69 kV < V ≤ 161 kV 1,5 2,5 

161 kV < V 1,0 1,5 
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CAPÍTULO 4 

 

 

SIMULAÇÃO DA INSERÇÃO DE GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA NO SISTEMA IEEE 37  BARRAS PARA 

ANÁLISE DE HARMÔNICOS 

 

 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo será realizado o estudo referente à implementação de quatro cenários, os 

quais foram elaborados para analisar os impactos da inserção de alta penetração de geração 

distribuída fotovoltaica em sistemas de distribuição baseados no IEEE 37 barras, empregando-

se o software OpenDSS para estudar os efeitos produzidos pela elevada inserção de sistemas 

fotovoltaicos, tornando possível a obtenção dos resultados com o objetivo de efetivar as análises 

do desempenho dos sistemas. 

O Alimentador de Testes IEEE 37 barras é um dos modelos reais de distribuição padrão 

desenvolvidos pelo Comitê de Análise de Sistemas de Energia, Computação e Economia da 

IEEE Power Engineering Society, trata-se de um alimentador  real que está localizado na 

Califórnia com tensão nominal de 4,8 kV e capacidade nominal de 837 kW, o qual será utilizado 

neste trabalho como base para os estudos dos efeitos dos harmônicos devido a alta penetração 

de geração fotovoltaica por possuir uma complexidade de cargas e linhas idênticas como de 

uma pequena cidade. É possível criar assim cenários de baixa, média e alta penetração de 

geração fotovoltaica para pesquisas de impactos em sistemas de distribuição. Este alimentador 

de teste tem apenas cabos subterrâneos e fornece um padrão para testar sistemas de distribuição 

subterrânea, que são uma característica de áreas urbanas densas. A figura 4.1 mostra o layout 

do alimentador de teste de IEEE 37 barras.  
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                                      Figura 4.1.  Layout do alimentador de teste IEEE 37 barras 

 
                                     Fonte: IEEE Power Engineering Society, Fevereiro 2016 

                 

4.2. Especificações Técnicas do IEEE 37 Barras 

 As especificações técnicas do IEEE 37 barras estão descritas através das tabelas 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4 e 4.5,  apresentando as principais características do referido sistema, como a 

configuração dos cabos, dados da seção das linhas, dados dos transformador, dados do 

regulador, bem como as informações referentes as cargas distribuídas existentes no sistema. 

 

      Tabela 4.1: Configurações do cabo subterrâneo 
 

Configuração 

 

Sequência de Fases Cabo Código de 

espaçamento 

721 ABC 1.000,000 AA, CN 515 

722 ABC 500,000 AA, CN 515 

723 ABC 2/0 AA, CN 515 

724 ABC #2 AA, CN 515 
 

     Fonte: Adaptado da IEEE Power Engineering Society 
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        Tabela 4.2: Dados da seção de linha 
 

Nó A 

 

Nó B Comprimento (km) Configuração 

701 702 0,29 722 

702 705 0,12 724 

702 713 0,11 723 

702 703 0,40 722 

703 727 0,07 724 

703 730 0,18 723 

704 714 0,02 724 

704 720 0,24 723 

705 742 0,10 724 

705 712 0,07 724 

706 725 0,09 724 

707 724 0,23 724 

707 722 0,04 724 

708 733 0,10 723 

708 732 0,10 724 

709 731 0,18 723 

709 708 0,10 723 

710 735 0,06 724 

710 736 0,39 724 

711 741 0,12 723 

711 740 0,06 724 

713 704 0,16 723 

714 718 0,16 724 

720 707 0,28 724 

720 706 0,18 723 

727 744 0,09 723 

730 709 0,06 723 

733 734 0,17 723 

734 737 0,20 723 

734 710 0,16 724 

737 738 0,12 723 

738 711 0,12 723 

744 728 0,06 724 

744 729 0,09 724 

775 709 0 XMF-1 

799 701 0,56 721 

       Fonte: Adaptado da IEEE Power Engineering Society 

 

      

       Tabela 4.3: Dados do transformador 
 

Transformador Potência 

(kVA) 

Tensão 

Primária 

(kV) 

Tensão 

Secundária 

(kV) 

 

R(%) X(%) 

Subestação 2.500 230 - D 4.8 D 2 8 

XFM -1 500 4,8 – D 0,48 – D 0,09 1,81 

 
        Fonte: Adaptado da IEEE Power Engineering Society 
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      Tabela 4.4: Dados do regulador 
 

Identificação do Regulator  

 

1  

Segmento de  Linha 799 - 701  

Localização 799  

Fases A-B-C  

Conexão AB - CB  

Monitoramento de Fase AB & CB  

Largura de Banda 2,0 volts  

Relação de PT 40  

Relação de CT Primaria 350  

Configuração de Compensação Fase-AB Fase-CB 

Configuração - R 1,5 1,5 

Confguração - X 3 3 

Nível de Tensão 122 122 
 

       Fonte: Adaptado da IEEE Power Engineering Society 

 

      Tabela 4.5: Dados  das cargas pontuais do circuito IEEE 37 barras 
 

Barra Carga Fase-A Fase-A Fase-B Fase-B Fase-C Fase-C 

 

 Modelo kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

 

701 D-PQ 140 70 140 70 350 175 

712 D-PQ 0 0 0 0 85 40 

713 D-PQ 0 0 0 0 85 40 

714 D-I 17 8 21 10 0 0 

718 D-Z 85 40 0 0 0 0 

720 D-PQ 0 0 0 0 85 40 

722 D-I 0 0 140 70 21 10 

724 D-Z 0 0 42 21 0 0 

725 D-PQ 0 0 42 21 0 0 

727 D-PQ 0 0 0 0 42 21 

728 D-PQ 42 21 42 21 42 21 

729 D-I 42 21 0 0 0 0 

730 D-Z 0 0 0 0 85 40 

731 D-Z 0 0 85 40 0 0 

732 D-PQ 0 0 0 0 42 21 

733 D-I 85 40 0 0 0 0 

734 D-PQ 0 0 0 0 42 21 

735 D-PQ 0 0 0 0 85 40 

736 D-Z 0 0 42 21 0 0 

737 D-I 140 70 0 0 0 0 

738 D-PQ 126 62 0 0 0 0 

740 D-PQ 0 0 0 0 85 40 

741 D-I 0 0 0 0 42 21 

742 D-Z 8 4 85 40 0 0 

744 D-PQ 42 21 0 0 0 0 

Total  727 357 639 314 1091 530 

       Fonte: Adaptado da IEEE Power Engineering Society 
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4.3. Estudo de Casos  

 

O primeiro cenário é uma simulação do circuito sem a inserção de nenhum tipo de 

geração fotovoltaica, o segundo consiste na inserção de quatro sistemas fotovoltaicos cada um 

com capacidade de 350 kWp, totalizando uma penetração de 35%. O terceiro caso consiste na 

simulação do sistema IEEE 37 barras com a alta inserção de oito sistemas fotovoltaicos, 

constituído de oito sistemas de minigeração de energia solar, sendo um de 2 MWp e outros sete 

sistemas de minigeração distribuída de energia solar de 350 kWp cada um, que corresponde a 

63% de penetração. O quarto cenário  corresponde a alta penetração com nova localização (N.L) 

dos oito sistemas fotovoltaicos utilizados no cenário de número três. Os referidos cenários estão 

descritos na tabela 4.6. 

 

      Tabela 4.6: Descrição dos parâmetros para cada cenário de simulação  

 Nível de Penetração    

PV (%) 

Número de 

Gerações PV 

Capacidade PV 

Instalada (kWp) 

Cenário Base 1 0 0 0 

Cenário 2 35 4 1400 

Cenário 3 63 8 4450 

Cenário 4-N.L 63 8 4450 

       Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Na literatura não há uma definição exata à cerca da determinação do nível de penetração 

(NP) para GDFV. Para tal, é considerado neste trabalho o fator de penetração segundo Shayani 

(2010), que o define como sendo um percentual da potência total dos transformadores instalados 

na rede radial de distribuição existente, onde  este nível é definido como a razão da capacidade 

total instalada das unidades fotovoltaicas e a capacidade  de carga  total de todas as unidades 

geradoras instaladas no sistema, sendo representado pela Equação 4.1. 

 

NP (%) = 
∑ 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝑭𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 . 𝟏𝟎𝟎%     (4.1) 

           

  Segundo Vieira (2016), os níveis de penetração de sistemas  fotovoltaicos em um sistema 

elétrico de distribuição podem ser agrupados conforme a tabela  4.7. 
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                                       Tabela 4.7: Agrupamento dos níveis de penetração  

Nível de Penetração  Grupos 

0% (Sem GDFV) Caso base par fins de comparação 

≈ 10 a 30% Baixa Penetração 

≈ 30 a 60% Média Penetração 

≈ 60 a 100% Alta Penetração  

                                      Fonte: VIEIRA (2016) adaptado pelo autor 

 

Em cada um dos cenários mencionados serão analisados: variação de tensão, fluxo de 

potência, perdas de potência do circuito e os harmônicos de tensão e corrente com seus 

respectivos percentuais de DHT e DHI. As analogias serão feitas, principalmente com o circuito 

IEEE  37 barras sem geração distribuída e com a presença da mesma. A figura 4.2 destaca em 

vermelho as localizações dos sistemas fotovoltaicos inseridos, assim como também a tabela 4.8 

expressa a localização e a capacidade de geração dos PV'S no IEEE 37. 

                                 

 

                                    Figura 4.2. Layout do IEEE 37 com inserção 8 plantas PV'S  

 

                                    Fonte: Adaptado pelo autor da IEEE Power Engineering Society 
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                                 Tabela 4.8: Localização e capacidade de geração dos PV'S no IEEE 37 barras 

Localização das Plantas PV Capacidade de Geração 

737 2 MW 

740 350 KW 

712 350 KW 

718 350 KW 

729 350 KW 

730 350 KW 

731 350 KW 

720 350 KW 

                                      Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

4.4. Estudo de Caso Cenário I – IEEE 37 Barras sem Inserção de Geração 

Fotovoltaica  

 

 O primeiro cenário consiste na simulação do sistema IEEE 37 barras sem a inserção de 

nenhum tipo de geração fotovoltaica, sendo o mesmo previamente configurado e programado 

através de  linhas de comando no OpenDSS, optando-se pelo modelo temporal das cargas no 

modo Snapshot, sendo este modo empregado para efetuar uma sequência de soluções cuja 

finalidade é calcular o fluxo de potência para uma condição pontual, ou seja, definindo as 

variáveis do sistema em uma situação específica, tendo como objetivo apresentar uma primeira 

compreensão dos resultados sem a presença dos sistemas fotovoltaicos. 

 Um monitor de tensão foi posicionado na linha L22 do circuito, que conecta o nó 713, 

conforme indicação ilustrativa na figura 4.2 e descrita no código de simulação OpenDSS do 

apêndice A. Nesta linha há uma carga com potência ativa nominal de 85 kW e reativa nominal 

de 40 kVAr. Esta linha foi escolhida para análise de tensões por ser uma linha em que não será 

inserido nenhum gerador fotovoltaico, e por estar localizada em uma posição intermediária do 

circuito. Portanto, todos os fluxos de potência das simulações transitarão por esta linha para 

alimentar sua carga, assim como para atingir as cargas próximas a ela. Este monitor 

permanecerá presente em todas as simulações deste trabalho, de maneira que seja possível 

observar as mudanças de tensão.  

            Apenas com o sistema adaptado desta forma é que será possível realizar comparações e 

estudos entre os outros cenários, uma vez que os circuitos serão simulados com esses mesmos 

parâmetros. Para este cenário serão mostradas as tensões, as perdas do sistema e o fluxo de 

potência a qual ele fica submetido. O objetivo é analisar como o sistema se comporta sem 
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inserção de geração distribuída. A seguir estão expostos os resultados obtidos da simulação em 

OpenDSS sem a inserção de geração distribuída. É necessário destacar primeiro, os nós que 

têm maiores cargas, para poder compreender o fluxo de potência do sistema.  

            A figura 4.3 exibe o fluxo de potência do circuito IEEE 37 barras. Seu alimentador está 

interligado ao nó 799 (vide figura 4.2). A distribuição do fluxo de potência ao longo do 

alimentador pode ser verificada  através da  espessura das linhas , onde as linhas de maior 

espessura apresentam maior concentração de potência.   Pode-se observar que a intensidade de 

potência é maior perto da geração, destacada pelo fluxo de potência próximo ao nó 799 (linha 

grossa verde), e que esta intensidade se direciona ás cargas mais pesadas do circuito.  

 

                   Figura 4.3. Plot da distribuição do fluxo de potência do circuito IEEE 37 barras sem PV’S 

 

                     Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

 

            A tabela 4.9 a seguir apresenta o resumo do fluxo radial do alimentador (fonte), 

localizado no nó 799 do circuito IEEE 37 barras em termos de potência sem a presença de 

sistemas fotovoltaicos.  

 

   Tabela 4.9: Potências entregues ao sistema pelo gerador da subestação (nó 799) 

ELEMENTO FASE kW kVAr kVA  FP 

Traf.SUBXF 1 731,8 630,8       966,1  0,76 

Traf.SUBXF 2 836  357,4       909,2  0,92 

Traf.SUBXF 3 1020,7 584,4       1176,1  0,87 

TOTAL GER. 

CONVENCIONAL 

 2588,5  1572,6 3028,7  0,85 

   Fonte: Elaboração própria 
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            Na figura 4.4 é possível observar a tensão em pu em função da distância do alimentador, 

através de um medidor (EnergyMeter), que normalmente é introduzido em uma linha ou em um 

transformador, nessa situação o mesmo foi instalado na primeira linha L1 que compreende a 

seção entre a extremidade do nó 701 e 702  , por meio da linha de comando New 

EnergyMeter.feeder  element=Line.L1 terminal=1, visando obter as medidas de informação 

das tensões nas três fases de acordo com a distância, onde tais fases são identificadas pelas 

cores, sendo a fase A preta, fase B vermelha e a fase C azul. Percebe-se que as tensões de fase 

estão dentro da faixa determinada em pu (0,93 A 1,05). Nota-se também, que nenhum limite de 

tensão estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de acordo com a 

tabela 3.3 foi excedido.  

 

 
                         Figura  4.4. Perfil da tensão no alimentador IEEE 37 barras sem PV 

 
                              Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

 
 

 

               As perdas, apontadas na tabela 4.10, totalizam 152,3 kW e equivalem a 6,25% em 

relação a carga ativa do sistema que é de 2436 kW, de acordo com as informações geradas pelo  

software OpenDSS e apresentadas no final da referida tabela.  
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                      Tabela 4.10: Perdas nas linhas do circuito IEEE 37 barras sem GD 
Elemento           Perdas kW %Potência    kVAr  

Transformer.SUBXF        75,44       2,91       301,77 

Transformer.XFM1          0,00       0,0          0,00 

Line.L1                  10,96       0,60        10,81 

Line.L2                   0,25       0,14        -0,02 

Line.L3                   0,92       0,17         0,41   

Line.L4                   5,93       0,53         5,41 

Line.L5                   0,28       0,11         0,03 

Line.L6                   4,08       0,48         2,20 

Line.L7                   0,03       0,02        -0,01 

Line.L8                   0,98       0,30         0,30 

Line.L9                   0,08       0,08        -0,06 

Line.L10                  0,06       0,07        -0,04 

Line.L11                  0,02       0,04        -0,07 

Line.L12                  0,04       0,10        -0,18 

Line.L13                  0,08       0,05        -0,00 

Line.L14                  1,36       0,21         0,68 

Line.L15                  0,02       0,05        -0,07 

Line.L16                  0,07       0,08        -0,15 

Line.L17                  1,54       0,22         0,80 

Line.L18                  0,05       0,06        -0,03 

Line.L19                  0,07       0,17        -0,30 

Line.L20                  0,01       0,03        -0,12 

Line.L21                  0,05       0,06        -0,03 

Line.L22                  0,98       0,22         0,38 

Line.L23                  0,11       0,14        -0,10 

Line.L24                  1,06       0,52         0,09 

Line.L25                  0,02       0,04        -0,18 

Line.L26                  0,12       0,06        -0,02 

Line.L27                  1,11       0,14         0,58 

Line.L28                  1,78       0,32         0,87 

Line.L29                  1,14       0,30         0,45 

Line.L30                  0,19       0,15        -0,06 

Line.L31                  0,29       0,11         0,05 

Line.L32                  0,12       0,09        -0,05 

Line.L33                  0,05       0,04        -0,03 

Line.L34                  0,02       0,04        -0,07 

Line.L35                 28,44       1,14        26,87 

Transformer.REG1A         7,61       0,98        19,03 

Transformer.REG1C         6,97       0,40        17,44 

Line.JUMPER               0,00       0,00         0,00 

 

          LINE LOSSES= 62,3 kW 

          TRANSFORMER LOSSES= 90,0 kW  

          TOTAL LOSSES= 152,3 kW 

          TOTAL LOAD POWER = 2436,0 kW 

          Percent Losses for Circuit = 6,25 % 

 

                      Fonte: Elaboração própria no OpenDSS. 

 

            

 As perdas nas linhas L1, L4, L6 e L35, estão enfatizadas e são exemplos da capacidade de 

perda do sistema, que podem chegar a quase 50 kW. Entretanto, vale ressaltar que há linhas em 
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que as perdas são irrisórias, como pode ser observado na maioria das linhas, como por exemplo:  

L2, L3, L5. L7, L8, L9, L10, L11 

            Os maiores índices de perdas acontecem nos transformadores em virtude das perdas do 

circuito elétrico (perdas no cobre devido a corrente de carga e por correntes parasitas devido 

ao fluxo de dispersão) e das perdas no circuito magnético (perdas por histerese no núcleo, 

perdas por correntes parasitas de Foucault)  , enquanto as linhas de maior extensão apresentam 

maiores níveis de perdas ôhmicas e dielétricas. As perdas do sistema estão diretamente 

relacionadas com a composição física das linhas que compõem o circuito teste de 37 baras em 

questão, ou seja, o tipo de linha, o material usado e o comprimento da linha. As características 

das linhas estão detalhadas na tabela 4.2. 

O fluxo de perdas de potência deste sistema é apresentada na figura 4.5.Novamente é 

possível perceber através da espessura das linhas que as perdas estão diretamente associadas 

com a posição do gerador e pelo caminho percorrido pela potência para atingir as cargas.  

 

 

    Figura 4.5. Plot de fluxo de perdas de potência do circuito IEEE 37 barras sem PV      

 

                   Fonte: Elaboração Própria no OpenDSS 

 

            A figura 4.6 enfatiza graficamente as perdas ocasionadas no sistema IEEE 37 barras 

sem a inserção de sistemas fotovoltaicos, de acordo com a tabela 4.10. 

 

 



79 

 

 

Figura 4.6.  Percentual de perdas no IEEE 37 barras sem PV 

 

 
  

 Fonte: Elaboração própria  

 

            Neste cenário é efetuada uma simulação do fluxo de potência no modo Daily.  Este 

modo executa uma sequência de soluções onde os resultados obtidos demonstram o 

comportamento do circuito para um cenário de 24 horas de operação. 

            Ao contrário do modo instantâneo Snapshot, no modo Daily os resultados são sempre 

exibidos em função do tempo proposto conforme se evidencia na figura 4.7. 

     

                          Figura 4.7. Curva de carga diária no circuito 37 barras modo Daily PV’S 

 
                          Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 
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            A figura 4.7 apresenta a potência em pu (por unidade) pelo período de um dia, onde é 

possível observar que os maiores picos de carregamento do sistema de potência acontecem as 

11 horas da manhã e no intervalo das 15 às 16 horas, sendo que a faixa de consumo  elevado 

está situada  entre as 09 h e às 20 hs. Neste período há uma pequena redução da demanda entre 

as 12h e às 13h, devido ao intervalo de almoço, em que algumas cargas deixam de ser utilizadas 

e, portanto, ficam momentaneamente desligadas. 

 

 

4.5. Estudo de Caso Cenário II – IEEE 37 Barras com Inserção Média de 

Geração Fotovoltaica - 4 PV’S 

 

            Este cenário corresponde a instalação de quatro centrais de minigeração fotovoltaicas , 

cada uma com um potencial de geração de 350 kW, localizadas respectivamente nos nós: 712, 

720,729 e 730, do circuito IEEE 37 barras, conforme ilustrado na figura 4.8. A inserção das 

quatro unidades de sistemas fotovoltaicos de 350 kW estabelece a capacidade de média 

penetração para realizar o estudo. Ao atribuir os sistemas fotovoltaicos do ponto de vista de um 

produtor independente, tendo em conta as restrições impostas pela concessionária às unidades 

geradoras a serem conectadas ao seu sistema, pode ser assumido por padrão que as unidades 

podem ser inseridas em qualquer nó do sistema.  Estes nós foram escolhidos porque não 

possuírem cargas, e pelo fato dos fluxos de potências que passam nestes nós serem quase nulos, 

assim, não há perdas significativas ao sistema em suas linhas, como observado na tabela 4.5.  

            Os sistemas solares instalados apresentam as curvas de Eficiência, Irradiância, 

Temperatura e Potência Nominal pela Temperatura como mostrado no apêndice,  figura B.3.  

Desta forma será possível realizar o estudo dos efeitos de harmônicos de tensão e corrente e 

suas respectivas influências em relação ao cenário anterior. 

               

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

                  Figura 4.8.  Diagrama esquemático de distribuição dos 4 PVSystem Elements no IEEE 37 barras  

 

                  Fonte: Elaboração própria 

 

 

                   O OpenDSS dispõe de um modelo desenvolvido para simular geração fotovoltaica, 

o PVSystem Element Model, que reúne um modelo de gerador e de inversor fotovoltaico em 

um modelo conveniente para realizar estudos de impacto em sistemas de distribuição (DUGAN, 

2019). 

            A representação do sistema no OpenDSS deu-se através das estruturas próprias e 

definições dos elementos Circuit, Line, Load, Transformer, Capacitor e Reg (DUGAN, 2018; 

CARVALHO, 2018). As unidades geradoras fotovoltaicas, ainda não estão presentes no 

sistema do IEEE original. Estas foram implementadas através do elemento PVSystem, cuja as 

linhas de comando estão ilustradas na figura 4.9, onde é possível observar: na primeira e 

segunda linha - Curvas de potência por temperatura e eficiência respectivamente, na terceira e 

quarta linha – Irradiação em um período de 24 horas, na quinta e sexta linha – Temperatura em 

um período de 24 horas.   
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Figura 4.9. Definição dos parâmetros do módulo fotovoltaico    

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

             Nas simulações referentes as cargas distribuídas existentes no sistema IEEE37  barras, 

descritas na tabela 4.5 da seção 4.2, foi utilizado um espectro padrão existente no OpenDSS 

chamado “"defaultload", mostrando os respectivos espectros de harmônicos (amplitude e fase),  

conforme mostrado nas figuras 4.10 e 4.11. 

Figura 4.10. Espectro padrão defaultload        

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 4.11. Espectro defaultload cargas - harmônicos (amplitude e fase)        

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

New XYCurve.MyPvsT npts=4 xarray= [0 25 75 100] yarray = [1.2 1.0 0.8 0.6] 

New XYCurve.MyEff npts=4 xarray= [.1 .2 .4 1.0] yarray = [.86 .9 .93 .97] 

New Loadshape.MyIrrad npts=24 interval =1 mult= [0 0 0 0 0 0 .1 .2 .3 .5 .8 .9 1.0 

1.0 .99 .9 .7 .4 .1 0 0 0 0 0] 

New Tshape.MyTemp npts=24 interval=1 temp= [25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 45 

50 60 60 55 40 35 30 25 25 25 25 25 25] 
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            A simulação mediante a inserção de quatro sistemas fotovoltaicos inseridos no sistema 

de distribuição IEEE 37  barras, foi feita seguindo a sequência descrita pela figura 4.12, onde 

inicialmente para simulação utilizou-se o modo Snapshot, para em seguida atribuir-se os 

respectivos espectros referentes aos elementos PV’S do sistema, onde os mesmos são  uma 

propriedade para elementos de conversão de energia (PCElements, como cargas, capacitores, 

sistemas fotovoltaicos, armazenamento etc.), não para elementos de fornecimento de energia 

(PDElements, como linhas, transformadores, etc.), os quais podem ser consultados no manual  

OpenDSS do usuário e finalmente realizar a simulação desta feita pelo modo Harmonics. 

             Desta forma foram instalados monitores nos respectivos nós: 712, 720, 729 e 730, para 

acompanhar o comportamento das perdas, o nível dos harmônicos, avaliar os valores de DHTv 

e os de DHTi totais, assim como os individuais, de modo a identificar se os níveis sofreram 

variações fora da faixa considerada pelas normas padrão estabelecidas. 

                                                    

                                       Figura 4.12.  Fluxograma de simulação 

                         

                                      Fonte: Elaboração própria 

 

 

            A simulação foi realizada no modo harmônico do OpenDSS, sendo os espectros 

atribuídos a cada sistema fotovoltaico de acordo com a estrutura mostrada no apêndice,   figura 

B.5. Os espectros utilizados pelo OpenDSS apresentam uma quantidade de sete harmônicos, 

desde a frequência fundamental até a 13ª ordem. Apenas as componentes ímpares foram 

utilizadas, com suas magnitudes e ângulos específicos como segue: 
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New Spectrum.pv 

harmonics numharm = 7 

harmonic = (1,3,5,7,9,11,13) 

%mag = (100,0.69,0.63,0.56,0.19,0.07,0.17) 

angle = (0,128,207,10,356,329,304) 

 

             O fluxo de potência representado na figura 4.13, indica uma melhor distribuição no 

sistema em termos de energia, assim como também  através da espessura das linhas do circuito  

verifica-se um equilíbrio em função da contribuição proveniente dos quatro sistemas 

fotovoltaicos inseridos na rede de distribuição,  uma vez que o circuito deixa de solicitar de 

forma integral toda a potência do alimentador principal, pois os geradores fotovoltaicos 

presentes no sistema têm a capacidade de garantir o fornecimento da energia necessária para as 

cargas mais próximas a eles em ambos os lados do circuito. 

                      

                 Figura 4.13.  Plot da distribuição do fluxo de potência do circuito IEEE 37 barras com inserção 

                 de  4 PV’S 

 

                   Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

 

            O fluxo de potência total oriundo dos sistemas fotovoltaicos inseridos no sistema de 

distribuição apresenta uma pequena diferença em termos de valor numérico em relação ao fluxo 

total de energia da central alimentadora no nó 799 que corresponde a subestação. De acordo 

com a tabela 4.11, o total entregue pelos painéis solares totalizaram uma potência de 1329 kW, 
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enquanto que o alimentador fornece cerca de 1195,6 kW ao sistema. A geração fotovoltaica 

equivale a 52,6% da potência ativa total entregue ao sistema em função da presença dos quatro 

sistemas fotovoltaicos integrados ao sistema como um todo e que  correspondem a um  inserção 

média. 

     Tabela 4.11: Potências entregues ao sistema pelo gerador da subestação (nó 799) e por 4 PV’S 

ELEMENTO FASE kW kVAr kVA FP 

Traf.SUBXF 1 267,8 611,3       667,4 0,40 

Traf.SUBXF 2 327,8  262,3       419,8 0,78 

Traf.SUBXF 3 600 488,7       773,8 0,78 

TOTAL GER. 
CONVENCIONAL 

 1195,6 1362,3 1861 0,65 

PVSystem.PV1 1 110,8 0,0 110,8 1 

PVSystem.PV1 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV1 3 110,8 0,0 110,8   1 

TOTAL  332,3 0,0 332,3 1 

PVSystem.PV3 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV3 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV3 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV4 1 110,8 0,0 110,8 1 

PVSystem.PV4 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV4 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,3 0,0 332,3 1 

PVSystem.PV6 1 110,8 0,0 110,8 1 

PVSystem.PV6 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV6 3 110,7 0,0 110,7 1 

TOTAL  332,2 0,0 332,2 1 

TOTAL GER. 
FOTOVOLTAICA 

 1329 0,0 1329 1 

TOTAL 
ENTREGUE 

 2524,6 1362,3 3190 O, 79 

      Fonte: Elaboração própria 

            A figura 4.14 apresenta  a distribuição das  perdas no circuito de distribuição IEEE 37 

barras decorrente da inserção dos quatro sistemas de geração fotovoltaicos cada um com a 

capacidade de 350 kW, onde é possível notar  no sistema como um todo, uma concentração das 

perdas localizadas próximas as fontes geradoras de energia, proveniente de ambos os lados do 

sistema, influenciando no fator de demanda de energia da concessionária referente ao sistema 

em virtude da menor intensidade de geração solicitada pela transformador da subestação que 

deixa de ser menos exigido, acarretando uma diminuição do fator de potência para 0,65, 

impactando consequentemente na diminuição do fator de potência total do circuito para 0,79.                            
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          Figura 4.14.  Plot de Fluxo de Perdas de potência do Circuito IEEE 37 barras com Inserção de 4 PV’S                          

 

                   Fonte: Elaboração Própria no OpenDSS 

 

 

             Comparando o fluxo de perdas de potência do circuito IEEE 37 barras com a ausência 

de sistemas fotovoltaicos e com a presença de quatro sistemas fotovoltaicos  cada um com 

capacidade de 350kW inseridos no sistema de distribuição, observou-se que o resultado das 

perdas totais apresentadas sem a presença de PV’S foi de 6,25% (tabela 4.10) e um percentual 

de 1,79% (tabela 4.12) respectivamente para o cenário com a presença dos PV’S, onde 

observou-se um decréscimo considerável, com uma  diferença  de 4,46% em termos das  perdas 

totais do sistema.  

           Pode-se afirmar que a diminuição do percentual total de perdas  neste caso, está 

relacionado com o fato de que com a inserção de energia proveniente dos quatro sistemas 

fotovoltaicos, cada um com capacidade de 350 kW, num total de 1400 kW,  instalados em 

pontos específicos do sistema de distribuição, contribuiu para um diminuição do fluxo de 

energia proveniente  do transformador da subestação, que passou a ser melhor  distribuido pelos 

respectivos sistemas fotovoltaicos presentes na rede de distribuição, evitando com isso a 

necessidade um maior percurso das linhas de distribuição para atender aos pontos mais 

afasatados da subestação.    
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               Tabela 4.12: Perdas nas linhas do circuito IEEE 37  barras com 4 PV’S   
Elemento         Perdas kW  %Potência      kVAr  

Transformer.SUBXF    0,00066        0,0       0,0340955 

Transformer.XFM1     0,00000        0,0       9,22612E-009 

Line.L1              0,00009        0,0       0,000794554 

Line.L2              0,00002        0,0       6,94941E-005 

Line.L3              0,00001        0,0       3,36731E-005 

Line.L4              0,00004        0,0       0,000196804 

Line.L5              0,00001        0,0       3,33522E-005 

Line.L6              0,00004        0,0       0,00023659 

Line.L7              0,00000        0,0       -1,10804E-006 

Line.L8              0,00003        0,0       0,000157237 

Line.L9              0,00000        0,0       -1,22906E-005 

Line.L10             0,00002        0,0       7,81715E-005 

Line,L11             0,00000        0,0       -2,17458E-005 

Line.L12             0,00000        0,0       -6,06592E-005 

Line.L13             0,00000        0,0       4,87575E-006 

Line.L14             0,00005        0,0       0,000327039 

Line.L15             0,00000        0,0       -2,65102E-005 

Line.L16             0,00000        0,0       -4,73146E-005 

Line.L17             0,00006        0,0       0,000374713 

Line.L18             0,00000        0,0       -1,0706E-005 

Line.L19             0,00000        0,0       -0,000115332 

Line.L20             0,00000        0,0       -4,77271E-005 

Line.L21             0,00000        0,0       -1,09712E-005 

Line.L22             0,00002        0,0       9,569E-005 

Line.L23             0,00001        0,0       -2,36333E-005 

Line.L24             0,00005        0,0       0,000125978 

Line.L25             0,00000        0,0       -5,98386E-005 

Line.L26             0,00001        0,0       4,45021E-005 

Line.L27             0,00004        0,0       0,000292259 

Line.L28             0,00007        0,0       0,000439566 

Line.L29             0,00004        0,0       0,000230596 

Line.L30             0,00001        0,0       -1,83073E-005 

Line.L31             0,00001        0,0       2,67937E-005 

Line.L32             0,00001        0,0       -1,0571E-005 

Line.L33             0,00000        0,0       -8,1653E-006 

Line.L34             0,00004        0,0       0,000131989 

Line.L35             0,00028        0,0       0,00281498 

Transformer.REG1A    0,00005        0,0       0,00177414 

Transformer.REG1C    0,00005        0,0       0,00163666 

Line.JUMPER          0,00002        0,0       -2,96922E-005 

Transformer.PV_UP1   0,00002        0,0       0,00467169 

Transformer.PV_UP3   0,00002        0,0       0,00444719 

Transformer.PV_UP4   0,00002        0,0       0,00446989 

Transformer.PV_UP6   0,00002        0,0       0,00424318 

 

 

 

                           
                Fonte: Elaboração própria no OpenDSS. 

 

 LINE LOSSES=0,0 kW 

 TRANSFORMER LOSSES=0,0 kW 

 TOTAL LOSSES=0,0 kW 

 TOTAL LOAD POWER =0,1kW 

 Percent Losses for Circuit =1,79 % 



88 

 

 

            Neste cenário é possível observar uma diminuição considerável das perdas com valores 

próximos de zero,  tanto para  as linhas,  quanto  para os transformadores  do sistema (tabela 

4.12), quando comparado em relação ao  primeiro  cenário que registrou um valor de 152,3 kW 

com a ausência de sistemas fotovoltaicos. O percentual de perdas  do circuito em função de 

uma penetração média , com a inserção de quatro sistemas fotovoltaicos cada um com 

capacidade de 350 kW foi de 1,79%, valor muito  inferior quando comparado ao percentual de  

6,25%  registrado no cenário sem a presença dos mesmos. 

            A figura 4.15 apresenta as perdas ocasionadas no sistema IEEE 37 barras em função da 

inserção dos quatro sistemas fotovoltaicos de valores individuais de 350 kW, totalizando  1400 

kW de  acordo com a tabela 4.12. 

Figura 4.15.  Percentual de Perdas no IEEE 37 barras  com 4 PV’S 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

            Um dos aspectos decorrentes da inserção de sistemas fotovoltaicos em redes elétricas 

ocorre em relação à tensão do sistema. Na figura 4.16 é possível observar o perfil de tensão 

resultante registrado pelo medidor de tensão (EnergyMeter) instalado na linha L1, onde ocorreu 

uma pequeno aumento no perfil de tensão em relação ao primeiro cenário para as fases A e C, 

que se mantiveram dentro do limite aceitável, enquanto a fase B sofreu uma pequena 

diminuição -no perfil de tensão, mantendo-se também na faixa aceitável e tolerável (0,93 à 
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1,05) em pu, demonstrando que o perfil de tensão em regime permanente com a presença dos 

quatros PV’S, que correspondem a uma penetração média de valor igual a 1400 kW não 

alteraria o desempenho de tensão do sistema de distribuição, assim como não introduziriam 

picos de carga no sistema.  

                                                                         

                               Figura 4.16. Perfil da tensão no alimentador IEEE 37 barras com inserção de 4 PV’S 

  
                                     Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 
 

 

 

 

4.6. Estudo de Caso Cenário III – IEEE 37 Barras com Alta Inserção de 

Geração Fotovoltaica - 8 PV’S 

 

            Este cenário corresponde a instalação de uma central de minigeração de energia 

fotovoltaica com potência nominal de 2 MW localizada no nó 737 do circuito IEEE 37 barras, 

assim como a instalação de mais sete outras centrais de minigeração fotovoltaicas, onde cada 

uma apresenta um potencial de 350 kW, localizadas respectivamente nos nós: 712, 718, 

720,729, 730, 731 e 740, conforme ilustrado na figura 4.17. A escolha das capacidades das 

unidades para inserção de um sistema fotovoltaico de 2 MW e sete sistemas fotovoltaicos de 

350 kW estabelece a capacidade de penetração em larga escala de sistemas fotovoltaicos para 
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realizar o estudo. Ao atribuir os sistemas fotovoltaicos do ponto de vista de um produtor 

independente, tendo em conta as restrições impostas pela concessionária às unidades geradoras 

a serem conectadas ao seu sistema, pode ser assumido por padrão que as unidades podem ser 

inseridas em qualquer nó no sistema. Estes nós foram escolhidos por não terem cargas, e porque 

os fluxos de energia que passam por esses nós são quase nulos, não há perdas significativas 

para o sistema em suas linhas, como observado na tabela 4.5.  

            Os sistemas solares instalados utilizam as curvas de Eficiência, Irradiância, 

Temperatura e Potência Nominal pela Temperatura conforme a figura B.3, em anexo no 

apêndice.  Desta forma será possível realizar o estudo dos efeitos de harmônicos de tensão e 

corrente e qual a influência do aumento da penetração de sistemas fotovoltaicos, observando se 

há violação nos níveis das tensões do alimentador, devido a inserção em larga escala de geração 

fotovoltaica no sistema de distribuição, onde serão mantidos os critérios de análises e de 

instalações do cenário anterior. 

 

  Figura 4.17.  Diagrama esquemático de distribuição dos 8 PVSystem Elements no IEEE 37 barras   

 

Fonte:Elaboração própria 
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            A verificação com a alta  penetração de  oito sistemas  fotovoltaicos no IEEE 37barras 

foi inicialmente realizada no modo Snapshot, em seguida foram  distribuídos os espectros 

correspondentes aos elementos fotovoltaicos do sistema de referência, de acordo com  a 

estrutura mostrada na figura B.5 do apêndice, na qual  foram  atribuídos os valores utilizados 

na seção 4.5, sendo  finalmente realizada a simulação pelo modo Harmonics. 

             Desta forma foram instalados monitores nos respectivos nós: 712, 718, 720, 729, 730, 

731, 737 e 740, para acompanhar o comportamento das perdas, o nível dos harmônicos, assim 

como avaliar os valores de DHTv e os de DHTi individuais e totais de modo a identificar se os 

níveis sofreram variações fora da faixa considerada pelas normas de padrão estabelecidas. 

             A representação do fluxo de potência descrito na figura 4.18, demonstra que o mesmo 

se encontra mais equilibrado em função da espessura das linhas do circuito de distribuição, já 

que o circuito não necessita de toda a potência do alimentador principal, pois os geradores 

fotovoltaicos do sistema têm a capacidade de garantir o fornecimento da energia necessária para 

as cargas mais próximas a eles em ambos os lados do circuito. 

                 Figura 4.18.  Plot da distribuição do fluxo de potência do circuito IEEE 37 barras com inserção 

                 de 8  PV’S  

 
                  Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 
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            Isso se torna evidente quando comparamos e observamos os fluxos de potência sem a 

presença dos sistemas fotovoltaicos e com a inserção dos mesmos, através da figura 4.19.       

Enfatizando que a linha na qual se localiza o transformador da subestação está destacada na cor 

verde, estando o mesmo localizado no nó 799. 

 

 

Figura 4.19.  Plot  comparativo da distribuição do fluxo de potência do circuito IEEE 37 barras sem e com 

inserção de     8 PV’S  

 
  Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

            

             Nota-se que o fluxo de potência oriundo das centrais geradoras fotovoltaicas é 

ligeiramente mais espesso em relação ao fluxo que tem como origem a central alimentadora no 

nó 799. Este fato ocorre em função da geração fotovoltaica ser maior que a geração de energia 

convencional do sistema. De acordo com a tabela 4.13, o total entregue pelos painéis solares 

totalizaram uma potência de 4224,2 kW, enquanto que o alimentador fornece cerca de 1574,9 

kW ao sistema. A geração fotovoltaica equivale a 72,8% da potência ativa total entregue ao 

sistema. 
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   Tabela 4.13: Potências entregues ao sistema pelo gerador da subestação (nó 799) e por 8 PV’S 

ELEMENTO FASE kW kVAr kVA FP 

Traf.SUBXF 1 656,5 722,6       976,3 0,67 

Traf.SUBXF 2 628,6  315,3       703,2 0,89 

Traf.SUBXF 3 289,8 543,1       615,6 0,47 

TOTAL GER. 
CONVENCIONAL 

 1574,9 1581,0 2231,6 0,70 

PVSystem.PV1 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV1 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV1 3 110,8 0,0 110,8   1 

TOTAL  332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV2 1 632,8 0,0 632,8 1 

PVSystem.PV2 2 632,8 0,0 632,8 1 

PVSystem.PV2 3 632,9 0,0 632,9 1 

TOTAL  1898,5 0,0 1898,5 1 

PVSystem.PV3 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV3 2 110,8 0,0 110,8 1 

PVSystem.PV3 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,3 0,0 332,3 1 

PVSystem.PV4 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV4 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV4 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV5 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV5 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV5 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV6 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV6 2 110,8 0,0 110,8 1 

PVSystem.PV6 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,3 0,0 332,3 1 

PVSystem.PV7 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV7 2 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV7 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV8 1 110,7 0,0 110,7 1 

PVSystem.PV8 2 110,8 0,0 110,8 1 

PVSystem.PV8 3 110,8 0,0 110,8 1 

TOTAL  332,3 0,0 332,3 1 

TOTAL GER. 
FOTOVOLTAICA 

 4224,2 0,0 4224,2 1 

TOTAL 
ENTREGUE 

 5799,1 1581,0 6010,8 O, 96 

   Fonte: Elaboração própria 

 

            O fator de potência registrado pelo circuito IEEE 37 barras, com a ausência de geração 

fotovoltaica, levando-se em consideração o total entregue pela fonte geradora convencional da 

subestação localizada na extremidade da linha L35 (nó 799), foi de 0,85 (tabela 4.9), enquanto 

que para a simulação do cenário com a alta penetração dos oito sistemas fotovoltaicos, o valor 

de fator de potência para o referido ponto foi de 0,70 (tabela 4.13). Os resultados obtidos 



94 

 

 

mostraram que os impactos foram significativos com redução no fator de potência, pois com a 

introdução dos sistemas fotovoltaicos, há uma diminuição na demanda de energia ativa e 

variações na demanda de energia reativa da carga, isso se deve em função do fato de ter ocorrido 

um acréscimo nas perdas e na potência reativa do sistema, conforme pode ser observado na 

linha L29 que indica perdas que vão além de 7 kVAr (Tabela 4.14). A geração principal do 

sistema passou a entregar uma maior quantidade de potência reativa para o mesmo, após a 

inserção dos oitos sistemas fotovoltaicos de energia, passando de 1572,6 kVAr para 1581 kVAr, 

haja visto que o sistema fotovoltaico não pode viabilizar esta modalidade de potência e foi 

exigido uma menor quantidade de energia ativa da fonte principal, ocasionando desta maneira 

uma diminuição do fator de potência do sistema.    

          Por outro lado, a figura 4.20 evidencia uma vantagem decorrente da alta penetração de 

oito sistemas fotovoltaicos no sistema elétrico de distribuição, no que diz respeito ao aspecto 

de fluxo das perdas energéticas  que se encontram mais bem distribuídas neste cenário, sendo 

realizada de maneira mais uniforme e equilibrada, proveniente de ambos os lados do sistema, 

influenciando no fator de demanda de energia da concessionária referente ao sistema. 

 

            Figura 4.20.  Plot de Fluxo de Perdas de potência do Circuito IEEE 37 barras com Inserção de 8 PV’S 

 
                    Fonte: Elaboração Própria no OpenDSS 
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            Ao comparamos o fluxo de perdas de potência do circuito IEEE 37 barras com a 

ausência de sistemas fotovoltaicos e com a presença de oito sistemas fotovoltaicos inseridos no 

sistema de distribuição, observamos através da figura 4.21 que o resultado das perdas totais 

apresentadas nos dois cenários registrou um percentual de 6,25% (tabela 4.10) sem a presença 

de PV’S e um percentual de 6,54% (tabela 4.14) respectivamente para o cenário com a presença 

dos oito PV’S, onde se observa um pequeno acréscimo de 0,29% de perdas. Nesta situação, as 

perdas estão também mais bem distribuídas pelo sistema e linhas que anteriormente não 

computavam perdas, ou apresentavam valores pequenos, neste cenário as mesmas passaram a 

registrar fluxos maiores, isto pode ser observado em relação à linha L6 que liga os nós 703 e 

730, linha L28 que liga os nós 733 e 734 e a linha L29 que liga os nós 734 e 737, as quais 

anteriormente apresentavam perdas irrisórias de potência ativa, e agora indicam perdas de: 

16,41 kW, 10,17 kW e 13,79 kW, de acordo com a tabela 4.14. 

 

       Figura 4.21.  Plot comparativo de Fluxo de Perdas potência do Circuito IEEE 37  barras sem e com Inserção de 8 PV’S   
     

 

      Fonte: Elaboração Própria no OpenDSS 
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                     Tabela 4.14: Perdas nas linhas do circuito IEEE 37 barras com 8 PV’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

            

Elemento          Perdas kW  %Potência       kVAr   
Transformer.SUBXF    43,86        2,79            175,45 

Transformer.XFM1      0,00        0,0               0,00 

Line.L1              15,13        0,67             15,31 

Line.L2               0,19        0,13             -0,05 

Line.L3               0,24        0,21              0,03 

Line.L4              15,09        0,75             15,10 

Line.L5               0,09        0,12             -0,04 

Line.L6              16,41        0,84              8,83 

Line.L7               0,06        0,03             -0,00 

Line.L8               0,38       17,10             -0,04 

Line.L9               0,08        0,08             -0,06 

Line.L10              0,22        0,09              0,00 

Line.L11              0,02        0,04             -0,07 

Line.L12              0,04        0,10             -0,19 

Line.L13              0,08        0,05             -0,01 

Line.L14              5,38        0,35              2,84 

Line.L15              0,02        0,04             -0,08 

Line.L16              0,26        0,11             -0,05 

Line.L17              5,18        0,35              2,72 

Line.L18              0,04        0,05             -0,04 

Line.L19              0,08        0,17             -0,34 

Line.L20              0,01        0,03             -0,14 

Line.L21              0,18        0,07             -0,00 

Line.L22              0,38        0,19              0,06 

Line.L23              0,46        0,19              0,00 

Line.L24              1,06        0,51              0,08 

Line.L25              0,02        0,04             -0,19 

Line.L26              0,06        0,05             -0,06 

Line.L27              4,21        0,24              2,26 

Line.L28             10,17        0,62              5,40 

Line.L29             13,79        0,76              7,44 

Line.L30              0,18        0,14             -0,09 

Line.L31              0,11        0,14             -0,08 

Line.L32              0,17        0,08             -0,05 

Line.L33              0,05        0,04             -0,04 

Line.L34              0,30        0,11              0,02 

Line.L35             15,83        0,97             15,67 

Transformer.REG1A     4,53        0,35             11,32 

Transformer.REG1C     1,57        0,41              3,92 

Line.JUMPER           0,00        0,0               0,00 

Transformer.PV_UP1    0,21        0,06              3,02 

Transformer.PV_UP2    5,26        0,28             75,60 

Transformer.PV_UP3    0,21        0,06              3,08 

Transformer.PV_UP4    0,21        0,06              3,05 

Transformer.PV_UP5    0,20        0,06              2,90 

Transformer.PV_UP6    0,21        0,06              3,07 

Transformer.PV_UP7    0,21        0,06              3,00 

Transformer.PV_UP8    0,21        0,06              3,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 LINE LOSSES=106,0 kW 

 TRANSFORMER LOSSES=56,7 kW 

 TOTAL LOSSES=162,7 kW 

 TOTAL LOAD POWER =2486,8kW 

 Percent Losses for Circuit =6,54 %  

 

    Fonte: Elaboração própria no OpenDSS. 
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            As perdas atingiram um total de 162,7 kW de potência ativa, sendo de 56,7 kW nos 

transformadores que se encontram interligados aos circuitos com geração fotovoltaica e 364,9 

kVAr de reativa nos elementos, sendo que o valor das perdas sem geração fotovoltaica foi de 

389,8 kVAr. Apesar do acréscimo de perdas em relação à potência reativa, ocorreu também um 

acréscimo em torno de 6,39% nas perdas total da potência ativa em relação às linhas e 

transformadores do sistema (162,7 kW) quando comparada com o circuito sem a presença de 

sistemas fotovoltaicos (152,3 kW), porém é possível observar através da comparação entre as 

tabelas 4.10 e 4.14, que especificamente as perdas de potência ativa das linhas aumentaram 

enquanto que para o transformador da subestação diminuíram. Esta redução de perda de 

potência ativa especificamente para o gerador convencional da subestação ocorreu em função 

do alimentador ter sido pouco exigido, assim como a distribuição de potência ter sido mais 

homogênea no circuito em função da geração fotovoltaica, desta forma ocasionando uma 

redução da demanda de energia a ser lançada para o sistema por parte do transformador da 

subestação. As perdas de potência ativa do sistema atingiram apenas 2,8 % em relação a 

potência ativa total do sistema. 

            A figura 4.22 enfatiza as perdas ocasionadas no sistema IEEE 37 barras com a inserção 

de oito  sistemas fotovoltaicos, de acordo com a tabela 4.14. 

Figura 4.22.  Percentual de Perdas no IEEE 37 barras com 8 PV’S  

 

  Fonte: Elaboração Própria  

 

            Um das vertentes decorrentes da introdução de sistemas fotovoltaicos em redes elétricas 

ocorre em relação à tensão do sistema, que sofre alteração. A figura 4.4 evidencia o perfil de 

tensão do sistema sem a presença de sistemas de geração fotovoltaica enquanto  a figura 4.23 
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do sistema com alta penetração de oito sistemas de geração fotovoltaica. O monitor de tensão 

instalado na linha L22 registra tensões mais elevadas do que as que foram detectadas 

anteriormente, quando da ausência de geração fotovoltaica, as quais são percebidas devido 

aumento ocasionado nas curvas de tonalidades de cor preta e azul, revelando a influência que a 

inserção da geração fotovoltaica pode acarretar no circuito.   

          Na figura 4.23 é possível observar o perfil de tensão em pu em função da distância do 

alimentador, através do medidor (EnergyMeter), instalado na primeira linha L1, onde o eixo X 

representa a magnitude das tensões por unidade, enquanto o eixo Y mostra a distância da 

subestação em relação a cada nó e linha, em quilômetros.  O perfil de tensão quando da inserção 

dos oito sistemas fotovoltaicos iniciou  com os  níveis  de tensão das fases A e  C com seus 

respectivos valores em pu de 1,062 e 1,06, apresentando uma acréscimo na elevação de seus 

perfis de tensão, com  aparecimento de ramificações em determinados trechos do circuito que 

representam subtensões, sendo estes valores um pouco mais acima dos valores apresentados 

quando da ausência dos sistemas fotovoltaicos no sistema elétrico de distribuição, porém com 

uma pequena variação de valores acima para a faixa tolerável (0,93 à 1,05) em pu. O perfil de 

tensão na fase B apresenta o valor de 0,975 pu, mantendo-se dentro da faixa e demonstrando 

que a tensão em regime permanente em presença alta penetração de  PV’S não afetaria em 

demasia o desempenho da tensão do sistema de distribuição. 

 

                               Figura 4.23. Perfil da tensão no alimentador IEEE 37 barras com inserção de 8 PV’S 

 
                                     Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 



99 

 

 

4.7. Estudo de Caso Cenário IV – IEEE 37 Barras com Alta Inserção de 

Geração Fotovoltaica - 8 PV’S- Nova Localização PV’S 

 

            O cenário IV  leva a efeito a alta penetração de oito sistemas fotovoltaicos, desta feita 

com a instalação dos mesmos em novos pontos de localização no sistema IEEE 37 barras de 

acordo com a tabela 4.15,  onde é possível verificar os pontos de inserção utilizados 

anteriormente e mediante a mudança de novos  posicionamentos, visando a análise dos efeitos 

advindos do posicionamento  de cada um dos oito PV’S utilizados no cenário anterior.  

 

 

             Tabela 4.15: Localização e capacidade de geração dos 8 PV'S no IEEE 37 barras- Nova Localização 

PV’S – Linha de 
Localização-Cenário III 

PV’S – Linha de 
Localização- Cenário IV 

Capacidade de 
Geração 

PV1-730-L27 PV1-730-L23 350 kW 

PV2-737-L31 PV2-737-L10 2 MW 

PV3-720-L08 PV3-720-L21 350 kW 

PV4-729-L34 PV4-729-L16 350 kW 

PV5-740-L21 PV5-740-L08 350 kW 

PV6-712-L10 PV6-712-L31 350 kW 

PV7-731-L16 PV7-731-L34 350 kW 

PV8-718-L23 PV8-718-L27 350 kW 

          Fonte: Elaboração própria 

             

                        O fluxo de potência em função da alta penetração de oito PV’S com mudança 

de localização descrito na figura 4.24 manteve-se equilibrado, apresentando uma distribuição 

mais uniforme, com pouca diferença em alguns trechos do circuito em relação ao fluxo de 

potência da figura 4.18, cenário III. Este fato  evidencia que para  a situação da alta penetração 

em termos de sistemas fotovoltaicos, a mudança de  localização dos PV’S  melhora o fluxo de 

energia na rede de distribuição, tornando o mesmo mais  equilibrado  quanto a sua 

operacionalidade sistêmica. 
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                             Figura 4.24.  Plot da distribuição do fluxo de potência do circuito IEEE 37 barras com inserção 

              de 8  PV’S – Nova Localização 

 

                           Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

 

 

             O resultado das potências entregues ao sistema e as perdas apresentadas em função do 

novo cenário de inserção de oito PV’s na alta penetração com novas localizações no sistema 

IEEE 37 barras podem ser observados nas tabelas 4.16 e 4.17.   

            É possível perceber que mesmo com a alteração de localização dos sistemas 

fotovoltaicos no IEEE 37 barras, não ocorreu substancialmente qualquer alteração significativa 

em relação as perdas e as potências entregues ao sistema pelo gerador da subestação e pelos 

oito PV’S, conforme pode ser observado nas tabelas 4.16 e 4.17, quando comparadas com as 

tabelas 4.13 e 4.14 do cenário III- alta inserção de 8 PV’s anteriormente analisado. 

               O fluxo de perdas de potência  no  circuito IEEE 37 barras devido a alta Inserção de 

oito PV’S com  mudança de localização representada  na figura 4.25 não sofreu alteração quanto 

a sua distribuição, mantendo o mesmo perfil apresentado em relação ao cenário III (alta 

penetração oito PV’S) na figura 4.20. 
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                                      Tabela 4.16: Potências entregues ao sistema pelo gerador 

                                         da subestação (nó 799) e por 8 PV’S- Nova Localização 

ELEMENTO kW kVAr kVA FP 

Traf.SUBXF 
TOTAL GER. 

CONVENCIONAL 

1574,9 1581,0 2231,6 0,70 

PVSystem.PV1 

TOTAL 

332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV2 

TOTAL 

1898,5 0,0 1898,5 1 

PVSystem.PV3 

TOTAL 

332,3 0,0 332,3 1 

PVSystem.PV4 

TOTAL 

332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV5 

TOTAL 

332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV6 

TOTAL 

332,3 0,0 332,3 1 

PVSystem.PV7 

TOTAL 

332,2 0,0 332,2 1 

PVSystem.PV8 

TOTAL 

332,3 0,0 332,3 1 

TOTAL GER. 
FOTOVOLTAICA 

4224,2 0,0 4224,2 1 

TOTAL 
ENTREGUE 

5799,1 1581,0 6010,8 O, 96 

                                        Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 4.25.  Plot de Fluxo de Perdas de potência do Circuito IEEE 37 barras com Inserção de 8 PV’S-                                     

Nova Localização

 
                 Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

 

            As perdas no circuito IEEE 37 barras em função da alta inserção de oito PV’S (Mudança 

de Localização) não sofreram alterações em relação ao cenário III , sendo descriminadas 

conforme a tabela  4.17. 
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                    Tabela 4.17: Perdas nas linhas do circuito IEEE 37 barras com 8 PV’S - Nova Localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LINE LOSSES= 106,0 kW 

          TRANSFORMER LOSSES= 56,7 kW 

          TOTAL LOSSES= 162,7 kW 

          TOTAL LOAD POWER= 2486,8 kW 

          Percent Losses for Circuit= 6,54% 

    
                     Fonte: Elaboração própria no OpenDSS. 

Elemento          Perdas kW  %Potência       kVar   
Transformer,SUBXF    43,86        2,79            175,45 

Transformer,XFM1      0,00        0,0               0,00 

Line.L1              15,13        0,67             15,31 

Line.L2               0,19        0,13             -0,05 

Line.L3               0,24        0,21              0,03 

Line.L4              15,09        0,75             15,10 

Line.L5               0,09        0,12             -0,04 

Line.L6              16,41        0,84              8,83 

Line.L7               0,06        0,03             -0,00 

Line.L8               0,38       17,10             -0,04 

Line.L9               0,08        0,08             -0,06 

Line.L10              0,22        0,09              0,00 

Line.L11              0,02        0,04             -0,07 

Line.L12              0,04        0,10             -0,19 

Line.L13              0,08        0,05             -0,01 

Line.L14              5,38        0,35              2,84 

Line.L15              0,02        0,04             -0,08 

Line.L16              0,26        0,11             -0,05 

Line.L17              5,18        0,35              2,72 

Line.L18              0,04        0,05             -0,04 

Line.L19              0,08        0,17             -0,34 

Line.L20              0,01        0,03             -0,14 

Line.L21              0,18        0,07             -0,00 

Line.L22              0,38        0,19              0,06 

Line.L23              0,46        0,19              0,00 

Line.L24              1,06        0,51              0,08 

Line.L25              0,02        0,04             -0,19 

Line.L26              0,06        0,05             -0,06 

Line.L27              4,21        0,24              2,26 

Line.L28             10,17        0,62              5,40 

Line.L29             13,79        0,76              7,44 

Line.L30              0,18        0,14             -0,09 

Line.L31              0,11        0,14             -0,08 

Line.L32              0,17        0,08             -0,05 

Line.L33              0,05        0,04             -0,04 

Line.L34              0,30        0,11              0,02 

Line.L35             15,83        0,97             15,67 

Transformer.REG1A     4,53        0,35             11,32 

Transformer.REG1C     1,57        0,41              3,92 

Line.JUMPER           0,00        0,0               0,00 

Transformer.PV_UP1    0,21        0,06              3,02 

Transformer.PV_UP2    5,26        0,28             75,60 

Transformer.PV_UP3    0,21        0,06              3,08 

Transformer.PV_UP4    0,21        0,06              3,05 

Transformer.PV_UP5    0,20        0,06              2,90 

Transformer.PV_UP6    0,21        0,06              3,07 

Transformer.PV_UP7    0,21        0,06              3,00 

Transformer.PV_UP8    0,21        0,06              3,07 
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            Na figura 4.26 estão representadas as percentagens de perdas ocasionadas no sistema 

IEEE 37 barras em virtude da alta inserção dos oito sistemas fotovoltaicos mediante as novas 

localizações,   de acordo com a tabela 4.16. 

            Os resultados das perdas em relação ao cenário IV, sedimentam o fato de que a mudança 

de localização dos sistemas fotovoltaicos  não influencia nos valores em relação as perdas do 

cenário III. 

            As percentagens correspondente as perdas ocasionadas no sistema IEEE 37 barras para 

alta inserção de sistemas fotovoltaicos com  mudança de localização na figura 4.26 são idênticas 

as  encontradas  anteriormente na figura 4.22.   

 

Figura 4.26.  Percentual de Perdas no IEEE 37 barras com 8 PV’S- Mudança Localização  

 
  Fonte: Elaboração Própria  

 

 

            O perfil de tensão na figura 4.27 devido a mudança de localização dos oito sistemas 

fotovoltaiocos com alta penetração, apresentou os níveis de tensão nas três fases dentro da faixa 

tolerável (0,93 à 1,05 pu) com um pequeno aumento de tensão na fase A, mas com uma melhoria 

no perfil de tensão em relação ao cenário III, contribuindo para o alivio do carregamento do 

sistema. 
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                                   Figura 4.27. Perfil da tensão  IEEE 37 barras  inserção de 8 PV’S- Nova localização 

 
                                  Fonte: Elaboração própria no OpenDSS 

 

4.8. Fluxo Reverso de Potência 

 

             No sistema de geração convencional centralizado, o fluxo de potência ocorre em 

sentido unidirecional, sempre dos níveis mais altos de tensão para os mais baixos. O fluxo de 

potência é um fator de extrema importância por parte dos órgãos de regulamentação e das 

empresas de distribuição, sendo considerado de relevância quanto aos impactos produzidos pela 

conexão de GD, uma vez que, ao ocorrer uma mudança de direção e sentido no fluxo, isso pode 

afetar diretamente a operação da rede existente que originalmente foi projetada para operar em 

fluxos unidirecionais, influenciando por exemplo, no perfil de tensão e assim modificar as 

técnicas de regulação de tensão e os níveis das correntes por não considerar o fluxo reverso no 

seu ajuste original de proteção (SHAYANI, 2010).     

            A elevada penetração de GD na rede de distribuição irá provocar a alteração da 

topologia da rede, mudando de um sistema passivo para um sistema ativo.                                            

O problema mais comum é a sobretensão. Este problema terá o seu maior impacto quando a 

geração for muito grande e o consumo da carga for baixo, ou seja, exportando energia para a 

rede, podendo alterar drasticamente o fator de potência da instalação e também as perdas 

elétricas no sistema. Além disso, outro problema que se intensifica com a grande inserção de 
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GD é o aumento da distorção harmônica proveniente da tecnologia presente no sistema 

fotovoltaico.     

            Em relação aos quatro cenários de simulação no OpenDSS, para a condição em que a 

geração foi maior do que a carga, o fluxo de potência reverso causou um aumento apreciável 

no carregamento dos alimentadores e uma elevação das perdas técnicas, enquanto que, para a 

condição em que a geração foi menor do que a carga, houve uma diminuição no carregamento 

dos alimentadores e nas perdas técnicas. Isso mostra que a inserção da geração distribuída nem 

sempre diminui as perdas no sistema elétrico, não contribuindo, portanto, para a eficiência 

energética. Cada caso deve ser analisado, principalmente com a alta penetração de GD.              

            As simulações produziram resultados diferentes quanto a inversão de fluxo causada por 

presença de GD. A diferença observada se refere a quais cenários o transformador de 

distribuição sofreu inversão no sentido do fluxo de potência. Nas simulações de alta penetração 

no sistema IEEE 37 barras referentes aos cenários 3 e 4, pode-se observar na tabela 4.18, que a 

inversão no sentido do fluxo de potência ocorreu apenas na situação de alta penetração no 

transformador de distribuição (Traf.SUBXF),  sendo a inversão  causada por excedente de 

potência gerada e injetada em função da alta penetração, sendo a única exceção para a situação 

de média penetração em que o transformador  não manifestou a condição de fluxo reverso de 

potência no  alimentador.  

            A tabela 4.18 mostra os resultados da potência no transformador Traf.SUBXF da 

subestação para as condições dos três cenários nos quais os sistemas fotovoltaicos foram 

inseridos no sistema de distribuição IEEE 37 barras. 

 

                        Tabela 4.18:Fluxo de Potência no transformador  Traf.SUBXF IEEE 37 barras 

ELEMENTO MÉDIA PENETRAÇÃO 
     4 PV’S - P(kW)  

ALTA PENETRAÇÃO 
8 PV’S - P(kW) 

ALTA PENETRAÇÃO  
8 PV’S N.L - P(kW) 

Traf.SUBXF 194,3 -564,3    -564,3 

                 Fonte: Elaboração própria  

            O sentido convencional do fluxo de potência  é representado por valores positivos de 

potência de saída no segundo terminal do transformador. As situações em que houveram 

manifestação de ocorrência de inversão no sentido do fluxo de potência, estão  com seus valores 

negativos, representando que a potência está entrando no segundo terminal do transformador. 
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4.9. Considerações Finais 

 

            Neste capítulo foram apresentados os principais aspectos relacionados ao percentual de 

perdas, perfil de tensão, fluxo de perdas de potência e a distribuição do fluxo de potência no 

circuito IEEE 37 barras, referentes aos quatro cenários: cenário I- ausência de sistemas 

fotovoltaicos, cenário II- média penetração, cenário III- alta penetração e o cenário IV- alta 

penetração com mudança de localização. 

O fluxo de perdas de potência do sistema sem a presença de PV’S (cenário I), está 

diretamente associada com a posição do gerador e pela extensão do caminho a ser percorrido 

pela energia até as cargas. As tensões das fases ficaram dentro do limite de tensão estabelecido 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em pu (0,93 A 1,05).  

            O fluxo de potência no cenário II (média penetração), indicou uma melhor distribuição 

no sistema em termos de energia, ocorrendo um equilíbrio em função da contribuição 

proveniente dos quatro sistemas fotovoltaicos inseridos na rede de distribuição, pois os 

geradores fotovoltaicos forneceram a energia necessária para as cargas mais próximas a eles 

em ambos os lados do circuito.  Neste cenário é possível observar uma diminuição considerável 

das perdas com valores próximos de zero, tanto em relação as linhas, quanto aos 

transformadores do sistema. 

             O perfil de tensão, apresentou um pequeno aumento em relação ao primeiro cenário 

para as fases A e C, que se mantiveram dentro do limite aceitável, enquanto a fase B apresentou 

uma pequeno diminuição no perfil de tensão, mantendo-se também na faixa tolerável, 

demonstrando que o perfil de tensão em regime permanente mediante a penetração média não 

altera o desempenho de tensão do sistema de distribuição. 

            A alta penetração evidenciou uma vantagem no sistema elétrico de distribuição, no que 

diz respeito ao aspecto de fluxo das perdas energéticas que se encontram mais bem distribuídas 

neste cenário, de maneira mais uniforme e equilibrada. O fluxo de potência apresentou-se mais 

equilibrado, pois o circuito não necessita de toda a potência do alimentador principal, os 

geradores fotovoltaicos do sistema têm a capacidade de garantir o fornecimento da energia 

necessária para as cargas mais próximas a eles. 

            As perdas aumentaram em relação aos cenários I e II atingindo um total de 162,7 kW 

de potência ativa. O perfil de tensão apresentou um pequeno aumento para os níveis de tensão 

das fases A e C respectivamente de 1,062 e 1,06 pu, onde estes estão relacionados com o 
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aparecimento de pequenas variações de tensões, acima da faixa tolerável.  O perfil de tensão da 

fase B atingiu o valor de 0,975 pu, mantendo-se na faixa tolerável, demonstrando que na alta 

penetração dos PV’S, a tensão não afeta em demasia o desempenho do sistema. 

            A alta inserção com mudança de localização dos PV’S resultou em um fluxo de potência 

equilibrado, apresentando uma distribuição mais uniforme, com pouca diferença em alguns 

trechos do circuito em relação ao fluxo de potência do cenário III. O resultado das potências 

entregues ao sistema, as perdas e o fluxo de perdas de potência não sofreram alterações quanto 

a sua distribuição, mantendo o perfil apresentado em relação ao cenário III. O perfil de tensão 

para as três fases, manteve-se dentro da faixa tolerável com um pequeno aumento de tensão na 

fase A, com uma melhoria de perfil de tensão em relação ao cenário III. Na alta inserção de 

PV’S foi gerado fluxo reverso de potência no sistema de distribuição, independente da alocação 

dos sistemas fotovoltaícos em função da alta capacidade de energia disponibilizada pelos 

mesmos para o sistema.  

            No capítulo seguinte é apresentada uma segunda parte do estudo, a qual serve de 

complemento para as medições dos harmônicos em função da média, alta penetração e alta 

penetração levando em consideração a mudança de localização dos sistemas fotovoltaicos. 

Nesta etapa são realizados estudos via simulação computacional com o objetivo de se obter as 

distorções individuais em cada fase e as distorções totais de tensão e corrente, assim como as 

tensões nos pontos de conexão.    
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISE DAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

 

5.1. Análise das Tensões Harmônicas (DHIv e DHTv) com 4 PV’S - Média                    

       Penetração 

 

            Os valores das distorções de tensão individuais obtidos com a simulação e 

monitoramento dos espectros de frequência correspondentes aos harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 

11ª e 13ª ordens resultantes da inserção de quatro sistemas fotovoltaicos é mostrada na figura 

5.1. 

          
 Figura 5.1. Espectro de DHIv no IEEE 37 barras com 4 PV’S 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

            A maior amplitude de DHIv registrada nas fases foi para 5ª ordem,  sendo que os 

harmônicos com o maiores valores de distorção de tensão harmônica foram os de  5ª e 7ª ordens. 

Os percentuais da 5ª e 7ª  ordens chegam a 1,29%  e 1,24%, respectivamente nas fases A 

pertencentes ao nó 730 , conforme mostra a figura 5.1. Os valores de  distorção harmônica 

individual  de tensão  estão dentro da faixa especificada pela norma, ou seja, 3% para todos nós 

e suas respectivas fases. 
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            Os valores das distorções harmônicas total  de tensão calculados através da equação 3.8, 

nas respectivas fases A, B e C pertencentes aos nós 712, 720, 729 e 730 estão representados na 

figura 5. 2. 

            O máximo valor de distorção harmônica total de tensão foi  verificado em relação ao nó 

730, sendo de 2,05% para a fase A, 1,54% para a fase B e 1,92% para a fase C, cujo os valores  

obedecem ao limite estipulado pela legislação que é de 5%,  conforme mostrado na figura 5.2.  

 

                    Figura 5.2. Espectro de DHTv por fase no IEEE 37 barras com 4 PV’S 

 

                    Fonte: Elaboração própria  

 

 

            A Tabela 3.11 referencia a tensão harmônica no IEEE 519 limitando os valores da 

distorção harmônica geral da tensão fornecida pela concessionária. 

             Para a verificação de tensão nos quatro pontos de inserção dos sistemas fotovoltaicos, 

a resolução ANEEL 794/2017 estabelece que o valor da tensão efetiva pode variar entre 0,93 

pu (2576 V) e 1,05 pu (2908 V). 

             A figura 5.3 mostra o valor da tensão nominal em cada fase obtido no ponto de 

conexão. No que diz respeito às medições de tensão nos pontos de medição 712, 720, 729 e 730 

em detrimento da resolução da ANEEL 794/2017, os valores de tensão variaram entre 0,95 pu 

a 1,04 pu. Neste caso os valores estão dentro do limite considerados adequados de 0,3 pu (2576 

V) a 1,05 pu (2908 V), enfatizando que em termos de limite de tensão o sistema não foi 

impactado, mantendo-se dentro da norma padrão estabelecida.  
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                       Figura 5.3. Tensão nominal nos pontos de conexão dos 4 PV’S no IEEE 37 barras 

 
                    Fonte: Elaboração própria  
 

           De acordo com as figuras 5.1, 5.2 e 5.3, ANEEL 794/2017 (Tabela 3.3) e IEEE 519 

(Tabela 3.11), o nível de tensão, os níveis DHIv e DHTv não violam as normas padrões em 

relação aos pontos de inserção dos sistemas fotovoltaicos em 712, 720, 729 e 730.   

 

5.2. Análise das Correntes Harmônicas (DHIi e DHTi) com 4 PV’S - Média  

       Penetração 

 
            A figura 5.4 mostra os resultados encontrados com a inserção dos quatro sistemas 

fotovoltaicos localizados nos pontos 712, 720, 729 e 730 para distorções de correntes 

individuais nas três fases (A, B e C) obtidas ao longo do tempo de monitoramento na forma do 

espectro de frequência.     

                      
Figura 5.4. Espectro de DHIi no IEEE 37 barras com  4 PV’S

 
Fonte: Elaboração própria  
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            A equação (3.9) foi utilizada para determinar os valores das distorções totais da corrente 

harmônica nas respetivas fases A, B e C nos nós 712, 720, 729 e 730, que estão representados 

na figura 5.5. 

 

                   Figura 5.5. Espectro de DHTi por fase no IEEE 37 barras com 4 PV’S 

 

   

                   Fonte: Elaboração própria  

 

            A Tabela 3.10 referencia o limite de corrente harmônica no IEEE 519. Os limites de 

corrente harmônica especificam a quantidade máxima de corrente harmônica a ser injetada no 

sistema elétrico. 

            A análise das distorções de corrente nos quatro pontos de medição, considerando a 

relação entre as componentes harmônicas da corrente em relação ao seu elemento fundamental 

do sinal medido, estabelece que as harmônicas individuais das correntes atinjam um máximo 

de 4% para as harmônicas ímpares da 3ª à 9ª ordem e 2% para as harmônicas ímpares de 11º a 

15º. Os maiores valores de distorção harmônica individual ocorreram na fase A, no ponto de 

inserção PV-730, onde os harmônicos de 5ª e 7ª ordens registraram respectivamente os valores 

de 1,29% e 1,02% como pode ser observado na figura 7.4, porém resguardando o limite 4% da 

norma padrão.  

            Ressaltando que para a faixa de 11º a 13º harmônica o valor mais expressivo foi também 

na fase A, no ponto de inserção PV-730, onde a maior percentagem registrada foi de 0,52% 

para o 11º harmônico, sendo o mesmo aceitável para faixa limite de 2%. 

            Em termos de DHIi, os resultados advindo da inserção dos quatros sistemas 

fotovoltaicos no IEEE 37 barras obedece a norma padrão IEEE 519:2014. 
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            Analisando a distorção harmônica total da corrente mostrada na figura 5.5, os níveis de 

DHTi registrados nos quatro pontos de medição atingiram respectivamente os valores máximo 

de: 4,32 % no PV-712, 4,34% para o PV-720, 4,46% no PV-729 e 4,53% para o PV-730, ambos 

na fase A. Verificou-se que os harmônicos de 5ª e 7ª ordens passaram a ser predominantes em 

relação aos demais harmônicos em termos de valores. 

            Neste cenário não ocorreu violação dos níveis estabelecidos pelas normas e 

recomendações estabelecidas em vigor. As fases A, B e C estão equilibradas e cumprem o limite 

recomendável de 5%, não tendo, portanto, impacto no DHTi. 

            De acordo com a tabela 3.10 e figuras 5.4 e 5.5, os nós 712, 720, 729 e 730 não violaram 

a norma internacional IEEE 519:2014, portanto permaneceram dentro do padrão. 

 

    

5.3. Análise das Tensões Harmônicas (DHIv e DHTv) com 8 PV’S - Alta   

       Penetração 

 

            A síntese dos valores das distorções de tensão individuais obtidos com a simulação e 

monitoramento dos espectros de frequência correspondentes aos harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 

11ª e 13ª ordens resultantes da alta  penetração de oito sistemas fotovoltaicos é mostrada na 

figura 5.6. 

                

   Figura 5.6. Espectro de DHIv no IEEE 37 barras com 8 PV’S 

   
 Fonte: Elaboração própria  
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            Os valores das distorções de tensão total de harmônicos calculados através da equação 

3.8, nas respectivas fases A, B e C pertencentes aos nós 712, 718, 720, 729, 730, 731, 737 e 

740 estão representados na figura 5. 7.  

 

                     

                    Figura 5.7. Espectro de DHTv por fase no IEEE 37 barras com 8 PV’S 

 

                   Fonte: Elaboração própria  

 

 

            A Tabela 3.11 do IEEE 519 de tensão harmônica limita os valores de distorção 

harmônica geral da tensão a serem fornecidos pela concessionária de acordo com a norma 

padrão. 

            Para a análise das distorções de tensão nos oito pontos de inserção dos sistemas 

fotovoltaicos, a resolução ANEEL 794/2017 (tabela 3.3), estabelece que os valores de tensão 

efetiva podem variar entre 0,93 pu (2576 V) e 1,05 pu (2908 V). 

            De acordo com as figuras 5.6 e 5.7, ANEEL 794/2017 (Tabela 3.3) e IEEE 519: 2014 

(Tabela 3.11), o nível de tensão, os níveis de DHIv e DHTv cumpriram as normas para os 

pontos 712, 718, 720, 729, 730 e 731, mas os pontos 737 e 740 apresentaram valores um pouco 

maiores devido à injeção de energia PV, violando os limites padrão (tabela 3.3) nas fases A e 

C, com variações de valores um pouco fora do valor padrão de 1,05 pu, com um acréscimo 

diferencial de 0,02 pu, conforme pode ser constatado na figura 5.8. 

            A figura 5.8 mostra os valores de tensão nominal em cada fase obtida nos pontos de 

ligação. 
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                      Figura 5.8. Tensão nominal nos pontos de conexão dos  8 PV’S no IEEE 37 barras 

 

 
 

                    Fonte: Elaboração própria  
 

            No que diz respeito às medições de tensão no ponto de medição 737 em detrimento da 

resolução da ANEEL 794/2017, os valores de tensão variaram entre 1,07 pu (fase A), 1,0 pu 

(fase B) e 1,06 pu (fase C). Neste caso particular, observa-se uma pequena margem de diferença 

nas fases A e C, que apresentaram respectivamente valores  acrescidos de 0,1 para fase A  e de 

0,2 para fase C, fora do limite considerado adequado de 0,93 pu (2576 V) a 1,05 pu (2908 V).  

            As medições harmônicas da tensão nominal para a distorção estavam dentro dos limites 

estabelecidos pela norma. Os maiores valores de distorção harmônica total foram de 1,05% para 

a fase A, 1,02% na fase B e de 1,19% para a fase C, conforme pode ser observado na figura 5.7. 

A maior amplitude do DHIv registrada nas três fases foi para a 3ª ordem, e as harmônicas com 

os valores mais elevados de distorção de tensão harmônica foram as 3ª, 5ª e 7ª ordens. Os 

percentuais 5ª e 7ª ordens atingiram valores de 0,71%, e 0,51%, e o percentual da 3º ordem 

atingiu 0,77%, conforme pode ser observado na figura 5.6. O valor máximo permitido é de 3%.  

            Com base na avaliação efetuada, o ponto de medição 737 está em conformidade com as 

normas e resoluções das harmônicas, mas no que diz respeito aos limites de tensão, observou-

se na figura 7.8 uma pequena extrapolação nas fases A e C. 

            As limitações de tensão no ponto de medição 740 em análise, variam entre 1,07 pu (fase 

A), 1,01 pu (fase B) e 1,06 pu (fase C). Neste caso em particular, observar-se uma pequena 

diferença nas fases A e C em relação  a faixa considerada adequada que é de 0,93 pu (2576 kV) 

para 1,05 pu (2908 kV). 

            Nas harmônicas de tensão, a distorção individual encontra-se dentro dos limites 

estabelecidos pela norma que é de 3%. A harmônica de maior amplitude nas três fases foi a 

712 718 720 729 730 731 737 740

FASE A 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,07 1,07

FASE B 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,01

FASE C 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,06 1,06

0,92
0,94
0,96
0,98

1
1,02
1,04
1,06
1,08

Te
n

sã
o

 (
P

U
)

(PV)  SYSTEMS

TENSÃO NOMINAL DE  CONEXÃO



115 

 

 

terceira. Em geral, as harmônicas que apresentaram maiores valores de distorção de tensão 

harmônica foram as de 3ª, 5ª e 7ª ordens, onde a 3ª harmônica atingiu o valor máximo de 0,79%, 

a 5.ª harmônica atingiu o valor máximo de 0,71%, e a 7.ª harmônica atingiu 0,52%, quando o 

valor máximo permitido é de 3%. 

            Os maiores valores de distorção harmônica total foram de 1,05% para a fase A, 1,02% 

na fase B e de 1,19% para a fase C, dentro do limite estipulado pela legislação que  é de 5%.  

            Com base na avaliação efetuada, o ponto de medição 740 está em conformidade com as 

normas e resoluções das harmônicas no IEEE 519: 2014 (Tabela 3.11) . No entanto, em relação 

aos limites de tensão, observou-se uma pequena extrapolação nas fases A e C. 

 

5.4. Análise das Correntes Harmônicas (DHIi e DHTi) com 8 PV’S - Alta  

       Penetração 

 

            A figura 5.9 mostra os valores registados para os oito sistemas fotovoltaicos localizados 

nos pontos 712, 718, 720, 729, 730, 731, 737 e 740 para distorções de correntes individuais nas 

três fases (A, B e C) obtidas ao longo do tempo de monitorização na forma do espectro de 

frequência. 

 

  Figura 5.9. Espectro de DHIi no IEEE 37 barras com 8 PV’S  

 
  Fonte: Elaboração própria  

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

3 5 7 9 11 13

D
H

Ii
 %

Ordem Harmônica (Fases)

712
718
720
729
730
731
737



116 

 

 

            A equação (3.9) foi utilizada para determinar os valores das distorções totais da corrente 

harmônica nas respetivas fases A, B e C nos nós 712, 718, 720, 729, 730, 731, 737 e 740, que 

estão representados na figura 5.10. 

 

                   Figura 5.10 Espectro de DHTi por fase no IEEE 37 barras com 8 PV’S 

 

                     Fonte: Elaboração própria  

 

            A Tabela 3.10 do IEEE 519 mostra o limite máximo de corrente harmônica a ser injetada 

no sistema elétrico de acordo com o padrão estabelecido em norma. 

            De acordo com  as figuras 5.9 e 5.10, os nós 712, 718,720, 731 e 737 violaram a norma 

internacional IEEE 519:2014 (tabela 3.10). Os nós 729, 730 e 740 permaneceram dentro do 

padrão. 

            De acordo com o IEEE519-2014, a relação entre as componentes harmônicas da 

corrente em relação ao seu elemento fundamental do sinal medido, permite que as harmônicas 

individuais das correntes atinjam um máximo de 4% para as harmônicas ímpares de 3ª à 9ª 

ordem e 2% para as harmônicas ímpares de 11º a 15º.  Neste caso a distorção de corrente para 

a 3ª harmônica relativa à fase C no ponto de medição PV-712 ultrapassou este limite, atingindo 

4,62%. As outras componentes harmônicas mantiveram-se dentro do intervalo recomendado. 

            O DHTi no ponto de medição de 712 atingiu o seu valor máximo de 6,50% na fase C, 

enquanto o limite recomendado foi de 5%. Por conseguinte, é necessário monitorar o 

funcionamento do PV-712 para evitar que esta terceira ordem harmônica na fase C cause 

problemas futuros para a faixa de segurança do sistema. 
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            Analisando a distorção harmônica individual da corrente e o DHTi em PV-718, 

verificou-se que a 3a harmônica da corrente manteve sua predominancia sobre as demais. Esta 

harmônica apresentou um valor de 6,07% na fase A, conforme pode ser observado na figura 

5.9, ultrapassando o limite estipulado de 4% e influenciando o nível do DHTi na fase A de 

modo a atingir o valor de 8,3%, de acordo com a figura 5.10, cujo  percentual encontra-se acima 

do valor limite permitido de 5%. As outras componentes harmônicas estão dentro do intervalo 

recomendado. 

            De acordo com os resultados das simulações realizadas no PV-720, os níveis de 

distorção das correntes harmônicas individuais apresentaram valores acima do limite  padrão 

de 4% para a fase B, onde  as harmónicas de 3ª, 5ª e 9ª ordens, atingiram 15,77%, 9,78% e 

6,94%, respectivamente. 

            O valor encontrado para o 11º harmónico ultrapassou o valor limite de 2%, atingindo 

4,58% na fase B, não estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas, procedimentos 

e recomendações em vigor. As outras fases A e C estão dentro do intervalo recomendado. 

            O DHTi registrado neste ponto de medição é de 20,68% na fase B, e o limite 

recomendado é de 5%. Portanto, esta é uma percentagem muito elevada que não obedece à 

limitação estabelecida e influenciará negativamente no sistema. É igualmente possível observar 

que as outras fases A e C apresentam os níveis dentro das normas e recomendações 

estabelecidas em vigor.  

            Analisando a distorção harmônica individual da corrente no PV-731, como mostrado na 

figura 5.9, e os níveis de DHTi na figura 5.10, verificou-se que os harmônicos de 3ª, 5ª e 7ª 

ordens continuam a ser predominantes em relação aos demais, com valores respectivamente 

iguais a 5,04%, 2,70% na fase B e 2,11% na fase A, mas a percentagem correspondente ao 3º 

harmônico na fase B está acima do limite máximo de 4%, o que indica uma violação de valor 

para o sistema. 

            A percentagem mais elevada de DHTi no ponto PV-731 ocorreu na fase B com 6,25%, 

permanecendo a mesma fora do intervalo limite de 5%. As fases restantes A e C permaneceram 

dentro dos limites permitidos e recomendados. 

            No PV-737, a distorção harmônica individual apresentou uma percentagem mais 

elevada na fase C para a maioria das ordens harmônicas exceto para a 11ª; as harmónicas de 3ª 

e 5ª ordem apresentaram valores de 9,56% e 4,53%, estando acima do valor limite permitido e 

recomendado de 4%, como mostra a figura 5.9. 
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            O nível de DHTi apresentou uma percentagem superior a 5% para a fase C, cujo valor 

11,61% é superior ao esperado, como mostrado na figura 5.10. As fases A e B estão equilibradas 

e cumprem o limite aceitável de 5%, não tendo, portanto, impacto no DHTi. 

 

                  

5.5. Análise das Tensões Harmônicas (DHIv e DHTv) com 8 PV’S - Alta  

       Penetração – Nova Localização                                                                 

 

 

            A síntese dos valores das distorções harmônicas de tensão individual e total  de 3ª, 5ª, 

7ª, 9ª, 11ª e 13ª ordens resultantes da alta  penetração de oito sistemas fotovoltaicos com a 

mudança de localização  estão representadas  respectivamente nas figuras  5.11 e 5.12. 

            É possível perceber que não ocorreram extrapolações de valores de distorção 

harmônica, pois os níveis estabelecidos para distorção individual ( 3%) e distorção total (5%) 

de tensão obdeceram as normas padrões. 

 

Figura 5.11. Espectro de DHIv no IEEE 37 barras com 8 PV’S- Nova Localização 

 

Fonte: Elaboração própria 
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                   Figura 5.12. Espectro de DHTv por fase no IEEE 37 barras com 8 PV’S- Nova Localização 

 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

           Os valores mais acentuados de distorção harmônica foram em relação as harmônicas de 

3ª, 5ª e 7ª ordens, porém sem ocorrer extrapolação de limites definidos pela norma. 

 

            A figura 5.13 mostra os valores de tensão nominal em cada uma das fases obtidos nos 

pontos de ligação. Neste cenário todos os pontos de conexão dos sistemas fotovoltaicos 

apresentaram as tensões dentro  do limite considerado adequado de 0,93 pu (2576 V) a 1,05 pu 

(2908 V). 

 

           Figura 5.13. Tensão nominal nos pontos de conexão dos  8 PV’S no IEEE 37 barras- Nova Localização 

 

             Fonte: Elaboração própria 
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5.6. Análise das Correntes Harmônicas (DHIi e DHTi) com 8 PV’S - Alta  

       Penetração – Nova Localização 

 

            Os valores das distorções harmônicas de corrente individual e total  da 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª 

e 13ª ordens resultantes da alta  penetração de oito sistemas fotovoltaicos com a mudança de 

localização  estão representadas  respectivamente nas figuras  5.14 e 5.15. 

            A figura  5.14 apresenta extrapolações de valores de distorção harmônica individual de 

corrente em algumas fases do sistema. 

 

Figura 5.14. Espectro de DHIi no IEEE 37 barras com 8 PV’S – Nova Localização 

 

Fonte: Elaboração própria 
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distorções harmônicas de corrente individual  não obedecem os limites estipulados na norma 

padrão   IEEE 519.  Os  pontos de inserção  712, 718,729, 730 e 740 infrigiram a norma padrão  

adotada em termos de valor limite de DHIi. 
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Tabela 5.1: DHIi Fora da faixa Limite - 8 PV’S – Nova Localização 

 

                                    Fonte: Elaboração própria 

 

            Os valores de DHTi no sistema de alta penetração (8 PV’S com nova localização) 

apresentaram resultados fora da faixa limite da norma padrão em determinadas fases do sistema, 

conforme descrito na figura 5.15 e tabela 5.2. 

 

                Figura 5.15 Espectro de DHTi por fase no IEEE 37 barras com 8 PV’S – Nova Localização 

 

                Fonte: Elaboração própria 
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            Na tabela 5.2 estão destacados os pontos de inserção que atingiram valores acima da 

norma padrão para o nível de DHTi( 5%), os valores mais críticos foram registrados  em 712, 

fase C e 740, fase B com percentuais repectivamente iguais a 11,84% e 20,58% . 

 

Tabela 5.2: DHTi Fora da faixa Limite - 8 PV’S 

– Nova Localização 

 

                                                 Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.7. Níveis Comparativos DHTv e DHTi com a Ausência e Presença de  

       Sistemas Fotovoltaicos       

 

            O medidor L22 registou os valores DHTv e DHTi tanto na ausência como na presença 

de sistemas fotovoltaicos no IEEE 37 barras. Os níveis comparativos de DHTv com a ausência 

e a inserção de sistemas fotovoltaicos apresentaram valores dentro das normas do IEEE 519. 

Os valores comparados são apresentados na figura 5.16, resultando em  uma diminuição em 

termos de valores percentuais de DHTv com a presença de sistemas fotovoltaicos. É possível 

inferir que a instalação de sistemas fotovoltaicos, seja em níveis  de média ou alta penetração, 

não  produzem impacto negativo na transgressão dos valores de DHTv, porque os valores de 

DHTv não violaram os limites do IEEE 519 após a inserção dos sistemas fotovoltaicos. 
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               Figura 5.16. Espectro comparativo DHTv no IEEE 37 barras 

                   

                Fonte: Elaboração própria 

 

            Os valores de DHTi na fase A para inserção média e alta penetração quase duplicaram 

seus valores em relação ao estabelecido sem a presença de sistemas fotovoltaicos, quando da 

inserção dos sistemas fotovoltaicos, com percentuais de 4,73 e 4,21 próximos do valor limite 

de 5%,  mas mantiveram-se dentro dos padrões. 

            O nível comparativo de DHTi sofreu um acréscimo de percentual na fase B da figura 

5.17, excedendo simultaneamente o limite de 5% estabelecido pelo IEEE 519, em relação aos 

cenários com inserção de média e alta penetração, infrigindo a norma padrão estabelecida na 

tabela 3.10 e influenciado diretamente na confiabilidade do sistema quanto a qualidade de 

energia.  

            A fase C manteve-se mais equilibrada em relação as demais, apresentando valores 

dentro da norma padrão do IEEE 519. 

            É possível perceber que com a inserção de sistemas fotovoltaicos, a corrente acarreta de 

maneira geral, um  acrécimo  no percentual de DHTi, podendo ocasionar  a extrapolação do 

valor limite em relação as fases. 
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                   Figura 5.17. Espectro comparativo DHTi no IEEE 37 barras 

                    

 

                   Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 

5.8. Considerações Finais dos Resultados das Simulações dos Cenários 

 

            Foi realizada um avaliação completa para cada um dos cenários com relação as 

distorções harmônicas de tensão e corrente a partir das recomendações estabelecidas pela norma 

padrão IEEE 519 – Harmônicos, em relação a tensão e corrente, levando-se em conta a 

avaliação das tensões nos pontos de conexão em cada fase e de cada cenário de acordo com a  

Resolução normativa 794/2017 do módulo PRODIST. Os resultados encontrados  estão 

sintetizados na tabela 5.3, onde os valores que infrigiram as normas encontram-se destacados 

na cor vermelha.  É possível perceber que com a alta  inserção dos sistemas fotovoltaicos,  

referente aos cenários 3 e 4,  os valores de distorção de  corrente  atingiram um patamar  acima 

da norma padrão estabelecida pelo IEEE 519 ( tabela 3.10), em termos de DHIi e DHTi. 

            É possível  também notar que devido a alta inserção nos cenários 3 e 4, as perdas no 

sistema de distribuição sofreram um pequeno acréscimo em relação ao cenário 1, sendo essas 

perdas iguais para os cenários de alta penetração, mesmo com a mudança de localização dos 

PV’S no sistema do IEEE 37 barras. Na penetração média, cenário 2, registrou-se uma 

diminuição das perdas no circuito com valores de distorções harmônicas individuais dentro dos 

padrões, com exceção para a fase B , que apresentou um percentual de 6,18% de DHTi, 
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indicando a possibilidade  de que uma capacidade de inserção acima deste nível de penetração  

pode acarretar valores de DHTi  fora da faixa limite de 5% para o sistema de distribuição. 

  

Tabela 5.3: Resumo dos Resultados das Simulações no IEEE 37 barras em Diferentes Cenários 

Cenário DHIv(%) DHIi(%) DHTv(%) DHTi(%) Tensão 
Nominal de 

Conexão(pu) 

Perdas 
circuito (%) 

Cenário 1 
Sem PV’S 

Valores de 
DHIv dentro 
da norma 

Valores de 
DHIi dentro 
da norma 

Fase A = 3,22 
Fase B = 3,34 
Fase C = 3,13 

Fase A = 2,91 
Fase B = 3,53 
Fase C = 3,35 

Maior valor 
=1,03 
Menor valor 
= 0,96 

 
6,25 

Cenário 2 
4 PV’S- 1400 

kWp 

Maior valores  
5ª H- Fase A 
730 = 1,29 
7ª H- Fase A 
730 = 1,24 

Maior valores  
5ª H- Fase A 
730 = 2,87 
7ª H- Fase A 
730 = 2,73 

Fase A = 1,93 
Fase B = 1,48 
Fase C = 1,86 
Maior valores  
Fase A 729 = 
2,00 
Fase A 730 = 
2,05 

Fase A = 4,73 
Fase B = 6,18 
Fase C = 4,38 
Maior valores  
Fase A 730 =                                          
4,53 
Fase A 729 =                                          
4,46 
Fase A 720 =                  
4,34 
Fase B 712 =                   
4,32 

Maior valores 
Fase A 712, 720 
e 729=1,04 
Menor valores 
Fase B 712 e 
730= 0,95 

 
 
 
 

1,79 

Cenário 3 
8 PV’s- 4450 

kWp 

Maior valores  
3ª H- Fase C 
740 = 0,79 
5ª H-  Fase C 
737 e 740 = 
0,71 
7ª H- Fase B 
740 = 0,52 

Maior valores  
Fase B  720,                                          
3º H = 15,77 
5º H = 9,78 
9º H = 6,94 
11º H = 4,58 
Fase C 737,                   
3º H =9,56 
5º H =4,53 
Fase C  712,                   
3º H = 4,62 
Fase A  718,                   
3º H = 6,07 
Fase B  731,                   
3º H = 5,04 

Fase A = 0,94 
Fase B = 0,85 
Fase C = 1,02 
Maior valores  
Fase C 737 = 
1,18 
Fase C 740 = 
         1,19 

Fase A = 4,21 
Fase B = 11,03 
Fase C = 3,31 
Maior valores  
Fase C  712 =                                          
6,50 
Fase A 718 =                   
8,3 
Fase B  720 =                                          
20,68 
Fase B 731 =                   
6,25 
Fase C  737 =                                          
11,61 
 

Maior valores 
Fase A  737 e 
740 =1,07 
Fase C  737 e 
740 =1,06 
Menor valores 
Fase B 718, 720 
e 729= 0,98 

 
 
 

6,54 

Cenário 4 
8 PV’S- Nova 
Localização- 
4450 kWp 

Maior valores  
3ª H- Fase C 
720 =  0,77 
5ª H-  Fase C 
720 =  0,73 
7ª H- Fase B 
720 = 0,50 

Maior valores 
Fase B  740,                                          
3º H = 15,56 
5º H = 9,45 
7º H = 4,13 
11º H = 4,44 
Fase C 712,                   
3º H = 9,63 
5º H =  5,53 
Fase C  718,                   
3º H = 5,37 
Fase A  730,                   
3º H = 5,87 
Fase B  729,                        
3º H = 4,99 

Fase A = 0,94 
Fase B = 0,85 
Fase C = 1,02 
Maior valores  
Fase C 712 = 
1,16 
Fase C 720 = 
1,18 

Fase A = 4,21 
Fase B = 11,04 
Fase C = 3,33 
Maior valores  
Fase C  712 =                                          
11,84 
Fase C 718 =                   
6,39 
Fase B  720 =                                          
5,44 
Fase B 729 =                   
6,26 
Fase A 730 =                   
7,91 
Fase B 731 =                   
6,65 
Fase B  740 =                                          
20,58 

Maior valor 
=1,05 
Menor valor 
= 0,98 
Maior valores 
Fase A  737 
=1,05 
Menor valores 
Fase B  712, 
718, 720, 729, 
730, 731 e 
740= 0,98 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,54 

* valores que infrigiram as normas estão destacados em vermelhos 

Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

             

            Este trabalho analisou o fluxo de carga no circuito, as perdas, o fluxo reverso de potência 

e os níveis de harmônicos produzidos pela média e alta penetração de sistemas fotovoltaico em 

redes de distribuição usando o OpenDSS. Uma análise detalhada dos efeitos dos harmônicos 

devido a média e alta penetração de geração fotovoltaica em uma rede de distribuição forneceu 

informações úteis para identificar os principais efeitos resultantes do processo de inserção de 

harmônicas em um sistema de distribuição.  

            A partir das simulações realizadas foi possível verificar os possíveis impactos 

relacionados com a inserção de sistemas fotovoltaicos em sistema de distribuição em diferentes 

níveis de penetração a partir de média, alta e com mudança de localização de PV’S para alta 

penetração. Os resultados evidenciaram uma diminuição das perdas para média penetração e 

um aumento para a alta penetração, mesmo com nova alocação dos PV’S. No que diz respeito 

ao aspecto de fluxo das perdas energéticas, notou-se uma melhor distribuição em relação aos 

cenários de alta penetração, ou seja, foram mais bem distribuídas com a presença dos sistemas 

fotovoltaicos do que sem eles. 

              O perfil de tensão relacionado a normativa 794/2017- ANEEL, para faixa tolerável 

(0,93 à 1,05 pu) em regime permanente, manteve-se dentro do limite para média penetração. 

Em se tratando de alta penetração os valores de tensão em algumas fases apresentaram pequenos 

acréscimos de tensão, porém mantendo-se dentro da faixa aceitável não infringindo a norma 

padrão estabelecida.  

            Em virtude do elevado nível de potência gerado para o sistema na situação de alta 

penetração, como consequência, ocorreu o aparecimento de fluxo de potência reverso, 

ocasionando uma mudança do sentido unidirecional da energia para bidirecional, o que a nível 

de qualidade e estabilidade de energia pode significar uma instabilidade para o sistema 

tradicional que não foi projetado em termos das unidades existentes de proteção e controle. 
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            A demanda por energia reativa aumentou substancialmente no sistema de geração 

principal devido a alta penetração de sistemas fotovoltaicos, resultando em uma diminuição no 

fator de potência geral do sistema.  

            De acordo com o estudo, a presença de distorções harmônicas totais e individuais 

registraram maiores valores de distorção de tensão e corrente harmônica em relação a 3ª, 5ª e 

7ª harmônicas, obedecendo os limites de tensão padrão nos pontos de conexão para os cenários 

I, II e IV, porém violando os limites de tensão para o cenário III nos pontos de conexão 737 e 

740 em termos percentuais de 2% e 1% respectivamente nas fases A e C. No entanto, foi 

demonstrado que em relação as distorções de corrente, os resultados individuais ou totais 

relatados neste trabalho levam ao não cumprimento dos padrões estabelecidos e indicam que 

eles são mais prejudiciais e podem causar problemas futuros para distribuição devido à alta 

penetração da geração fotovoltaica. 

            Para mitigar os efeitos da tensão e principalmente os valores de corrente relacionados 

ao DHI e DHT, devem ser usados filtros nos inversores dos nós 712, 718, 720, 731 e 737. Os 

resultados relatados neste trabalho demonstram que a alta penetração de geração fotovoltaica 

em sistemas de distribuição aumenta substancialmente a intensidade de corrente no sistema de 

distribuição, exigindo menos esforço do transformador da subestação para alimentar a rede de 

distribuição, criando um alto nível de produção de energia que resulta em um alto excedente 

injetado na rede e como consequência, um aumento das perdas,  confirmando ainda mais a 

hipótese inicial, de que os efeitos dos harmônicos devido a alta penetração da geração 

fotovoltaica no sistema de distribuição atuam como agentes impactantes na funcionalidade 

sistêmica com base nas diferenças descritas nos cenários I e II, quando comparados com o 

cenário III e IV. A alta penetração dos sistemas fotovoltaicos, consequentemente, mostra uma 

diminuição de DHTv e um aumento no DHTi. 

            A mudança de localização dos sistemas fotovoltaicos, reflete uma pequena melhora 

quanto a sua alocação no perfil de distribuição de energia, porém sem alteração em relação as 

perdas e ao potencial energético disponibilizado pelo transformador da subestação e seus 

respectivos sistemas fotovoltaicos que integram a rede, pôde-se concluir também que os 

sistemas de distribuição poderão ser beneficiados em outros aspectos além da energia gerada 

pelos sistemas fotovoltaicos, assim com a melhoria no perfil de tensão da rede, redução de 

perdas de potência e diminuição de picos de demanda, desde que a inserção ocorra de forma 

equilibrada quanto aos níveis de penetração. 
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6.1. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS: 

 

            O estudo da inserção de sistemas fotovoltaicos de minigeração em sistemas de 

distribuição de energia elétrica é um tema vasto, com numerosas linhas de pesquisa possíveis. 

            Através dos resultados alcançados e das conclusões apresentadas, novas propostas de 

investigações para trabalhos futuros sobre o tema são consideradas e mostradas nos itens 

abaixo:  

✓ Estudos de inter-harmônicas;  

✓ Realização de testes e comparação de impactos de diferentes fontes harmônicas; 

✓ A avaliação do impacto da inserção da usina solar nos níveis de tensão em redes de 

distribuição nos horários de grande geração de energia e baixo consumo;  

✓  Estudo para especificação e dimensionamento de filtros com a finalidade de mitigar os 

efeitos dos harmônicos existentes; 

✓ Empregar um sistema de distribuição real com cargas desbalanceadas e assimetria nas 

linhas de distribuição para verificar os impactos nos mesmos tópicos estudados neste 

trabalho; 

✓ Realizar estudos empregando curvas de geração FV no modelo do SFVs que possuam 

intervalos de tempo reduzidos, em torno de minutos, para avaliar as influências trazidas 

por sombreamentos e mudanças climáticas; 

✓ Desenvolver uma metodologia simplificada para estabelecer um limite máximo de 

penetração de geração fotovoltaica em uma rede de distribuição, com o objetivo de 

auxiliar as concessionárias de energia no estudo da conexão dos geradores; 

✓ Estudar possíveis alterações nas configurações das redes de distribuição que poderiam 

elevar a capacidade instalada dos sistemas fotovoltaicos nas mesmas e possibilitar a 

injeção máxima de potência fotovoltaica permitida nas barras de conexão; 

✓  Avaliação dos demais impactos de QEE, como inter-harmônicas, flickers, 

afundamentos de tensão devido a efeitos de manobras com GDFV e ilhamentos, de 

forma a determinar um limite para a penetração; 

✓ Uma análise da penetração de sistemas híbridos (Fotovoltaica + Eólica); 

✓ Para finalizar é sugerido o aprofundamento do estudo englobando outras questões 

relacionadas com a qualidade de energia. Como proposição, cito medições por tempo 

longo de ruídos, surtos de tensão e principalmente, procurar alternativas para amenizar 

os níveis de harmônicos ora observados na corrente.  
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APÊNDICES 

A- Códigos de OpenDSS 
 
 
 
 
Clear 
 
Set DefaultBaseFrequency=60 
! Note that this is a 3-wire delta system.  
! Node voltages in OpenDSS are normally line-ground and may give strange-looking results 
! Be careful if you put line-neutral connected loads or other devices on this circuit. 
 
New object=circuit.ieee37 
~ basekv=230 pu=1.00 MVAsc3=200000 MVAsc1=210000 
 
! Substation Transformer 
New Transformer.SubXF Phases=3 Windings=2 Xhl=8 
~ wdg=1 bus=sourcebus conn=Delta kv=230   kva=2500   %r=1 
~ wdg=2 bus=799       conn=wye kv=4.8   kva=2500   %r=1 
 
! Load Transformer 
New Transformer.XFM1  Phases=3 Windings=2 Xhl=1.81 
~ wdg=1 bus=709       conn=Delta kv=4.80  kva=500    %r=0.045 
~ wdg=2 bus=775       conn=Delta kv=0.48  kva=500    %r=0.045 
 
! import line codes with phase impedance matrices 
Redirect        IEEELineCodes.dss 
 
! Lines 
New Line.L1     Phases=3 Bus1=701.1.2.3  Bus2=702.1.2.3  LineCode=722  Length=0.96 
New Line.L2     Phases=3 Bus1=702.1.2.3  Bus2=705.1.2.3  LineCode=724  Length=0.4 
New Line.L3     Phases=3 Bus1=702.1.2.3  Bus2=713.1.2.3  LineCode=723  Length=0.36 
New Line.L4     Phases=3 Bus1=702.1.2.3  Bus2=703.1.2.3  LineCode=722  Length=1.32 
New Line.L5     Phases=3 Bus1=703.1.2.3  Bus2=727.1.2.3  LineCode=724  Length=0.24 
New Line.L6     Phases=3 Bus1=703.1.2.3  Bus2=730.1.2.3  LineCode=723  Length=0.6 
New Line.L7     Phases=3 Bus1=704.1.2.3  Bus2=714.1.2.3  LineCode=724  Length=0.08 
New Line.L8     Phases=3 Bus1=704.1.2.3  Bus2=720.1.2.3  LineCode=723  Length=0.8 
New Line.L9     Phases=3 Bus1=705.1.2.3  Bus2=742.1.2.3  LineCode=724  Length=0.32 
New Line.L10    Phases=3 Bus1=705.1.2.3  Bus2=712.1.2.3  LineCode=724  Length=0.24 
New Line.L11    Phases=3 Bus1=706.1.2.3  Bus2=725.1.2.3  LineCode=724  Length=0.28 
New Line.L12    Phases=3 Bus1=707.1.2.3  Bus2=724.1.2.3  LineCode=724  Length=0.76 
New Line.L13    Phases=3 Bus1=707.1.2.3  Bus2=722.1.2.3  LineCode=724  Length=0.12 
New Line.L14    Phases=3 Bus1=708.1.2.3  Bus2=733.1.2.3  LineCode=723  Length=0.32 
New Line.L15    Phases=3 Bus1=708.1.2.3  Bus2=732.1.2.3  LineCode=724  Length=0.32 
New Line.L16    Phases=3 Bus1=709.1.2.3  Bus2=731.1.2.3  LineCode=723  Length=0.6 
New Line.L17    Phases=3 Bus1=709.1.2.3  Bus2=708.1.2.3  LineCode=723  Length=0.32 
New Line.L18    Phases=3 Bus1=710.1.2.3  Bus2=735.1.2.3  LineCode=724  Length=0.2 
New Line.L19    Phases=3 Bus1=710.1.2.3  Bus2=736.1.2.3  LineCode=724  Length=1.28 
New Line.L20    Phases=3 Bus1=711.1.2.3  Bus2=741.1.2.3  LineCode=723  Length=0.4 
New Line.L21    Phases=3 Bus1=711.1.2.3  Bus2=740.1.2.3  LineCode=724  Length=0.2 
New Line.L22    Phases=3 Bus1=713.1.2.3  Bus2=704.1.2.3  LineCode=723  Length=0.52 
New Line.L23    Phases=3 Bus1=714.1.2.3  Bus2=718.1.2.3  LineCode=724  Length=0.52 
New Line.L24    Phases=3 Bus1=720.1.2.3  Bus2=707.1.2.3  LineCode=724  Length=0.92 
New Line.L25    Phases=3 Bus1=720.1.2.3  Bus2=706.1.2.3  LineCode=723  Length=0.6 
New Line.L26    Phases=3 Bus1=727.1.2.3  Bus2=744.1.2.3  LineCode=723  Length=0.28 
New Line.L27    Phases=3 Bus1=730.1.2.3  Bus2=709.1.2.3  LineCode=723  Length=0.2 
New Line.L28    Phases=3 Bus1=733.1.2.3  Bus2=734.1.2.3  LineCode=723  Length=0.56 
New Line.L29    Phases=3 Bus1=734.1.2.3  Bus2=737.1.2.3  LineCode=723  Length=0.64 
New Line.L30    Phases=3 Bus1=734.1.2.3  Bus2=710.1.2.3  LineCode=724  Length=0.52 
New Line.L31    Phases=3 Bus1=737.1.2.3  Bus2=738.1.2.3  LineCode=723  Length=0.4 
New Line.L32    Phases=3 Bus1=738.1.2.3  Bus2=711.1.2.3  LineCode=723  Length=0.4 
New Line.L33    Phases=3 Bus1=744.1.2.3  Bus2=728.1.2.3  LineCode=724  Length=0.2 
New Line.L34    Phases=3 Bus1=744.1.2.3  Bus2=729.1.2.3  LineCode=724  Length=0.28 
New Line.L35    Phases=3 Bus1=799r.1.2.3 Bus2=701.1.2.3  LineCode=721  Length=1.85 
 
New monitor.m18 element=Line.L22 terminal=2 mode=1 ppolar=no 
 
New monitor.m19 element=Line.L22 terminal=2 mode=0  
 
 
! Regulator - open delta with C leading, A lagging, base LDC setting is 1.5 + j3 
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new transformer.reg1a phases=1 windings=2 buses=(799.1.2 799r.1.2) conns='delta delta' kvs="4.8 4.8" kvas="2000 2000" 
XHL=1 
new regcontrol.creg1a transformer=reg1a winding=2 vreg=122 band=2 ptratio=40 ctprim=350 R=-0.201 X=3.348 
new transformer.reg1c like=reg1a buses=(799.3.2 799r.3.2) 
new regcontrol.creg1c like=creg1a transformer=reg1c R=2.799 X=1.848 
New Line.Jumper Phases=1 Bus1=799.2      Bus2=799r.2     r0=1e-3 r1=1e-3 x0=0 x1=0 c0=0 c1=0 
 
 
New Spectrum.background_load numharm=7  harmonic=(1,3,5,7,9,11,13) %mag=(100,2.4,2.7,2.4,1.8,1.2,0.9) angle=(0,-
110,113,-16,-9,237,293) 
New Spectrum.pv_harmonics numharm=7 harmonic=(1,3,5,7,9,11,13) %mag=(100,0.69,0.63,0.56,0.19,0.07,0.17) 
angle=(0,128,207,10,356,329,304) 
 
New Spectrum.pv1_harmonics numharm=7  
harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11 ,13)  
%mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19 , 0.07, 0.17)   
angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv2_harmonics numharm=7   
harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)   
%mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19 , 0.07 ,0.17)   
angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv3_harmonics numharm=7   
harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)  
%mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19,  0.07, 0.17)  
angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv4_harmonics numharm=7  
 harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)  
 %mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19,  0.07, 0.17)  
 angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv5_harmonics numharm=7  
 harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)  
 %mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19,  0.07, 0.17)  
 angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv6_harmonics numharm=7   
harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)   
%mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19,  0.07, 0.17)  
 angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv7_harmonics numharm=7  
 harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)  
%mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19,  0.07 ,0.17)   
angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
New Spectrum.pv8_harmonics numharm=7  
 harmonic=(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)   
%mag=(100, 0.69, 0.63, 0.56, 0.19,  0.07, 0.17)   
angle=(0, 128 ,207, 10,356, 329, 304) 
 
 
! spot loads 
New Load.S701a      Bus1=701.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW= 140.0 kVAR=  70.0 
New Load.S701b      Bus1=701.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW= 140.0 kVAR=  70.0 
New Load.S701c      Bus1=701.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW= 350.0 kVAR= 175.0 
New Load.S712c      Bus1=712.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S713c      Bus1=713.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S714a      Bus1=714.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW=  17.0 kVAR=   8.0 
New Load.S714b      Bus1=714.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW=  21.0 kVAR=  10.0 
New Load.S718a      Bus1=718.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S720c      Bus1=720.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S722b      Bus1=722.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW= 140.0 kVAR=  70.0 
New Load.S722c      Bus1=722.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW=  21.0 kVAR=  10.0 
New Load.S724b      Bus1=724.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S725b      Bus1=725.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S727c      Bus1=727.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S728        Bus1=728   Phases=3 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW= 126.0 kVAR=  63.0 
New Load.S729a      Bus1=729.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S730c      Bus1=730.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S731b      Bus1=731.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S732c      Bus1=732.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S733a      Bus1=733.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S734c      Bus1=734.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S735c      Bus1=735.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
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New Load.S736b      Bus1=736.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S737a      Bus1=737.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW= 140.0 kVAR=  70.0 
New Load.S738a      Bus1=738.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW= 126.0 kVAR=  62.0 
New Load.S740c      Bus1=740.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S741c      Bus1=741.3.1 Phases=1 Conn=Delta Model=4 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
New Load.S742a      Bus1=742.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=   8.0 kVAR=   4.0 
New Load.S742b      Bus1=742.2.3 Phases=1 Conn=Delta Model=2 kV=  4.800 kW=  85.0 kVAR=  40.0 
New Load.S744a      Bus1=744.1.2 Phases=1 Conn=Delta Model=1 kV=  4.800 kW=  42.0 kVAR=  21.0 
 
 
Redirect pvsystemexempleTESTE.dss 
 
batchedit Load..* spectrum = background_load  
Edit PVSystem.pv1 spectrum = pv1_harmonics 
Edit PVSystem.pv2 spectrum = pv2_harmonics 
Edit PVSystem.pv3 spectrum = pv3_harmonics 
Edit PVSystem.pv4 spectrum = pv4_harmonics 
Edit PVSystem.pv5 spectrum = pv5_harmonics 
Edit PVSystem.pv6 spectrum = pv6_harmonics 
Edit PVSystem.pv7 spectrum = pv7_harmonics 
Edit PVSystem.pv8 spectrum = pv8_harmonics 
 
 
 
Set VoltageBases = [230 4.8 0.48] 
CalcVoltageBases 
BusCoords IEEE37_BusXY.csv 
New EnergyMeter.feeder  element=Line.L1 terminal=1  
 
 
New monitor.m737  element=Line.L31  terminal=1 mode=0 
New monitor.m740  element=Line.L21  terminal=1 mode=0 
New monitor.m712  element=Line.L10  terminal=1 mode=0 
New monitor.m718  element=Line.L23  terminal=1 mode=0 
New monitor.m729  element=Line.L34  terminal=1 mode=0 
New monitor.m730  element=Line.L27  terminal=1 mode=0 
New monitor.m731  element=Line.L16  terminal=1 mode=0 
New monitor.m720  element=Line.L8   terminal=1  mode=0 
 
 
 
Set mode=snapshot 
Solve 
 
 
Set mode=harmonics 
Solve 
 
set showexport=yes 
show monitor m18 
Plot monitor object=m18   channels=(1 3 5) 
Export monitors m18 
 
show monitor m19 
Plot monitor object=m19   channels=(1 3 5) 
Export monitors m19 
 
 
Export pvsystem /m 
show mon m1 
 
show mon m1 
 
show mon m2 
 
show mon mvars1 
 
Export pvsystem /m 
show mon m3 
 
show mon m3 
show mon m4 
show mon mvars2 
 
Export pvsystem /m 
show mon m5 
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show mon m5 
show mon m6 
show mon mvars3 
 
Export pvsystem /m 
show mon m7 
 
show mon m7 
show mon m8 
show mon mvars4 
 
Export pvsystem /m 
show mon m9 
 
show mon m9 
show mon m10 
show mon mvars5 
 
Export pvsystem /m 
show mon m11 
 
show mon m11 
show mon m12 
show mon mvars6 
 
Export pvsystem /m 
show mon m13 
 
show mon m13 
show mon m14 
show mon mvars7 
 
Export pvsystem /m 
show mon m15 
 
show mon m15 
show mon m16 
show mon mvars8 
 
 
Export monitors m1 
 
Plot monitor object= m1 channels=(1 ) 
 
Export monitors m2 
 
Plot monitor object= m2 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m2 
 
Plot monitor object=m2 channels=(9 ) 
 
 
Export monitors m3 
 
Plot monitor object= m3 channels=(1 ) 
 
Export monitors m4 
 
Plot monitor object= m4  channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m4 
 
Plot monitor object= m4  channels=(9 ) 
 
 
Export monitors m5 
 
Plot monitor object= m5  channels=(1 ) 
 
Export monitors m6 
 
Plot monitor object= m6 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m6 
 
Plot monitor object= m6  channels=(9 ) 
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Export monitors m7 
 
Plot monitor object= m7 channels=(1 ) 
 
Export monitors m8 
 
Plot monitor object= m8 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m8 
 
Plot monitor object= m8  channels=(9 ) 
 
 
Export monitors m9 
 
Plot monitor object= m9 channels=(1 ) 
 
Export monitors m10 
 
Plot monitor object= m10 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m10 
 
Plot monitor object= m10  channels=(9 ) 
 
 
Export monitors m11 
 
Plot monitor object= m11 channels=(1 ) 
 
Export monitors m12 
 
Plot monitor object= m12 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m12 
 
Plot monitor object= m12  channels=(9 ) 
 
 
Export monitors m13 
 
Plot monitor object= m13 channels=(1 ) 
 
Export monitors m14 
 
Plot monitor object= m14 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m14 
 
Plot monitor object= m14  channels=(9 ) 
 
 
Export monitors m15 
 
Plot monitor object= m15 channels=(1 ) 
 
Export monitors m16 
 
Plot monitor object= m16 channels=(1 ) base=[7200] 
 
Export monitors m16 
 
Plot monitor object= m16  channels=(9 ) 
 
 
 
show voltages LL Nodes 
show currents residual=y elements 
show powers kva elements 
show taps 
show losses 
plot Loadshape Object=default 
 
 
 
Export monitors m19 
Plot monitor object= m19 channels=(1 3 5 )  ! Tensao em funcao de cada harmônica 
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Export monitors m19 
Plot monitor object= m19 channels=(9 11 13 )  ! Corrente absorvida pelo elemento em cada harmônica 
 
 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

// DEFINIÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
New XYCurve.MyPvsT npts=4 xarray=[0 25 75 100] yarray =[1.2 1.0 0.8 0.6] 
 
New XYCurve.MyEff npts=4 xarray=[.1 .2 .4 1.0] yarray =[.86 .9 .93 .97] 
 
New Loadshape.MyIrrad npts=24 interval =1 mult=[0 0 0 0 0 0 .1 .2 .3 .5 .8 .9 1.0 1.0 .99 .9 .7 .4 .1 0 0 0 0 0] 
 
 
New Tshape.MyTemp npts=24 interval=1 temp=[25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 45 50 60 60 55 40 35 30 25 25 25 25 25 25] 
 
 
New PVSystem.pv1 phases=3 bus1=trafo_pv1 kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1   
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up1 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv1 kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=730 kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye 
 
 
New PVSystem.pv2 phases=3 bus1=trafo_pv2 kV=0.48  kVA=2000 irrad=0.98 Pmpp=2000 temperature=25 PF=1  
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up2 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv2 kV=0.48 kVA=2000 conn=wye wdg=2 bus=737  kV=4.8 
kVA=2500 conn=wye  
 
New PVSystem.pv3 phases=3 bus1=trafo_pv3 kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1  
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up3 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv3  kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=720  kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye  
 
New PVSystem.pv4 phases=3 bus1=trafo_pv4  kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1   
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up4 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv4 kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=729  kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye  
 
New PVSystem.pv5 phases=3 bus1=trafo_pv5 kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1  
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up5 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv5 kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=740  kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye  
 
New PVSystem.pv6 phases=3 bus1=trafo_pv6 kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1   
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up6 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv6 kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=712  kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye  
 
New PVSystem.pv7 phases=3 bus1=trafo_pv7 kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1   
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up7 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv7 kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=731  kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye  
 
New PVSystem.pv8 phases=3 bus1=trafo_pv8 kV=0.48  kVA=350 irrad=0.98 Pmpp=350 temperature=25 PF=1   
~ %cutin=0.1  %cutout=0.1 effcurve=MyEff  P-TCurve=MyPvsT Daily=MyIrrad TDaily=MyTemp 
New Transformer.pv_up8 phases=3 xhl=5.75 wdg=1 bus=trafo_pv8 kV=0.48 kVA=1000 conn=wye wdg=2 bus=718  kV=4.8 
kVA=2000 conn=wye   
 
 
new monitor.m1 element=transformer.pv_up1 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m2  element=transformer.pv_up1 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars1 element=PVSystem.pv1  terminal=1 mode=3 
 
new monitor.m3 element=transformer.pv_up2 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m4  element=transformer.pv_up2 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars2 element=PVSystem.pv2  terminal=1 mode=3 
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new monitor.m5 element=transformer.pv_up3 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m6  element=transformer.pv_up3 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars3 element=PVSystem.pv3  terminal=1 mode=3 
 
new monitor.m7 element=transformer.pv_up4 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m8  element=transformer.pv_up4 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars4 element=PVSystem.pv4  terminal=1 mode=3 
 
new monitor.m9 element=transformer.pv_up5 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m10  element=transformer.pv_up5 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars5 element=PVSystem.pv5  terminal=1 mode=3 
 
new monitor.m11 element=transformer.pv_up6 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m12  element=transformer.pv_up6 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars6 element=PVSystem.pv6  terminal=1 mode=3 
 
new monitor.m13 element=transformer.pv_up7 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m14  element=transformer.pv_up7 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars7 element=PVSystem.pv7  terminal=1 mode=3 
 
new monitor.m15 element=transformer.pv_up8 terminal=1 mode=1  ppolar=no 
new monitor.m16  element=transformer.pv_up8 terminal=2 mode=0 
new monitor.mvars8 element=PVSystem.pv8  terminal=1 mode=3 

 

B- Software OpenDSS 

 
Introdução 

 

            Este capítulo tem como propósito descrever as funções básicas do software a ser usado 

neste trabalho. As identificações dos elementos assim como os transformadores de distribuição 

presentes no sistema não foram apresentadas neste texto, pois foram embasadas nas 

funcionalidades empregadas na modelagem do IEEE 37 - barras, cabendo destacar que nem 

todas funcionalidades do software OpenDSS serão mostradas, podendo as mesmas serem 

consultadas para futuros estudos no manual desenvolvido pelo Electric Power Research 

Institute (Dugan, 2019). 

 

Software OpenDSS 

 

            O Open System Distribution Simulator (OPENDSS), é um software de código aberto ou 

livre, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica (EPRI). O software é 

projetado para suportar a modelagem de sistemas de distribuição de energia elétrica 

multifásicos balanceados ou não balanceados e executa diversos tipos de análise de sistemas de 

distribuição. 

            O OpenDSS é fundamentado no domínio da frequência. A análise harmônica é uma das 
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principais habilidades desta ferramenta e a simulação harmônica pode ser realizada em circuitos 

complicados com bastante facilidade. 

            Um dos principais modos de solução que o software oferece é o (Snapshot Power Flow) 

fluxo de potência instantâneo em que a captura é obtida por meio de uma solução instantânea 

em que todas as suas cargas estão em seus valores definidos (levando em consideração todos 

os fatores de alocação e multiplicadores globais de carga), (Daily Power Flow) fluxo de 

potência diário, (Yearly Power Flow) fluxo de potência anual, (Harmonics) estudo de 

harmônicos, onde o mesmo calcula a solução para cada frequência e os objetos Monitores 

capturam a solução para cada componente de frequência, (Faultstudy) estudo de faltas ou 

falhas, dentre outras funções. O software é estruturado em linhas de comando que determinam 

os modelos de circuitos a serem simulados, podendo ser implementadas diretamente no 

executável do programa, ou ainda lidas de arquivos de texto fixo ou programas externos. Além 

disso, por dispor da interface COM (Component Object Model) da Microsoft, permite que o 

usuário programe e execute modos de solução customizados, acrescido àqueles modos já 

embutidos pelos desenvolvedores. Desta maneira, o DSS pode ser controlado por linguagens 

como MATLAB, Phyton, C#, dentre outras que permitam a interface COM, em destaque o 

VBA (Visual Basics for Applications). Tudo isso possibilita uma robustez analítica para solução 

de problemas específicos, bem como habilidades gráficas para a exibição de resultados. Vale 

evidenciar que o programa faz análises somente em regime permanente. 

            O circuito do OpenDSS está distribuído em cinco estruturas. O PDElement (Power 

Delivery Element) o qual é constituído por elementos que fornecem energia de um ponto ao 

outro no circuito. O PCElement (Power Conversion Element) o qual é formado por elementos 

que tem a função de transformar energia de uma modalidade em outra. O Controls o qual é 

constituído por componentes responsáveis por controlar outros componentes do circuito. O 

Meters são os medidores responsáveis por realizarem análises das correntes, tensão e potência 

do circuito onde foram empregados. O General é responsável pelos scripts característicos do 

OpenDSS utilizados na simulação.     

        A arquitetura interna do software OpenDSS é mostrada na figura B.1. 
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             Figura B.1.  Arquitetura interna do OpenDSS 

 

                Fonte: Adaptado de Manual Opendss 

 

Modelo Fotovoltaico do OpenDSS (PVSystem Model) 

 

            O OpenDSS dispõe de um modelo desenvolvido para simular uma geração fotovoltaica, 

o PVSystem Element Model, que é composto de gerador e de inversor fotovoltaicos conveniente 

para realizar estudos de impacto em sistemas de distribuição. Para o OpenDSS, uma placa 

fotovoltaica é vista pelo circuito como um gerador, uma carga ou um sistema de armazenamento 

de energia, ou seja, como um elemento de conversão de energia (Power Conversion – PC). O 

modelo é representado pela figura B.2. 

 

                            Figura B.2.  Diagrama esquemático do PVSystem Element Model do OpenDSS 

 

                                  Fonte: OpenDSS User’s Manual (Dugan, 2019) 
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            No diagrama esquemático do modelo fotovoltaico do OpenDSS, nota-se e faz-se 

necessário informar uma curva de carga de Temperatura (T) e de Irradiância (I), que devem 

estar baseadas em um modo temporal (diário, anual, etc.). Outros dados de entrada devem ser: 

tipo de conexão com a linha (Conn. – delta ou estrela), fator de potência (PF), tensão nominal 

do painel solar (kV) e potência nominal do painel solar (kVA). 

            O modelo assume a condição de que o inversor é capaz de encontrar o ponto de máxima 

potência (MPPT) do módulo rapidamente, por meio da inserção da curva característica de 

potência versus temperatura do módulo, desta maneira a modelagem dos componentes 

individuais fica simplificada, assim como adequada para a realização das simulações. 

            No modelo, a potência ativa (P) recebe influência  da irradiação, da temperatura do 

módulo (T), e da potência (Pmpp) na temperatura T e irradiação de 1 kW/m², conforme a curva 

característica do módulo. Além disso, é indispensável inserir a curva característica de eficiência 

do inversor de acordo com a potência de operação.  

            A potência ativa(P), portanto, será uma função da irradiação, temperatura, eficiência do 

conversor (Eff), tensão da rede (V) e da Potência nominal do gerador FVno ponto de máxima 

potência (Pmp). A Pmp é estipulada para uma temperatura escolhida normalmente igual a 25∘C, 

e uma irradiação de 1.0 kW/m2.   

            A potência de saída do painel em um instante t0, P(t0), é fornecida pela Equação B.1 

abaixo:  

 

𝑃(𝑡0)=𝑃𝑚𝑝(1𝑘𝑊/𝑚2)∗𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑝𝑢)(𝑡0)∗𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐵𝑎𝑠𝑒)∗𝑃𝑚𝑝(𝑝𝑢,𝑇(𝑡0)) (B.1) 

 

Onde:    

➢ P – potência de saída do gerador;  

➢ Pmp (1kW/m2) – potência nominal no ponto de máxima potência, definida a uma 

temperatura selecionada, normalmente igual a 25 ⁰C, e uma irradiância de 1,0 𝑘𝑊/𝑚², 

na condição padrão de teste;  

➢ Irradiância(pu)(t0) – valor da irradiância em pu no instante t0;  

➢ Irradiância (Base) – valor máximo da irradiância no dia selecionado;  

➢ Pmp (pu, T(t0) – fator de correção do Pmp em função da temperatura no instante t0. 

 

 A potência ativa fornecida pelo sistema fotovoltaico é dada pela Equação B.2 a seguir onde 

eff(Psaída(t)) é a eficiência do inversor para uma dada potência de saída: 
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𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎(𝑡)=𝑃(𝑡)∗𝑒𝑓𝑓(𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎(𝑡)) (B.2) 

 

            As características de potência e eficiência de painéis fotovoltaicos, por exemplo, 

precisam de curvas de Irradiância e de Temperatura. O OpenDSS leva em consideração estas 

como curvas de carga definidas pelas funções LoadShape e Tshape, respectivamente,onde a 

função Loadshape corresponde a Curva de irradiação (em pu/% da irradiação de 1 kW/m²) e a 

função Tshape corresponde a Curva da temperatura no painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Curvas de eficiência por unidade de potência e de Potência Nominal pela Temperatura 

também devem ser determinadas para o funcionamento do sistema fotovoltaico no OpenDSS. 

A figura B.3 concentra um conjunto de quatro curvas descritas acima. 

 

Figura. B.3. (a) Irradiância incidida sobre o painel fotovoltaico durante 24 horas. (b) Temperaturas que o painel 

fotovoltaico atinge durante o dia. (c) Potência nominal em função da temperatura. (d) Eficiência do sistema em 

função da potência ativa fornecida em pu. 

 

Fonte: Elaboração própria em MATLAB. 

New XYCurve.MyPvsT npts=4 xarray=[0 25 75 100] yarray =[1.2 1.0 0.8 0.6] 

New XYCurve.MyEff npts=4 xarray=[.1 .2 .4 1.0] yarray =[.86 .9 .93 .97] 

New Loadshape.MyIrrad npts=24 interval =1 mult=[0 0 0 0 0 0 .1 .2 .3 .5 .8 .9 1.0 1.0 

.99 .9 .7 .4 .1 0 0 0 0 0] 

New Tshape.MyTemp npts=24 interval=1 temp=[25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 45 50 

60 60 55 40 35 30 25 25 25 25 25 25] 
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            Para adicionar o modelo fotovoltaico na simulação, além das curvas de irradiância, 

temperatura e eficiência, é necessário definir seus parâmetros elétricos básicos. Estes 

parâmetros estão mencionados na tabela B.1: 

 

 

                      Tabela B.1: Parâmetros básicos do elemento PVSystem 

Parâmetro Descrição 

Phases Número de fases 

Bus 1 Nome da barra na qual será conectado o sistema fotovoltaico 

PF Fator de potência 

Irrad Irradiância nominal (base – kW/m2) 

Pmpp Potência nominal no ponto de máxima potência 

Temperature Temperatura nominal 

Effcurve Curva de eficiência em função da potência de saída 

P - Tcurve Curva do fator de correção 

Daily Curva de irradiância diária 

Tdaily Curva de temperatura diária 

kV Tensão nominal do sistema de GDFV (kV) 

                      Fonte: Adaptado da EPRI (2011) 

 

            O sistema fotovoltaico disponibiliza apenas potência ativa trifásica para a rede, desta 

forma é preciso definir o fator de potência como unitário. A figura B.4 a seguir, expressa um 

exemplo de curva de potência fornecida por um sistema fotovoltaico que serve a uma parte das 

demandas residencial e industrial, onde a potência ativa deve ter forma similar à forma da curva 

de Irradiância. Pode-se observar também, que as outras fases da potência estão listadas no 

gráfico, porém só é possível observar uma das cores predominantemente. Isto ocorre porque a 

potência fornecida pelo sistema fotovoltaico é equilibrada. 
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                         Figura B.4. Potência trifásica fornecida pelo painel solar em kW 

 

                         Fonte: Elaboração própria em OpenDss 

 

 

Modelo e Interpretação de Harmônicos 

 

            Por padrão, o software OpenDSS contém espectros de harmônicos em suas bibliotecas, 

tanto para fontes quanto para cargas. No entanto, para realizar certos estudos, é necessário criar 

vários espectros de frequência, bem como eliminar parte do código que modela o sistema de 

estudo, razão pela qual se faz necessária ser feita uma explicação da maneira correta de como 

criar esses espectros e de cada uma das funções de comandos necessários para especificar esses 

espectros. 

 

Modelagem dos Componentes Harmônicos 

 

            Antes de tudo, é necessário realizar a criação de um novo espectro de harmônicos, sendo 

utilizada a seguinte sequência de linha de código, a qual será comentada passo a passo, 

conforme a figura B.5. 

 

 



150 

 

 

                                       Figura B.5. Declaração do espectro de corrente e tensão harmônica 

 

                                        Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

 

            Onde o termo “novo espectro” será o nome escolhido para o estudo de harmônicos 

recém-criados. Além disso, como lembrete, o símbolo ~ é usado para indicar uma continuidade 

a linha do código. Uma descrição de cada comando usado é apresentada abaixo. 

 

New Spectrum- define o nome específico para a análise 

NumHarm - especifica o número de harmônicos no espectro 

harmonic - especifica as harmônicas de interesse 

%mag - magnitude percentual em relação ao valor fundamental 

angle - ângulo das componentes harmônicas 

 

Número de Harmônicos  

            O comando NumHarm indica a quantidade de harmônicos que você deseja simular no 

sistema, em que n corresponde ao número total de harmônicos. Por outro lado, o comando 

harmonic especifica quais serão os harmônicos simulados no sistema, sendo m o último 

harmônico que entra na simulação. 

 

Magnitude dos Componentes  

            Para criar um novo espectro harmônico se faz necessário especificar a magnitude das 

componentes harmônicas que se deseja simular, portanto, uma vez definido o número dos 

harmônicos que serão utilizados para a simulação, é necessário indicar no OpenDSS o próximo 

comando, na mesma linha de código na qual o novo espectro foi criado. 
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~% mag = (mag1, mag3, mag5, ..., magn,) 

            Cada vírgula separa a magnitude dos harmônicos, seguindo a ordem definida 

anteriormente acima. É extremamente importante saber que a magnitude desses componentes 

deve ser escrita em porcentagem de 0 a 100 e que a referida porcentagem indica a magnitude 

do componente referente ao fundamental, ou seja, a primeira harmônica e não a magnitude total 

do RMS. O OpenDSS considera o valor do fundamental como o valor da solução de frequência 

fundamental mais recente, por exemplo, um fluxo de carga ou uma aproximação de fluxo de 

carga. 

  

Ângulo das Componentes 

            Depois de especificar a magnitude, o ângulo de cada componente harmônico deve ser 

especificado, onde o comando seguinte é usado, semelhante à especificação de magnitude. 

 

~ angle = (angle1, angle3, angle5, ..., anglen,) 

  

            Os diferentes ângulos das componentes são especificados sempre em relação ao 

fundamental.  

 

Conceitos Básicos dos Elementos do Circuito 
no Software OpenDSS 

 

 

Barras e Nós de Conexão 

 

            Na maioria dos simuladores de fluxo de potência, a barra é o elemento de referência 

para os elementos do circuito e pouco se distingue o conceito de nó e barra. No OpenDSS isto 

ocorre de maneira distinta já que o conceito de nó e barra são diferenciados. 

            A estrutura voltada ao objeto do programa compreende que a barra é um contêiner que 

é constituído de diversos nós. A propriedade principal de uma barra é a tensão e cada nó possui 

um valor de tensão em relação à referência, no caso o ponto de terra remoto. A figura B6 exibe 

o conceito de barra e nós. 
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                                        Figura B6. Modelo da Barra e Nós 

 

                                               Fonte: Adaptado de Dugan (2019) 

PDElement 

 

            Os elementos de entrega de energia no OpenDSS são definidos como PDElement, cuja 

sigla significa power delivery element. A função principal destes elementos é o fornecimento 

de energia de um ponto para outro do circuito. 

            O PDElement é definido em seu estado estacionário através da matriz de admitância do 

elemento. Normalmente possui dois terminais, um de entrada e outro de saída, conforme 

ilustrado a seguir na figura B7. 

 

                                Figura B7. Modelo do PDElement 

 

                            Fonte: Adaptado de Dugan (2019) 

 

            Durante a utilização do PDElement para definição dos elementos do circuito é 

necessário observar as características específicas de cada elemento. O OpenDSS torna possível 

ao usuário a utilização do PDElement para definição de linhas de distribuição, bancos de 

capacitores, transformadores e reguladores de tensão. 
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Objeto PDElement - Linha de Distribuição (LD) 

 

            A definição de uma linha de distribuição (LD) é uma das formas cada vez mais comuns 

de utilização do objeto PDElement. É possível estabelecer um elemento LD para sistemas de 

múltiplas fases ou sistemas unifilares de duas portas. 

            O PDElement LD é descrito basicamente pelos valores das impedâncias da LD. Podem-

se utilizar os valores das impedâncias por meio dos valores das componentes simétricas ou 

através das matrizes de impedância num modelo completo. 

            Uma forma eficaz e organizada de se programar uma LD no OpenDSS é mediante a 

utilização de um objeto LineCode. Através deste artifício se estabelece um objeto padrão 

contendo os parâmetros para as linhas, os quais serão copiados pelo programa para cada linha 

declarada de acordo com o LineCode especificado a cada nova linha. 

            Também é possível ser feita a utilização de dados geométricos da LD. Esta alternativa 

está disponível através do objeto LineGeometry, onde são estabelecidos os dados geométricos 

da linha, dos cabos e estruturas e a partir destes dados o OpenDSS calculará todos os parâmetros 

da LD, inserindo-os nas respectivas matrizes de admitância. 

 

 Objeto PDElement – Capacitor 

 

            O modelo PDElement para um capacitor é constituído por um elemento de fornecimento 

de energia com dois terminais. 

            Estabelece-se o primeiro terminal para a barra na qual o banco será interligado, 

descriminando cada nó ao terminal do capacitor. Em se tratando do segundo terminal, o mesmo 

pode ser a continuidade do circuito ou um terminal de neutro ou terra, se por acaso o segundo 

terminal não for especificado, o OpenDSS conecta este terminal à terra já que a conexão padrão 

é a estrela aterrada. 

            Podem-se utilizar as conexões padrão dos sistemas de distribuição para formação de 

bancos de capacitores e alternativamente, o programa permite que qualquer outro tipo de 

conexão seja desenvolvida, contanto que os nós e terminais sejam devidamente especificados. 

 

Objeto PDELement – Reator 

 

            Assim como nos capacitores o PDElement pode ser usado para definição de reatores ou 

banco de reatores. Definem-se as barras as quais o elemento será interligado ou na falta da 
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definição da segunda barra a conexão padrão estrela aterrada é empregada. 

            O reator é um elemento que é considerado por padrão no OpenDSS como uma 

indutância em série a uma resistência. Enfatizando-se que para algumas utilizações, em filtros 

ou em simulações de frequências harmônicas, pode ser indispensável modelar uma resistência 

denotada como Rp, conectada em paralelo ao reator. Esta particularidade permite ao usuário 

alterar a resposta em frequência do elemento. 

            Este elemento é utilizado para qualquer aplicação dos reatores nos sistemas de 

distribuição. Vale ressaltar que as principais utilidades deste elemento são monofásicas através 

da conexão no neutro de transformadores, geradores ou para modelar cargas desequilibradas e 

monofásicas do sistema. 

 

Objeto PDELement – Transformador 

 

            Por definição o PDELement transformador é um elemento de múltiplos terminais e 

enrolamentos. O modelo do OpenDSS utiliza o sistema trifásico para dois enrolamentos, o 

primário em estrela e o secundário em delta, as demais especificações necessitarão ser definidas 

pelo usuário. Todas as vezes que o PDElement transformador for alterado no software o usuário 

deverá fazer uso do comando “wdg=...” para informar o enrolamento no qual a modificação do 

parâmetro precisará ser efetivada. 

            Os parâmetros do transformador são especificados no programa normalmente nas 

unidades fundamentais de acordo com o sistema internacional de unidades (SI), com ressalva 

para as reatâncias entre enrolamentos que precisam ser definidas por unidade (pu). As 

constantes térmicas para controle de carregamento são recomendadas conforme a norma 

IEEE/ANSI C57. 

 

PCElement 

 

            Os PCElement são objetos modelados para especificar os elementos de transformação 

de energia. Os elementos de transformação de energia no software OpenDSS representam as 

cargas, geradores e elementos de armazenamento. Geralmente possui um terminal conforme 

ilustrado na figura B8. 

                                                  

 

 



155 

 

 

                                                Figura B8. Modelo do PCElement 

 

                                                          Fonte: Adaptado de Dugan (2019) 

 

            Os PCElement são objetos modelados para especificar os elementos de transformação 

de energia. Os elementos de transformação de energia no software OpenDSS representam as 

cargas, geradores e elementos de armazenamento. 

 

Objeto PCELement – Carga 

            A carga é um elemento de transformação de energia que se encontra presente em todas 

as simulações de um sistema. Sua representatividade pode ser complicada já que é 

extremamente difícil predizer o comportamento de uma carga em um sistema de distribuição. 

 Desta forma, para alcançar bons resultados em uma simulação, o usuário precisará 

parametrizar este elemento buscando modelar o comportamento da carga o mais próximo 

possível da realidade. 

 Para colocar em prática estas parametrizações o OpenDSS possibilita uma série de 

configurações que moldam este objeto. A carga é basicamente estabelecida pelo valor de sua 

potência ativa nominal em (kW), potência reativa em (kVAr) e por seu fator de potência (PF). 

 Pode-se modificar o modo de operação da carga por meio de um conjunto de 

multiplicadores que inserem a alteração para circuito multiplicador global de carga através do 

comando “LoadMult=” que influenciará todas as cargas do circuito, a utilização de forma de 

carga anual, forma carga diária, e uma carga na forma de um ciclo de trabalho, conforme o 

modo de operação esperado. 

 O software OpenDSS considera normalmente as cargas como equilibradas para o 

número de fases definidas. Em se tratando da situação em que se deseje simular cargas 

desequilibradas o usuário precisará programar cargas monofásicas em separado das polifásicas. 
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 Pode-se especificar a base da carga de três formas distintas: 

 

➢ Potência ativa (P) em (kW) e fator de potência (PF); 

➢ Potência ativa (kW) e potência reativa (Q) em (kVAr); 

➢ Potência aparente (S) em (KVA) e fator de potência (PF). 

 

 Mesmo com as informações totais para a base da carga é necessário especificar de que 

forma a carga pode oscilar com a tensão do sistema. Para isto, o usuário precisará utilizar o 

comando para a carga “Model=”, que precisará ter um número inteiro em conformidade com 

os parâmetros abaixo: 

 

➢ “Model=1”, carga normal com P e Q constantes; 

➢ “Model=2”, carga de impedância constante; 

➢ “Model=3”, P é constante e Q varia de forma quadrática, conforme um motor; 

➢ “Model=4”, P varia linearmente e Q varia de forma quadrática, misto de resistência e 

um motor; 

➢ “Model=5”, carga do tipo retificador onde P e a corrente são constantes; 

➢ “Model=6”, P é constante e Q fixado no valor nominal; 

➢ “Model=7”, P é constante e Q possui a impedância fixada ao valor nominal; 

 

 Nas simulações de fluxo de potência na qual a carga sofre variação em função do tempo 

pode-se especificar o arquivo na extensão CSV no qual os parâmetros da carga necessitarão ser 

carregados pelo programa. 

 

4.3.3.2. Objeto PCELement - Gerador 

 

 O gerador é um objeto voltado para a conversão de energia no OpenDSS cuja 

parametrização é semelhante a de uma carga do software. A utilização do objeto é basicamente 

determinada pelo valor de sua potência ativa nominal em (kW), potência reativa em (kVAr) e 

pelo seu fator de potência (PF). 

 O objeto gerador pode ser utilizado no OpenDSS para realização de inúmeros estudos 

sendo que os principais são o modo dynamics, power flow e no modo harmonics. 

 Na operação de simulação para o gerador pode-se utilizar a variável “DispValue” para 

controle do despacho de carga. Para um valor igual a zero o gerador obedecerá a curva padrão 
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fornecida pelo programador ou, no caso em que o valor de “DispValue” seja maior que zero, o 

gerador só entra em operação durante a simulação quando o valor do multiplicador global de 

carga ultrapassar ao valor parametrizado em “DispValue”. 

            Nas simulações onde o gerador permanece sempre conectado pode-se programar a 

variável “Status = Fixed” para conservá-lo em operação na simulação. O padrão no OpenDSS 

é o “Status=Fixed” sempre tomar como referência a curva de despacho fornecida pelo usuário. 

 O objeto gerador é constituído de contadores de energia para armazenar a operação do 

objeto no decorrer de uma simulação. O contador de energia do objeto gerador disponibiliza os 

seguintes resultados: 

➢ Energia ativa total despachada (kWh); 

➢ Energia reativa total despachada (kVArh); 

➢ Potência ativa máxima (kW); 

➢ Potência aparente máxima (kVA); 

➢ Horas de operação (h); 

➢ Valor monetário da energia despachada ($). 

 

 Em estudos de fluxo de potência torna-se possível definir o comportamento do objeto 

gerador no OpenDSS alterando-se a variável “Model=” das seguintes formas: 

➢ “Model=1”, para potência ativa (P) e reativa (Q) constantes; 

➢ “Model=2”, para impedância (Z) constante; 

➢ “Model=3”, para P constante, o módulo e ângulo da tensão (V) serão as 

variáveis da solução ao invés de P e Q; 

➢ “Model=4”, para P constante e Q fixado. P segue o valor da curva de despacho 

e Q será um valor fixo; 

➢ “Model=5”, para P constante e a reatância com valor fixo. P segue a curva de 

despacho e Q será calculada para o valor da reatância fixada; 

➢ “Model=6”, para um modelo definido pelo usuário; 

➢ “Model=7”, para P constante limitado pela corrente. 

 

            DUGAN (2019) destaca que se utiliza “Model=1” geralmente em estudos de 

planejamento para a distribuição onde se deseja especificar os valores das potências ativa e 

reativa. Utiliza-se o modelo de impedância constante para soluções aproximadas ou estudos 

preliminares da distribuição. 
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            Conforme foi citado acima, o Model=1 para geradores é o mais adequado para 

simulações em sistemas de distribuição e por esse motivo será utilizado neste trabalho. 

 

Objeto PCELement – Storage 

 

 O software OpenDSS utiliza O PCELement Storage como um objeto para simulações 

que associem acumuladores de energia. Aplica-se este elemento em simulações para consumir 

energia assim como para fornecê-la ao circuito, dentro das capacidades de armazenamento 

planejadas. Na figura B9 é possível visualizar a configuração deste elemento no OpenDSS. 

                           

                               Figura B9. Modelo de armazenamento EPRI ELEMENTO STORAGE 

 

                              Fonte: Adaptado de Dugan (2019) 
 

 O Storage é um elemento que é modelado por meio de uma fonte interna de energia na 

qual o despacho é controlado por um circuito de disparo para a carga ou descarga, podendo 

também ser responsável pelas características de eficiência para carga ou descarga além das 

perdas internas do elemento para as simulações de fluxo de potência. 

            Em função do fato de que as simulações de fluxo de potência podem ser executadas nos 

modos Snapshot power flow ou nas configurações em que a carga varia com o tempo, no modo 

Snapshot, se estabelece apenas um modo de operação para efetuar a simulação de carga ou 

descarga. DUGAN (2019) destaca que nas simulações onde a carga varia de acordo com o 

tempo, utilizam-se os modelos de variação diária ou anual. 

 Nestes modelos realizam-se simulações mais completas, onde se analisam questões 

energéticas durante um determinado período de tempo ou ainda se verificam  a eficácia do                         
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elemento armazenador de energia. Nestes casos, destaca-se a utilização de elementos de geração 

fotovoltaica que apresentam oscilação de eficiência durante os períodos diurno ou noturno. 

 

Controls 

 

O OpenDSS torna possível a utilização de elementos de controle para alguns objetos do 

software. Estes elementos operam no controle dos objetos pretendidos no decorrer da execução 

do programa, permitindo a simulação da ação do elemento de controle no decorrer de uma 

simulação. 

DUGAN (2019) destaca que o OpenDSS permite a manuseio do controle da operação, 

por meio da linha de comando, para bancos de capacitores, reguladores de tensão ou 

comutadores dos transformadores de carga (LTC). Os demais elementos podem ser utilizados, 

mas deve-se programar o controle através da interface COM do OpenDSS. 

Os elementos de controle operam no decorrer da execução da simulação emitindo 

respostas ao programa. Em uma eventual necessidade para fazer uma atuação de controle, o 

algoritmo do OpenDSS coloca esta mensagem em uma fila para que o comando seja efetuado 

na próxima iteração. 

As simulações podem ser executadas nos diversos modos disponíveis no OpenDSS, e 

são muito empregadas nas análises de fluxo de potência. Quando for necessária para efeito de 

análises a simulação da operação dos dispositivos de controle de bancos de capacitores, LTC 

ou reguladores de tensão, o OpenDSS possibilita a utilização de objetos específicos para os 

devidos elementos chamados de CapControl e RegControl. 

O objeto CapControl é utilizado através do monitoramento da tensão e corrente no 

terminal de um PCElement ou PDElement, enviando respostas de fechamento ou abertura para 

um objeto capacitor. Realiza-se o controle por meio da parametrização do objeto CapControl 

usando-se, basicamente, as seguintes variáveis: 

 

• Type indica a variável monitorada (tensão ou corrente); 

• ON, valor atingido pela variável para ligar o capacitor; 

• OFF, valor atingido pela variável para desligar o capacitor; 

• Delay indica a contagem de tempo para atuação 

 

A utilização de um RegControl requer que seja indicado a qual transformador o objeto 

está associado. Existe a possibilidade de empregar este controle para supervisionar a tensão do 
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enrolamento sugerido, podendo enviar uma mensagem de comutação para o TAP de qualquer 

enrolamento do mesmo transformador. 

Outra possibilidade é o monitoramento remoto da tensão, neste caso, deve-se mencionar 

a barra remota que deve ser monitorada e o enrolamento do transformador que deve ter o TAP 

alterado. 

 

Energy Meters 

 

O EnergyMeter é um objeto contador de energia que simula o comportamento de um 

medidor de energia real, utilizado no OpenDSS para supervisionar variáveis do sistema em um 

ponto específico ou em uma área definida do circuito. 

A atuação do EnergyMeter ocorre através de vários registradores que são associados ao 

mesmo e permitem o retorno das variáveis desejadas. Estes registradores podem ser 

acumuladores de energia, indicadores de sobrecarga, perdas do circuito ou qualquer outro 

registro acessível no OpenDSS. 

Na figura B10 é mostrada a estrutura de utilização do EnergyMeter, a qual deve sempre 

ser inicialmente através do terminal de algum outro objeto do circuito. Este terminal indica o 

início da zona de atuação do medidor. 

 

                          Figura B10. Zonas padrões de medição para uma rede simples 

 

                                        Fonte: Adaptado de Dugan (2019) 
 

Os objetos pertencentes as áreas de atuação deverão ser especificados para que seus 

dados possam ser computados pelos registradores. O procedimento para especificar um vetor 

com a identificação de todos estes objetos é realizado por meio do comando 

“zonelist=[objeto1.nome_do_objeto1, objeto2.nome_do_objeto2]”. Para conseguir os 

resultados aplica-se o comando “Show Meters” como alternativa para a solução da simulação. 
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Monitors 

 

O objeto Monitor é um monitor de energia que é capaz de ser programado para 

supervisionar diversas variáveis do circuito. Este monitor atua de forma distinta dos medidores 

de energia já que não possui registradores e não executa o monitoramento de uma zona 

específica do circuito no decorrer da simulação. 

A associação do objeto Monitor deve sempre ser feita a um PDElement ou PCElement. 

Por padrão registra-se no decorrer da simulação o tempo, o módulo e ângulo da tensão, assim 

como a corrente para todas as fases. O monitoramento de outras variáveis pode ser configurado 

através do parâmetro mode. 

A parametrização do valor de mode no OpenDSS é disponibilizada por meio de uma 

máscara de bits para configuração. Configura-se o peso do valor estimado realizando-se o 

somatório dos valores conforme descrito abaixo: 

➢ 0: modo padrão. São registrados os valores complexos de tensão e corrente para todas 

as fases; 

➢ 1: potência complexa ativa e reativa por fase; 

➢ 2: monitoramento dos TAP´s do enrolamento de um transformador; 

➢ 3: variáveis de estado de um PCElement; 

➢ 16: componentes de sequência positiva, negativa e zero; 

➢ 32: registra somente o módulo das variáveis; 

➢ 64: registra somente valores de sequência positiva. 

 

Normalmente os dados gravados são salvos em um arquivo de texto “TXT” pelo OpenDSS, 

porém pode-se exportá-los para um arquivo “CSV”, assim como existe a possibilidade de gerar 

gráficos através de uma ferramenta acessível no OpenDSS. 

 

Fontes e Outros Elementos 

 

Alguns objetos do OpenDSS não representam necessariamente um dispositivo real do 

circuito, sendo três elementos os quais são denominados de Vsource, Isource e Fault object, os 

quais são usados como ferramentas auxiliares no software. 

A utilização do objeto Vsource é feita na inicialização de uma simulação de fluxo de 

potência e corresponde a fonte equivalente do sistema elétrico a qual o alimentador está 

interligado. 
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O Vsource é normalmente estabelecido após a declaração do circuito representando a 

barra da subestação do sistema através da definição da tensão base do sistema em (kV) e 

potência de curto circuito em (MVA). 

Para simulações que incluam componentes não lineares, como no caso do modo 

Harmonics, torna-se possível a utilização do objeto Isource para simular uma fonte de injeção 

de corrente em qualquer que seja a barra do circuito. A simulação através deste objeto torna 

possível o estudo de um espectro de frequências que são múltiplas da fundamental do circuito. 

O OpenDSS dispõe de um objeto específico para estudos de curto circuito, conhecido 

como Fault Object. Podem ser estipulados inúmeros Fault Object para o mesmo circuito, sendo 

imprescindível esclarecer para cada um o ponto de referência do circuito onde a falta será 

aplicada. O modo Monte Carlo é uma exceção, pois aplica faltas aleatórias em vários pontos do 

circuito. 

 

 

Sintaxes dos Comandos 

 

            A seguir serão apresentadas na linguagem utilizada pelo OpenDSS as classes de objetos 

comumente utilizados para a construção de um sistema de distribuição com os respectivos 

parâmetros necessários para fins da realização do cálculo de perdas na distribuição. Ressalta-se 

que os objetos descritos a seguir possuem outros parâmetros que não são mencionados nesta 

Nota Técnica (todos os parâmetros encontram-se descritos no manual do OpenDSS), pois não 

foram considerados relevantes para o objetivo que se propõe. Para alguns desses parâmetros o 

OpenDSS dispõe de valores padrões para: 

 

➢ Código do condutor;  

➢ Barramento de saída do alimentador;  

➢ Segmento de linha;  

➢ Transformador;  

➢ Regulador de tensão;  

➢ Capacitor (série e shunt);  

➢ Gerador;  

➢ Carga;   

➢ Curva de carga.  
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Código do Condutor  

 

            O código do condutor, definido na linguagem empregada pelo OpenDSS, por meio do 

objeto “LineCode”, contém as características da impedância dos cabos. Note-se que a 

impedância das linhas pode ser determinada diretamente sem o emprego desse comando, 

embora sua utilização seja mais conveniente a maior parte do tempo, pois na maioria dos casos 

o sistema é composto por centenas de segmentos de linhas, mas apenas alguns tipos diferentes 

de cabos.  

            As impedâncias dos cabos podem ser definidas através do objeto “LineCode” de duas 

formas: pela matriz de impedância ou por componentes simétricas. Propõe-se que a impedância 

dos cabos seja definida na forma de componentes simétricas e somente pela resistência e 

reatância de sequência positiva. A seguir serão apresentados os parâmetros requeridos pelo 

objeto “LineCode”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de cabos: 

 

 

 

            No caso de trechos trifásicos, bifásicos e monofásicos é importante destacar que 

apesar do segmento possuir o mesmo tipo de cabo, ou seja, com mesma impedância, bitola e 

material, deve-se declarar três tipos de cabo mudando apenas o código do mesmo e o número 

de fases.  

 

 

 

New Linecode.1_1_0CAA nphases=1 baseFreq=60 R1=0.691 X1=1.038 units=km normamps=195  

 

nphases = número de fases;  

baseFreq =frequência base que os valores de impedância são especificados;  

R1 = resistência de sequência positiva;  

X1 = reatância de sequência positiva;  

units = unidade de medida de comprimento;  

normamps = corrente nominal do cabo 
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Barramento de Saída do Alimentador 

 

            O barramento de saída é um elemento de conversão de potência especial, pois é utilizado 

para inicializar a solução do estudo de fluxo de potência com a atribuição de valores nulos a 

todas as demais fontes de injeção. Para a definição do barramento de saída de cada alimentador, 

deve-se atribuir um nome para o mesmo por meio do objeto “Circuit”. Esse objeto é um 

equivalente Thevenin de dois terminais, com o terminal 2 ligado à terra caso nada seja 

especificado. Os parâmetros necessários para a definição do barramento são:  

 

 

 

 

 

 

 

            Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição do barramento de saída do 

alimentador: 

 

 

Segmento de Linha 

 

            Este é um elemento de fornecimento de energia caracterizado por uma impedância, que 

pode ser especificada diretamente na descrição do objeto “Line”, por meio de componentes 

simétricas ou na forma matricial. Alternativamente, os valores de impedância podem 

simplesmente ser atribuídos ao segmento referenciando-o ao objeto “LineCode”, que é a forma 

adotada nesta Nota Técnica. Existe ainda a possibilidade de caracterizar um segmento de linha 

definindo sua geometria através do objeto “LineGeometry”. Assim, os seguintes parâmetros 

são necessários para a definição do objeto “LineCode”. 

 

 

 

 

basekv = tensão base nominal de linha em kv;  

bus 1 = nome do terminal no qual o barramento principal se encontra conectado;  

pu = tensão em pu que o barramento está operando;  

phases = número de fases (o “default” é 3);  

R1 = resistência de sequência positiva da fonte;  

X1 = reatância de sequência positiva da fonte. 

New circuit.AL1 basekv=13.8 Bus1=1 pu=1 phases=3 R1=0 X1=0.0001 
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            Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição segmento de linha: 

 

4.4.4. Transformador 

 

Transformador 

 

            Os equipamentos de transformação aqui discutidos se referem apenas aqueles de 

distribuição, pois os transformadores de potência continuarão a ter suas perdas apuradas da 

forma regulamentada no Módulo 7. 

             Esse equipamento é especificado através do objeto “Transformer”, e à exemplo do 

segmento de linha, o transformador é definido como um elemento de fornecimento de energia, 

podendo conter dois ou mais enrolamentos conectados de várias formas, sendo o “default” 

delta-estrela. 

            Os parâmetros de cada enrolamento podem ser especificados de duas maneiras: um 

enrolamento por vez; ou através de vetores que contêm todas as informações dos enrolamentos 

de uma única vez. Nesta Nota Técnica optou-se pela primeira alternativa por questões de 

organização das informações. Desta forma, a seguir estão listados os parâmetros utilizados para 

a definição desse equipamento de acordo com essa forma de declarar o objeto. 

 

 

 

 

 

phases = número de fases (o “default” é 3). O número de fases deve ser igual ao especificado 

no parâmetro “nphases”, declarado no objeto “LineCode”;  

Bus1 = nome da barra do terminal 1;  

Bus2 = nome da barra do terminal 2;  

Linecode = nome de um objeto “LineCode” declarado que contenha definições de 

impedância;  

Length = comprimento do segmento;  

units = unidade de medida de comprimento. Somente necessária quando não previamente 

informado no objeto “Linecode". 

New Line.L1 Phases=3 Bus1=1.1.2.3 Bus2=2.1.2.3 Linecode=3_6CC Length=1.5 units=km  
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 Os parâmetros a seguir são utilizados para definir as reatâncias do equipamento. Para 

transformadores de dois enrolamentos deve ser informada apenas a reatância XHL e para 

aqueles de três enrolamentos as reatâncias XHL, XLT e XHT. A base para a definição das 

reatâncias percentuais deve ser a potência em kVA do primeiro enrolamento.  

 

 

 

 

           

            A seguir são apresentados os parâmetros com as características de cada enrolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A seguir serão apresentados alguns exemplos de códigos que definem alguns tipos de 

transformadores. 

            Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador trifásico 

de 2 enrolamentos: 

 

 

Phases = número de fases (o “default” é 3); 

Windings = número de enrolamento (o “default” é 2); 

%loadloss = percentual de perda total com base na carga nominal; 

%noloadloss = percentual de perda a vazio com base na carga nominal 

 

XHL = reatância percentual do primário para o secundário;  

XLT = reatância percentual do secundário para o terciário;  

XHT = reatância percentual do primário para o terciário.  

 

Wdg = número inteiro que representa o enrolamento que receberá os parâmetros a seguir;  

Bus = definição para a ligação deste enrolamento (cada enrolamento é ligado a um terminal 

do transformador e, por conseguinte, a uma barra);  

Conn = conexão do enrolamento (delta ou wye). Para transformadores ligados em estrela a 

tensão a ser preenchida no parâmetro a seguir será a tensão nominal de fase e nos casos de 

ligação em delta a tensão nominal de linha;  

Kv = tensão nominal do enrolamento em kV;  

Kva = potência nominal do enrolamento em kVA;  

Tap = tensão em pu que o tap estão ajustados.  
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                      Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador 

trifásico de 3 enrolamentos: 

 

 

 

 

 

         

             Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador bifásico 

de 2 enrolamentos: 

 

 

 

 

 

            

             Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador 

monofásico de 2 enrolamentos: 

 

 

 

 

 

 

            

 Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de banco trifásico: 

 

 

 

New Transformer.TR1 Phases=3 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2 conn=wye kv=0.22 kva=150 tap =1.05  

 

New Transformer.TR1 Phases=3 Windings=3 Xhl=2.72 Xht=2.04 Xlt=1.36 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1.05  

~ wdg=3 bus=3 conn=wye kv=0.22 kva=150 tap =1  

 

New Transformer.TR1 Phases=2 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.1.2 conn=Delta kv=13.8 kva=150 %r=0.635 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.1.2 conn=Delta kv=0.38 kva=150 %r=0.635 tap =1.05  

 

New Transformer.TR1 Phases=1 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.1 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.1 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1.05  
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Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador monofásico à 

 três fios fase-fase: 

 

 

 

 

 

 

 

            Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador 

monofásico à três fios fase-terra: 

 

 

 

 

 

 

 

            Exemplo de código utilizado pelo OpenDSS para a definição de transformador em 

delta-aberto: 

 

 

New Transformer.TR1 Phases=1 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.1 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.1 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1.05  

New Transformer.TR2 Phases=1 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.2 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.2 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1.05  

New Transformer.TR3 Phases=1 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.3 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.3 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1.05  

 

New Transformer.TR1 phases=1 Windings=3  

~ Xhl=2.04 Xht=2.04 Xlt=1.36 %loadloss=0.5 %noloadloss=0.2  

~ wdg=1 Bus=1.1.2 kV=13.8 kVA=500 Conn=delta  

~ wdg=2 Bus=2.1.0 kV=(0.38 2 /) kVA=500 Conn=wye  

~ Wdg=3 Bus=2.0.2 kV=(0.38 2 /) kVA=500 Conn=wye  

 

New Transformer.TR1 phases=1 Windings=3  

~ Xhl=2.04 Xht=2.04 Xlt=1.36 %loadloss=0.5 %noloadloss=0.2  

~ wdg=1 Bus=1.1 kV=13.8 kVA=500 Conn=wye  

~ wdg=2 Bus=2.1.0 kV=(0.38 2 /) kVA=500 Conn=wye  

~ Wdg=3 Bus=2.0.2 kV=(0.38 2 /) kVA=500 Conn=wye  
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Capacitor 

 

            O elemento capacitor é implementado no OpenDSS como um elemento de fornecimento 

de energia que possui dois terminais. Se não for especificada a conexão para o segundo 

terminal, o mesmo será conectado à terra como “default”. Esse é o padrão para os bancos de 

capacitores conectados em estrela aterrada.  

            Se a conexão informada for em delta, o segundo terminal é eliminado. No caso de 

capacitores séries, deve-se especificar em qual barramento o segundo terminal será conectado. 

Por fim, se a conexão pretendida for estrela não aterrada, deve-se definir todos os nós do 

segundo terminal à um nó vazio do primeiro terminal.  

 

            A seguir serão apresentados os parâmetros utilizados para a especificação do capacitor: 

 

 

 

 

 

 

            Definição de um capacitor conectado em estrela não aterrada. 

 

 

 

 

 

New Transformer.TR1 Phases=1 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.1.2 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.1.2 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1  

New Transformer.TR2 Phases=1 Windings=2 Xhl=2.72 %loadloss=.5 %noloadloss=.2  

~ wdg=1 bus=1.3.2 conn=Delta kv=13.8 kva=150 tap=1  

~ wdg=2 bus=2.3.2 conn=Delta kv=0.38 kva=150 tap =1  

 

New Capacitor.C1 Bus1=B1 Bus2=B1.4.4.4 Phases=3 kVAr=6000 kV=13.8  

 

Bus1= definição do barramento ao qual o primeiro terminal se encontra conectado;  

Bus2= definição do barramento ao qual o secundo terminal se encontra conectado. Sempre 

deve ser especificado após o Bus1 no caso de capacitores séries. Também deve ser 

especificado quando a conexão for estrela não aterrada, conforme exemple anterior.  

Phases= número de fases. O “default” é 3.  
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Gerador 

 

            O gerador é um elemento de conversão de energia semelhante a um objeto de carga, 

tendo suas características definidas basicamente por sua potência ativa nominal e fator de 

potência (kW e FP) ou por sua potência ativa e reativa nominal (kW e kVAr). Entretanto, o 

gerador pode ter sua potência modificada por um conjunto de multiplicadores, como uma curva 

de carga anual ou diária. Para os estudos de fluxo de carga, o gerador é, essencialmente, uma 

carga negativa que pode ser despachada. 

            A seguir serão apresentados os parâmetros utilizados para a especificação do gerador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Definição de um gerador como barra PV (modelo 3). 

 

 

 

 

 

 

Bus1= nome do barramento onde o gerador se encontra conectado.  

phases= número de fases do gerador.  

kV= tensão base do gerador em kV. Para geradores conectados em 2 ou 3 fases deve-se 

informar tensão de linha. Caso o gerador se encontrar conectado em estrela deve-se informar 

nesse campo a tensão de fase e se a conexão for em delta a tensão de linha.  

kW= potência nominal do gerador.  

Pf= fator de potência. Pode-se informar o fator de potência ou alternativamente a potência 

reativa em no campo kVAr. Em caso de serem especificados os dois (fator de potência e 

potência reativa) o OpenDSS considera o que for informado por último.  

kVAr= potência reativa nominal do gerador.  

Model= define como a tensão varia no gerador. Existem sete modelos disponíveis.  

MaxkVAr= valor máximo de potência reativa. Aplicável ao modelo 3 (PV).  

MinkVAr= valor mínimo de potência reativa. Aplicável ao modelo 3 (PV).  

 

New Generator.B2 Bus1=B2 phases=3 kV=132 kW=40000 Model=3 MaxkVAr=50000 MinkVAr=-40000  
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Carga 

 

            A carga é um elemento de conversão de energia que está no centro das muitas análises 

realizadas pelo OpenDSS. É basicamente definida de duas formas: pela potência ativa nominal 

em kW e pelo fator de potência (PF) ou pela potência ativa nominal em kW e pela potência 

reativa nominal em kVAr. Ademais, a carga pode ser modificada por um conjunto de 

multiplicadores, como uma curva de carga anual ou diária.  

            O padrão é que a carga se comporte como uma fonte de injeção de corrente. No entanto, 

se o modelo de carga for definido como “Admitância”, a carga é convertida para uma 

admitância e incluída na matriz Y do sistema. Esse modelo é mais utilizado para estudos de 

curto-circuito onde a convergência não pode ser alcançada devido as tensões muito baixas.  

            A seguir serão apresentados os parâmetros utilizados para a especificação da carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Definição de uma carga. 

 

 

 

Bus1= nome do barramento onde a carga se encontra conectada.  

phases= número de fases da carga.  

Conn= conexão da carga. Delta ou estrela. O padrão é estrela.  

kV= tensão base da carga em kV. Para cargas conectadas em 2 ou 3 fases deve-se informar 

tensão de linha. Caso a carga se encontrar conectada em estrela deve-se informar nesse campo 

a tensão de fase e se a conexão for em delta a tensão de linha.  

Model= define como a carga varia com a tensão.  

kW= potência ativa nominal da carga considerando todas as fases.  

Pf= fator de potência. Pode-se informar o fator de potência ou alternativamente a potência 

reativa em no campo kVAr. Em caso de serem especificados os dois (fator de potência 

epotência reativa) o OpenDSS considera o que for informado por último.  

kVAr= potência reativa nominal da carga.  

Daily= nome da curva de carga associada.  

 

New Load.M8 Bus1=8 Phases=3 Conn=Wye Model=8 kV=13.8 kW=300 pf=0.92 daily=day 

zipv=(0.5, 0, 0.5, 1, 0, 0, 0.9)  
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Curva de Carga 

 

            O objeto Loadshape é importante para todos os tipos de soluções de estudos fluxo de 

cargas sequenciais. Esse objeto consiste de uma série de multiplicadores, tipicamente variando 

de 0 a 1, que são aplicadas aos valores de potência em kW para representar a variação da carga 

ao longo de algum período de tempo. 

            A seguir serão apresentados os parâmetros utilizados para a especificação da carga. 

 

 

 

 

 

            Definição de uma curva de carga. 

 

 

 

 

Npts= número de pontos da curva de carga.  

Interval= intervalo entre os pontos da curva de carga em horas.  

Mult= vetor com os multiplicadores dos valores da carga.  

 

New loadshape.day Npts=24 Interval=1.0 mult=(.3 .3 .3 .35 .36 .39 .41 .48 .52 .59 .62 

.94 .87 .91 .95 .95 1.0 .98 .94 .92 .61 .60 .51 .44)  

 


