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INTRODUÇÃO 
Com as recentes atualizações dos regulamentos de agências 

nacionais para que seja possível gerar energia elétrica em 

pequena escala, é demandada mais pesquisa referente aos 

impactos destes pontos de geração nas redes elétricas. O impacto 

da crescente penetração de sistemas fotovoltaicos (FV) analisado 

neste trabalho é o de aumento de tensão em uma rede de 

distribuição com perfil residencial, observando aspectos 

característicos do alimentador.  

OBJETIVO 
Este trabalho tem como objetivo encontrar a potência máxima 

instalada de sistemas fotovoltaicos na rede de distribuição em 

questão sem que a tensão em qualquer ponto da rede – e em 

qualquer horário - ultrapasse os limites estabelecidos pelo 

PRODIST para a tensão de referência de 4,16 kV. 

 
 

 
 

METODOLOGIA 
Para realizar o estudo, é utilizado o alimentador teste de 13 

barras do IEEE [2], uma rede pequena de distribuição 

caracterizada por forte carregamento e grande desequilíbrio entre 

as fases, além de cargas com comportamentos distintos. Para 

simular a injeção de potência por um sistema fotovoltaico, são 

utilizados os dados do software Radiasol 2, para obtenção da 

irradiação ao longo do dia em um local estipulado (Porto Alegre).  

Como ferramenta de simulação e análise é utilizado o 

Matlab/Simulink. Tal escolha justifica-se pela grande 

acessibilidade do programa e disponibilidade nos laboratórios da 

faculdade. Após a modelagem da rede no programa e feita a 

verificação do comportamento da mesma, os estudos dos impactos 

foram realizados. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com a rede de distribuição modelada, diferentes quantidades de 

potência ativa injetadas na rede foram simuladas, observando os 

limites máximo e mínimo de tensão nas barras e outros aspectos 

importantes, como a capacidade das linhas de distribuição, 

potência máxima transformada no transformador e possibilidade 

de créditos de energia no sistema de compensação.  

MODELGAGEM DA REDE 
A modelagem da rede no software exige criação de novos blocos e 

algumas modificações para que se obtenha um caso base a ser 

trabalhado. Algumas modificações incluem o ajuste do horário de 

operação dos bancos de capacitor, ajuste do tap das fases do 

regulador de tensão e a aplicação de perfis de carga residencial 

de acordo com [3]. O gráfico das tensões das fases de todas as 

barras é apresentado abaixo, sendo esse caso utilizado como base 

para obter os resultados. 

RESULTADOS 
Com os blocos de sistemas FV conectados nas 5 barras 

especificadas, a potência instalada foi variada até que a tensão 

em algum local da rede atingisse o limite de tensão crítica, que 

de acordo com o PRODIST, para 4,16 kV é de 1,05 p.u.. O gráfico 

abaixo mostra a variação das tensões em todas as barras com um 

sistema FV conectado na barra 634, já com a potência instalada 

crítica. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

A potência instalada máxima dos sistemas FV nas barras em 

questão é analisada na seguinte tabela. Tais barras foram 

escolhidas por serem as únicas trifásicas na rede, uma vez que o 

sistema FV utilizado é também trifásico. 

 

 

 

A potência entregue pela subestação para cada um desses 

cenários é analisada no gráfico a seguir: 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 
Analisando apenas os níveis de tensão, conclui-se que o aumento 

de tensão devido à injeçao de potência por sistemas fotovoltaicos 

não se mostrou um fator crítico que pudesse impossibilitar a 

implementação de tais sistemas em uma rede de distribuição. Em 

todos os casos, a potência instalada máxima é bastante alta, de 

modo que se a subestação permitisse, a potência de sobra poderia 

ser absorvida pela subestação e exportada para uma rede de alta 

tensão.  

A ampacidade das linhas de toda a rede é alta suficiente para que 

a intensidade das correntes não seja um fator crítico.  

Um fator crítico limitante dá-se para a barra 634, que está entre 

uma carga e um transformador. Neste caso, a potência do sistema 

FV instalado na barra 634 está limitada à potência máxima do 

transformador (400 kW) somada à potência da carga 634 no 

horário de maior insolação (~180 kW).  

Um último fator crítico para a máxima geração é considerando o 

aspecto econômico do sistema de compensação da ANEEL. Se for 

considerado que cada painel FV instalado seja utilizado para 

alimentar as cargas conectadas à respectiva barra, os valores 

serão bastante reduzidos, já que os créditos gerados pela política 

de compensação podem ser utilizados apenas para abater um 

consumo futuro, tornando inviável a instalação de sistemas com 

capacidade de geração bastante superior ao consumo de energia 

da unidade consumidora. 

 
REFERÊNCIAS 

[1] ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional (PRODIST), Módulo 8. Qualidade de Energia Elétrica, 2007. 

[2] IEEE. Distribution System Analysis Subcommittee – IEEE 13 Node Test Feeder. 

[3] RAHDE, S. B., Modelagem da curva de carga das faixas de consumo de energia 
elétrica residencial a partir da aplicação de um programa de Gerenciamento de 
Energia pelo Lado da Demanda. Tese (Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) – PUC-
RS, 1998. 92 

Barra 632 633 634 671 675 

Potência 
(kW) 

9.050 5.701 2.073 6.144 4.968 

Fonte: PRODIST [1] 


