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   Resumo    Da necessidade de diversificar a matriz energética 

brasileira e de melhorar a eficiência e a flexibilidade das redes 

elétricas de distribuição, tem-se a Geração Distribuída (GD). O 

grande potencial para de geração fotovoltáica que o Brasil 

apresenta, gera questionamentos em relação à qualidade da 

energia elétrica (QEE) que as fontes de geração fotovoltáica 

distribuídas podem oferecer e quais problemas podem surgir. 

Partindo desse questionamento, tem-se nesse trabalho uma 

análise do impacto da conexão de um sistema fotovoltáico 

conectado à rede (SFCR) no nível da tensão, no desequilíbrio da 

tensão, na distorção harmônica total da tensão e no seu espectro 

harmônico, comparando as medições com a norma pertinente.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

   Em busca de eficiência e flexibilidade, a GD passou a ser 

uma ótima alternativa para os sistemas de energia 

convencionais já insuficientes para a demanda global. A GD 

facilita a utilização de diversas fontes de energia buscando 

sempre a melhor qualidade e confiabilidade do sistema. Além 

disso, a utilização de fontes não convencionais e renováveis de 

energia foi popularizada. Apesar de ter um alto custo de 

instalação e a necessidade de um período de tempo para 

começar a ser mais econômica, a energia renovável é essencial 

pela diminuição da emissão de gás carbônico (CO2) e pelo 

esgotamento progressivo das reservas de combustíveis fósseis, 

principalmente petróleo e carvão natural.  

   Apesar de sofrer pequenas variações dependendo da fonte 

utilizada, o conceito de GD é bem definido. Este trabalho 

utilizará como referência a definição adotada pela ANEEL no 

Módulo 1 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST), no 

qual define-se que GD é composta por centrais geradoras de 

qualquer potência. Essas centrais geradoras podem possuir 

instalações conectadas diretamente ao sistemas elétrico de 

distribuição ou através das instalações dos consumidores. A 

sua operação pode ser realizada em paralelo ou de forma 

isolada e despachadas, ou não, pelo ONS [1]. 

   Com isso, é possível perceber que ocorre um crescimento 

constante da utilização de fontes alternativas nos sistemas de 

energia elétrica, que são normalmente de menor capacidade 

que as tradicionais. Estas fontes contribuem para a 

diversificação da matriz energética, aumentando a 

confiabilidade da geração. Podem, ainda, garantir o 

suprimento de energia para regiões que fiquem isoladas do 

sistema principal de alimentação devido algum problema na 

rede. 

   Como a matriz energética brasileira tem como base fontes 

hídricas de geração de energia elétrica, em períodos 

prolongados de seca a importância da diversificação da matriz 

ganha visibilidade. 

   A geração de origem solar é a que possui a menor 

participação em potência instalada entre as fontes utilizadas no 

Brasil, com apenas 0,01% do total [2]. Referência [3] 

apresenta que o potencial estimado desse tipo de geração 

corresponde a 2,3 vezes o consumo elétrico residêncial em 

2013. Tem-se, então, que trata-se de uma fonte de energia que 

serviria como uma alternativa para a matriz energética 

brasileira. Conhecido o potencial dessa fonte, é interessante 

observar os impactos na rede de distribuição que sua inserção 

pode ocasionar. 

   Este trabalho trata sobre os impactos na QEE de um SFCR 

que foi instalado no fórum de uma cidade que possui um 

projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) sobre Cidades 

Inteligentes. As primeiras fases do projeto de P&D consistem 

na instalação de SFCR em locais previamente determinados e 

dos medidores inteligentes nos consumidores. 

    

   II. SFCR E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DA ENERGIA 

 

   A instalação de sistemas fotovoltaicos apresentou um grande 

crescimento nos últimos anos. Antes essa tecnologia era 

utilizada, principalmente, em sistemas isolados. Apesar disso, 

atualmente, observa-se que 95% desses sistemas tratam-se de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede [3]. Os SFCR podem 

ser conectados de duas formas diferentes: centralizados ou 

descentralizados. A primeira forma refere-se à sistemas que 

produzem energia através de grandes centrais fotovoltaicas e a 

segunda forma refere-se a conexão desses sistemas 

diretamente no consumidor. Para este trabalho, os SFCR se 

referem ao segundo tipo, aonde esses sistemas são conectados 

à rede através dos consumidores.  

   A inserção dos SFCR pode ocasionar impactos diretos ou 

indiretos na qualidade da energia elétrica. Esses impactos 

podem tanto ser benéficos quanto maléficos para a rede de 

distribuição aonde o sistema é conectado. Podem-se citar: 

 Alteração no Perfil de Tensão: Podem ser observados 

valores que ultrapassam os limites estabelecidos; 

 Flutuações de tensão: Como a produção de energia é 

intermitente, pode ocasionar a variação do valor 

eficaz da tensão da rede. 



 Injeção de  harmônicos de corrente: Devido ao uso de 

inversores comutados pela linha e cargas não lineares 

conectadas à rede. 

 Desequilíbrios entre fases: Ocorrem, principalmente, 

devido a presença de inversores são monofásicos. 

 Harmônico de Tensão: Com a elevação do nível da 

tensão, pode ser observada uma diminuição no 

conteúdo harmônico de tensão. 

 Ilhamento não intencional: Se a unidade geradora 

continuar fornecendo energia para uma parcela da 

rede que deveria estar desenergizada, corre-se o risco 

de acidentes. 

 Sistema de Proteção: Problemas de acionamento da 

proteção decorrentes da bidirecionalidade da 

potência. 

   Desta forma, tem-se que analisar a qualidade da energia 

elétrica do local aonde será instalado o SFCR antes e depois 

da sua instalação para verificar se a energia fornecida aos 

consumidores está dentro dos padrões exigidos. 

 

III. NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 

 

   No que diz respeito a normas e regulamentações que 

englobam a GD, nota-se uma evolução nos últimos anos. A 

princípio, a preocupação estava em normalizar as instalações 

fotovoltaicas. Com as normas ABNT NBR 11704 de 2008 e 

ABNT NBR IEC 62116 de 2012 que, respectivamente, 

classificam os sistemas fotovoltaicos e determinam os 

procedimentos de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica [4]-[5]. 

   Já com a resolução 482 de 17 abril de 2012, a ANEEL 

estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá 

outras providências [6]. A resolução normativa 517 de 11 de 

dezembro de 2012 [7], altera a resolução 482 e o Módulo 3 do 

PRODIST [8]. 

   Em 2013, a ABNT NBR 16150  determina as características 

da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição e os 

procedimentos de ensaio de conformidade dos sistemas 

fotovoltaicos [9]. 

   A ABNT NBR 16149 de 1 de março de 2014, determina, 

para sistemas fotovoltaicos, as características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição [10]. E, em 6 de 

abril de 2014,  passou a valer a ABNT NBR 16274, que 

determina os requisitos mínimos para documentação, ensaios 

de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede [11]. 

   Já no que se diz respeito as normas de QEE, tem-se o módulo 

8 do PRODIST. Ele 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 à ANEEL fixar padrões para os 

indicadores de QEE [12]. 

   Dentre os parâmetros que o módulo 8 abrange para a 

qualidade do produto, os que serão considerados para este 

artigo serão: o nível de tensão, o desequilíbrio da tensão, a 

distorção harmônica total e o espectro harmônico da tensão. 

Na tabela I a seguir, tem-se as faixas de valores de referência 

aplicadas às tensões inferiores a 1kV. Com esta tabela 

determina-se se o nível de tensão de atendimento está com um 

valor adequado, precário ou crítico [12]. 

 
TABELA I. FAIXAS APLICADAS ÀS TENSÕES INFERIORES A 1KV. 

Tensão de 

Atendimento (TA) 

Faixa de variação da tensão 

de leitura (TL) em relação à 

tensão nominal (TN) 

Adequada 
Precária 

 

Crítica 
 

0,92TN ≤ TL ≤ 1,05TN 
0,87TN ≤ TL ≤ 0,92TN ou 

1,05TN < TL ≤ 1,06TN 

TL < 0,87TN ou TL > 1,06 TN 

 

 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Na sequência, tem-se a análise do impacto do SFCR a partir 

de medições de QEE que foram realizadas na cidade do projeto 

de P&D de Cidades Inteligentes. 

 

A. Metodologia 

 

   Para realizar as medições de QEE foi utilizado o medidor 

FLUKE 1760. O medidor utiliza o software PQ Analyse tanto 

para receber os parâmetros para as medições, quanto para 

acessar as medições realizadas. Através do PQ Analyse é 

possível configurar os parâmetros de medição do medidor e 

fazer as leituras das medições. 

   O medidor registra, de forma contínua, valores RMS, assim 

como os valores mínimos e máximos correspondentes para 

tensão, corrente, potências (ativa, reativa e aparente), kWh, 

oscilação, desequilíbrios, frequência, harmônicos e inter-

harmônicos. A conexão entre o medidor e o computador é 

realizada através de um cabo Ethernet. 

   A seguir tem-se os resultados da análise comparativa das 

medições de QEE que foram realizadas antes e depois da 

instalação do SFCR. Para esta análise foram utilizados os 

limites determinados pelo módulo 8 do PRODIST. Tem-se que 

a potência do SFCR analisado é de 17,15kWp e a tensão 

nominal é de 127V. 

 

B. Resultados 

 

   Na sequência são apresentados os resultados para o nível de 

tensão, o desequilíbrio de tensão, a distorção harmônica total 

da tensão e o seu respectivo espectro harmônico. 

 

1) Nível de Tensão: Para analisar o nível de tensão rms em 

regime permanente, levou-se em consideração os valores da 

tabela I, considerando TN=127V. Na Fig.1 e na Fig. 2 tem-se 

os valores da tensão rms média antes e depois, 

respectivamente, da instalação do SFCR. 

 

 
Fig. 1. Nível de Tensão RMS Média antes da instalação do SFCR. 

 



 
Fig. 2. Nível de Tensão RMS Média após a instalação do SFCR. 

 

   Na Fig.3 e na Fig. 4 tem-se os valores da tensão rms mínima 

antes e depois, respectivamente, da instalação do SFCR. 

 
Fig. 3. Nível de Tensão RMS mínimo antes da instalação do SFCR. 

 

 
Fig. 4. Nível de Tensão RMS mínimo após a instalação do SFCR. 

 

   Na Fig.5 e na Fig. 6 tem-se os valores da tensão rms máxima 

antes e depois, respectivamente, da instalação do SFCR. 

 
Fig. 5. Nível de Tensão RMS máximo antes da instalação do SFCR. 

 
Fig. 6. Nível de Tensão RMS máximo após a instalação do SFCR. 

2) Desequilíbrio da Tensão: Para analisar o desequilíbrio da 

tensão, tem-se em [12] que seu valor deve igual ou inferior a 

2%. Na Fig.7 e na Fig. 8 tem-se os desequilíbrios da tensão 

antes e depois, respectivamente, da instalação do SFCR. 

 

 
Fig. 7. Desequilíbrio da Tensão antes da instalação do SFCR. 

 
Fig. 8. Desequilíbrio da Tensão após a instalação do SFCR. 

3) Distorção Harmônica Total da Tensão: Para analisar o 

desequilíbrio da tensão, tem-se em [12] que seu valor deve 

igual ou inferior a 10%. Na Fig.9 e na Fig. 10 tem-se as 

distorções harmônicas da tensão antes e depois, 

respectivamente, da instalação do SFCR. 

 

 
Fig. 9. Distorção Harmônica Total da Tensão antes da instalação do SFCR. 

 
Fig. 10. Distorção Harmônica Total da Tensão após a instalação do SFCR. 

4) Espectro Harmônico da Tensão: Para analisar os valores 

para as distorções harmônias individuais de tensão (em relação 

à tensão fundamental), tem-se uma tabela no item 4.6.2 da 

seção 8.1 em [12] que oferece os níveis de referência. Na 

Fig.11 e na Fig. 12 tem-se os espectros harmônicos da tensão 

antes e depois, respectivamente, da instalação do SFCR. 

 



 
Fig. 11. Espectro Harmônico da Tensão antes da instalação do SFCR. 

 
Fig. 12. Espectro Harmônico da Tensão após a instalação do SFCR. 

 

C. Discussão 

 

   Para facilitar as análises, os índices que não respeitam os 

valores de referência de [12] foram sinalizados com um círculo 

pontilhado vermelho. 

   O nível de tensão rms médio, antes e depois da instalação do 

SFCR, apresenta valores considerados adequados segundo a 

tabela I. Portanto, mesmo com a instalação do SFCR em 

questão, esses valores encontrados obedecem a norma. 

   Na Fig. 3 e na Fig. 4, os seis eventos sinalizados 

correspondem à afundamentos temporários de tensão. 

Segundo [12], afundamentos temporários de tensão são os 

eventos que duram de três segundos à três minutos e com uma 

amplitude entre 0,1 pu e 0,9 pu. 

   Nas Fig. 5 e Fig. 6, observam-se dois valores de tensão 

considerados crítico e precário, respectivamente (1,07 e 1,06). 

Nota-se que ao instalar o SFCR ocorreu uma melhora nesse 

parâmetro. 

   Na Fig. 8 observa-se sinalizado um desequilíbrio de 

2,0282%. A norma estipula que esse valor seja de no máximo 

2%. Nota-se que existe a influência do SFCR no desequlíbrio, 

pois os seus valores aumentaram, entretanto pode-se 

considerar que após a instalação o sistema continua atendendo 

a norma. 

   Em relação a distorção harmônica total da tensão e o espectro 

harmônico da mesma, é pertinente comentar que, apesar dos 

valores atenderem a norma, observa-se um aumento dos dois 

parâmetros quando foi instalado o SFCR. 
 

V. CONCLUSÕES 

 

   O presente trabalho apresentou alguns aspectos referentes à 

QEE em redes elétricas de distribuição quando existe a 

conexão de um SFCR. 

   Com os resultados apresentados, é possível concluir que 

mesmo com a instalação da geração fotovoltáica distribuída no 

consumidor, os parâmetros analisados permaneceram dentro 

dos limites estipulados pelo módulo 8 do PRODIST. 

   É interessante comentar que, apesar de não terem sido 

observados problemas com a distorção harmônica total da 

tensão e no espectro harmônico, os dois parâmetros 

apresentaram ligeira elevação com a conexão do SFCR, 

portanto existe impacto nesses parâmetros. 

   Outro parâmetro que foi impactado pela instalação do 

sistema foi o desequilíbrio da tensão. Apesar de estar no 

limítrofe da norma, dependendo do SFCR que for instalado 

esse impacto pode ser maior e os valores das medições podem 

não atender a norma. 

   Por fim, pôde-se observar a importância de se realizar uma 

análise de QEE quando um SFCR é instalado, pois, 

dependendo do sistema e de como o mesmo for instalado, 

valores fora dos padrões determinados por norma podem ser 

encontrados.  
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