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Resumo

Atualmente, os incentivos à geração de energia elétrica a partir da fontes consideradas

limpas vêm aumentando consideravelmente devido à escassez dos combustíveis fósseis,

até então utilizados em abundância. Em paralelo, unidades de geração distribuída que

utilizam fontes renováveis também ganha força com a diminuição dos impostos aplica-

dos sobre os componentes constituintes dos sistemas de geração que utilizam este tipo de

fonte de energia. No entanto, a qualidade da energia elétrica tem sido severamente afetada

pelo aumento do número desses sistemas ligados às redes de distribuição de baixa tensão.

Com base nisso, nesta dissertação são avaliados os impactos na rede de distribuição de

energia elétrica decorrentes da conexão de instalações fotovoltaicas, em vários níveis de

penetração. Nesse intuito, é realizado um estudo de caso que consiste em operar uma

planta fotovoltaica de 9 kWp conectada ao ponto de acoplamento comum de uma subes-

tação com potência nominal de 15 kVA. O sistema fotovoltaico utilizado, se divide em:

i) sistema trifásico fixo de 8 kWp e ii) sistema monofásico fixo de 1 kWp. A avaliação é

feita com base nos indicadores da qualidade da energia elétrica, que indicam as caracterís-

ticas de potência, harmônicos de tensão e corrente, desequilíbrios entre fases do sistema

e regulação do fator de potência. A partir da análise desses indicadores, obtidos com

auxílio da transformada discreta de Fourier, é realizada uma análise do impacto gerado

pela planta fotovoltaica no ponto de conexão com a rede elétrica. Por meio de resultados

experimentais, os indicadores são estimados durante a operação do sistema fotovoltaico

e são analisados e comparados com o padrão internacional estabelecido pelo IEEE (do

inglês, Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Palavras-chave: Qualidade da energia elétrica, Geração distribuída, Sistemas foto-

voltaicos, Penetração fotovoltaica, Transformada discreta de Fourier.



Abstract

Currently, incentives for clean energy generation have been increasing considerably

due to the limitation of fossil fuels, until then used in abundance. In parallel, distributed

generations increase with the reduction of the taxes of the embedded components of the

renewable energy sources. However, the power quality (PQ) has been severely affected

by the increasing number of these types of energy sources connected to low voltage dis-

tribution networks. In this dissertation, the impact on the utility grid will be evaluated

under varying levels of a photovoltaic system penetration. A 9 kWp photovoltaic plant,

composed of three system topologies connected to a 15 kVA substation common cou-

pling point, will be carried out: a 8 kWp three-phase fixed topology and a 1 kWp fixed

single phase. These photovoltaic systems are power electronics based devices, such as

inverters constructed from semiconductor switches, which, due to their construction and

operation, affect the waveform of the electrical voltage and current, deteriorating the PQ.

From the analysis of PQ indices, obtained by means of discrete Fourier transform, for

power characteristics, voltage and current harmonics, imbalanced levels among system

phases and power factor regulation, an analysis of the impact generated by the photovol-

taic plant at its point of connection with the utility grid will be performed. The indices will

be analyzed and compared to the standards established by the Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE) in order to evaluate the impact caused by the connection of

the photovoltaic system at the PCC.

Keywords: Power Quality, Distributed Generation, Photovoltaic Systems, Photovol-

taic Penetration, Discrete Fourier Transform.
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Capítulo 1

Introdução

O ser humano utiliza a energia elétrica para inúmeras atividades, pois a mesma pode

ser convertida em luz, calor, movimento e informação e, com o crescimento demográfico,

cada vez mais pessoas têm acesso à energia elétrica. Isso causa um aumento na demanda

energética que, devido a previsão da saturação das fontes tradicionais de energia, se tornou

uma realidade preocupante para a sociedade. A queima de combustíveis fósseis libera

gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global e, por isso, deve ser

limitada para evitar mudanças climáticas ainda mais severas. Com o objetivo de evitar

um agravamento deste cenário, a busca por fontes de energia elétrica que utilizam geração

renovável como fonte primária ganhou força nos últimos anos em todo o mundo.

De acordo com um levantamento realizado pela Agência Internacional de Energia Re-

novável (IRENA) (do inglês, International Renewable Energy Agency), no período do ano

2000 à 2013, a energia gerada por fontes renováveis apresentou um crescimento superior

a 650% ao redor do mundo, conforme ilustrado na Figura 1.1 (IRENA, 2016). Ainda de

acordo com o IRENA, no ano 2000, a geração hidrelétrica foi responsável por 92,6% da

energia gerada. A energia eólica representou 1,1% e a energia solar (fotovoltaica e termo-

solar) não apresentou uma parcela significativa do valor total de energia gerada. Contudo,

uma mudança nesse cenário ocorreu ao longo dos anos. No ano de 2013, a representativi-

dade da energia hidráulica, eólica e solar atingiu 75,8%, 12,4% e 2,8%, respectivamente,

dos mais de 300 TWh gerados por fontes renováveis. Tais dados comprovam que a ge-

ração de energia elétrica por meio de fontes renováveis vem aumentando sua parcela de

participação na matriz energética mundial. As usinas de energia elétrica que utilizam a

energia eólica e a energia solar como fonte primária são as que mais atraem investimentos

a nível mundial (IRENA, 2016).
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Figura 1.1: Energia elétrica gerada por fontes renováveis ao redor do mundo no período
de 2000 à 2013.

O número de sistemas que utilizam a energia solar como fonte primária, quando com-

parado com outras fontes renováveis, vem aumentando ao redor do mundo (CHOWDHURY;

KIBAARA, 2016). No cenário brasileiro, devido à ausência de regulamentações que for-

necessem diretrizes para a conexão de sistemas de geração fotovoltaicos em redes de

distribuição, este tipo de geração não recebia grandes investimentos por parte dos gran-

des empresários do ramo energético, tampouco dos pequenos consumidores. Este cenário

começou a mudar no ano de 2012, com a elaboração da normativa no 482 da Agência

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que permite que o consumidor gere sua própria

energia elétrica (ANEEL, 2016). Essa normativa, aliada a diminuição da relação R$/Wp

(reais por watt pico instalado) e dos custos de implantação de um sistema fotovoltaico,

em nível mundial, estudados por Nakabayashi (2014), faz com que a geração fotovoltaica

apresente uma participação crescente na matriz energética brasileira.

A primeira usina solar brasileira foi construída em 2011 com potência instalada de 1

MWp e está localizada no município de Tauá, no sertão do Ceará. No entanto, a geração

de energia a partir de fontes fotovoltaicas não representou participação considerável no

Balanço Energético Nacional (BEN) no ano de 2012 (WANDERLEY; CAMPOS, 2013)

e só começa a ser levada em consideração a partir do ano de 2014. O crescimento da

potência instalada de usinas fotovoltaicas, de acordo com o BEN, referente à faixa anual

de 2013 a 2016, é ilustrado na Figura 1.2, no qual destaca-se um crescimento de 42,3% da
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potência instalada em 2015 em relação ao ano anterior. O aumento da potência fotovol-

taica instalada no Brasil (Figura 1.2), não levando em consideração a geração distribuída

que, no mesmo ano, alcançou uma capacidade instalada de 13,3 MWp. A energia gerada

pelas instalações fotovoltaicas brasileiras entre 2014 e 2015, agora levando consideração

a geração distribuída, apresentou uma elevação de 266,4%, passando de 16 GWh para 59

GWh (EPE, 2016).
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Figura 1.2: Crescimento da potência fotovoltaica instalada de sistemas isolados na matriz
energética brasileira após aprovação da normativa no 482 da ANEEL.

Os estudos realizados pela EPE (2014) se concentraram na elaboração do plano dece-

nal de 2024 (PDE2024), com o número de consumidores e a respectiva potência forne-

cida por esses sistemas, após a chamada de projetos P&D (13/2011) referentes a arranjos

técnicos e comerciais para inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética

brasileira, da ANEEL. A previsão de crescimento é ilustrada na Figura 1.3. A potên-

cia fotovoltaica instalada prevista para o ano de 2023 é da ordem de 835 MWp. Desse

total, 521 MWp estão localizados na região nordeste e o restante na região sudeste e

centro-oeste. As centrais geradoras heliotérmicas, que convertem a de irradiação solar em

calor e em seguida em energia elétrica, ainda não estão contempladas no horizonte deste

plano decenal, porém, deve-se ressaltar as vantagens dessa tecnologia quando associadas

a armazenamento térmico de energia. Elas podem servir como complemento às fontes

renováveis intermitentes, como eólica e fotovoltaica, além da capacidade de atendimento
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às demandas máximas requeridas pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).
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Figura 1.3: Previsão de crescimento da potência fotovoltaica instalada de usinas fotovol-
taicas no Brasil até 2023.

Ainda que a previsão indique um potência instalada bem inferior às potências ins-

taladas em países como EUA, Japão, China, Austrália, além dos europeus, em geral, a

comparação com a situação brasileira deve ser feita com ressalva, pois a matriz energé-

tica desses países é majoritariamente fóssil, o que leva o governo a aumentar os incentivos

a fontes renováveis na busca de reduzir as emissões de dióxido de carbono e diversificar

sua matriz energética (EPE, 2016). Com esse objetivo, empregam-se comumente tarifas

do tipo feed-in, ou tarifas prêmio, que objetivam acelerar os investimentos em energias

renováveis por meio de contratos de produção de eletricidade, tipicamente baseados no

custo de geração de cada tecnologia. No caso da fotovoltaica, por exemplo, é oferecido

um preço mais elevado por MWh produzido aos produtores. Normalmente, os contratos

com tarifa prêmio incluem cláusulas de redução de preços ao longo do tempo, com o in-

tuito de forçar ou incentivar desenvolvimentos que levem a redução do custo de geração

da fonte. O mecanismo de feed-in foi um dos principais instrumentos utilizados no mundo

para a promoção das fontes renováveis na geração de energia elétrica. (ABINEE, 2012).

No Brasil, por sua vez, optou-se por projetar a difusão da tecnologia com base na

manutenção de tarifas do tipo net metering, que consiste em um sistema de compensação

de energia elétrica. Nesse sistema de tarifação, ao final do mês, o consumidor só paga
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a diferença entre o que consumiu e o que gerou (VILLALVA, 2015). Essa diferença

é contabilizada por um medidor bidirecional, que contabiliza negativamente o consumo

de energia e positivamente a geração de energia. Considerando uma situação em que a

energia gerada pelo sistema é maior que a consumida pelo usuário, o excesso é convertido

em crédito para que o consumidor possa utilizá-lo, diminuindo o valor das futuras faturas

de energia. De acordo com a normativa no 482 da ANEEL, o consumidor tem até 60

meses para fazer uso dos créditos adquiridos (ANEEL, 2016). Uma das razões que levou

a adoção desse tipo de tarifação, é que a matriz energética brasileira é predominantemente

hidroelétrica, que é considerada renovável, e não existe a urgência em reduzir a geração

de energia por combustíveis fósseis. A geração de energia elétrica proveniente de usinas

hidroelétricas representa 64% da matriz energética brasileira no ano de 2015 (EPE, 2016).

Comparado aos países líderes em capacidade instalada de geração distribuída foto-

voltaica urbana, o Brasil possui enorme potencial de geração de energia de origem foto-

voltaica, por possuir alta incidência solar em seu território. No entanto, o sistema de net

metering adotado no Brasil não oferece a mesma atratividade proporcionada por outros

mecanismos empregados nos outros países, de forma que a sua viabilidade econômica se

dâ no decorrer de muitos anos, refletindo num prazo maior para a popularização dessa

fonte de geração de energia. Como estudo de caso, Calazans et al. (2015) avaliaram o

tempo para se obter retorno financeiro de uma instalação fotovoltaica na cidade do Re-

cife, de potência nominal de 3,2 kWp. Para o estudo foram levados em consideração os

incentivos fiscais do governo federal, custo dos equipamentos e as taxas da concessioná-

ria de energia elétrica local CELPE (Companhia de Eletricidade de Pernambuco). Após

as análises realizadas no trabalho os autores chegaram a consclusão de que o período de

retorno financeiro, para o sistema estudado, ficou em torno de 10,7 anos, no ano de 2014.

No passado, as redes de distribuição foram concebidas em configuração radial, com

fluxo de potência unidirecional oriundo de uma única fonte geradora de energia elétrica

conectada à sua entrada, por meio de linhas de transmissão. Entretanto, a inserção de

várias instalações fotovoltaicas ao longo dos alimentadores de uma concessionária de

energia elétrica pode originar um fluxo inverso de potência de intensidade dependente das

condições de carga do sistema e da irradiância solar incidente no local em que se encontra

a cogeração (CANOVA et al., 2009). O impacto causado pela penetração fotovoltaica

nos sistemas de distribuição de energia elétrica no Brasil se torna mais preocupante com

a previsão de crescimento da capacidade fotovoltaica instalada, como já apresentado na

Figura 1.3.

Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica necessariamente requerem uma etapa

de conversão CC/CA e, em geral, essa conversão pode ser realizada em um ou dois está-
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gios. Os sistemas de conversão com um estágio apresentam a vantagem de utilizar menos

componentes na conversão CC/CA. No entanto, há uma maior dificuldade de se imple-

mentar o algoritmo de extração da máxima potência dos painéis, pois é necessário atuar

sobre a tensão de referência do barramento CC. Os painéis são conectados diretamente ao

barramento CC e, por isso, o banco de capacitores deve ter a mesma tensão de saída do ar-

ranjo fotovoltaico. Os capacitores utilizados neste esquema geralmente apresentam uma

elevada capacitância e, por consequência, são volumosos e de custo elevado (ROCHA,

2015).

Na conversão com dois estágios, um estágio é responsável pela elevação da tensão

dos painéis (conversão CC/CC) e outro para a adequação e sincronização com a rede elé-

trica (conversão CC/CA). Neste esquema, o algoritmo de extração de máxima potência

é implementado diretamente no primeiro estágio. O segundo estágio é responsável pela

injeção da potência extraída dos módulos fotovoltaicos na rede elétrica. A desvantagem

nesse esquema de conversão é que as perdas devido ao maior número de chaves utiliza-

das na conversão são maiores, quando relacionadas às perdas existentes no sistema de

conversão com um estágio (ROCHA, 2015).

Sistemas de geração fotovoltaicos conectados à rede elétrica são compostos por con-

versores de potência que, por sua vez, são constituídos por dispositivos semicondutores.

Os dispositivos semicondutores de chaveamento mais encontrados nos conversores de po-

tência, usados na conversão CC/CA dos sitemas fotovoltaicos, são os IGBTs (do inglês,

Insulated Gate Bipolar Transistor) e os MOSFETs (do inglês, Metal Oxide Semicon-

ductor Field Effect Transistor). A utilização destes dispositivos eletrônicos nas redes de

distribuição causa deformidades nas formas de onda de tensão e corrente e afeta a quali-

dade da energia elétrica (QEE) (ROCHA, 2015). Com isso, esses sistemas também atuam

como geradores de distúrbios no ponto de vista da QEE. Dentre outros aspectos, o que

mais dificulta o controle da QEE, quando sistemas fotovoltaicos são ligados às redes de

distribuição, é a natureza intermitente de sua geração de energia elétrica, que pode causar

sérios problemas, tais como: sobretensões, afundamentos de tensão, harmônicos e in-

terharmônicos de tensão e corrente, desbalanço de tensão e corrente entre fases e emissão

de flicker. Cabe as concessionárias de energia elétrica fiscalizar se as cogerações foto-

voltaicas conectadas à rede de distribuição atendem aos requisitos mínimos determinados

por normas de regulação da QEE.

O artigo 2o da normativa no 374 da comunidade econômica europeia (EEC) (do inglês,

European Economic Community) aprovada em 25 de julho de 1985 qualifica, claramente,

a eletricidade como um produto e, como qualquer outro, deve atender a requisitos de

qualidade apropriados (EEC, 1985). Além do mais, de acordo com Muñoz (2007), a
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eletricidade é um produto ímpar, principalmente devido a sua reduzida capacidade de ar-

mazenamento em qualquer que seja a quantidade, criando a necessidade de ser consumida

no instante em que é gerada.

Cada país é livre para criar ou adotar um conjunto de normas que governem a QEE

gerada por sua matriz energética. No continente europeu as normas do padrão IEC (do

inglês, International Electrotechnical Comission) são as mais utilizadas. Já a América do

Norte, em geral, adota o padrão IEEE (do inglês, Institute of Electrical and Electronics

Engineers). Já no Brasil, são empregados os módulos 3 e 8 dos procedimentos de dis-

tribuição (PRODIST) que tratam do acesso ao sistema de distribuição e da qualidade da

energia, respectivamente.

Assim, com base no crescente número de instalações de sistemas fotovoltaicos no

Brasil, torna-se necessário avaliar os impactos dessa fonte renovável no sistemas de dis-

tribuição de energia elétrica.

1.1 Motivação

Há uma crescente atenção aos problemas de integração de sistemas de geração distri-

buída à rede elétrica, principalmente quando a potência instalada desses sistemas torna-se

equiparável a potência do sistema convencional de distribuição de energia elétrica. Atual-

mente, existe uma extensa quantidade de estudos relacionada ao tema. No entanto, esses

estudos abordam problemas presentes em cenários no exterior. Assim, devido ao aumento

do interesse na instalação de sistemas fotovoltaicos no Brasil, é necessário realizar uma

adequação dos estudos levando em consideração os possíveis problemas que podem surgir

nas redes elétricas nacionais.

1.2 Objetivos

Os objetivos específicos deste trabalho é:

• Avaliar os impactos causados pela conexão de uma planta de geração fotovoltaica

com potência nominal de 9 kWp em uma subestação de 15 kVA, sob diversos niveis

de penetra- ção;

• Avaliar os indicadores de qualidade de energia elétrica segundo as normas do pa-

drão nacional módulo 8 do PRODIST e dos padrões internacionais recomendados

pelo IEEE e IEC, referentes aos seguintes aspectos:

• Perfil de tensões e correntes elétricas em regime permanente;
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• Níveis de desequilíbrio de tensões e correntes elétricas;

• Níveis de harmônicos de tensão e corrente;

• Fator de potência por fase do sistema.

1.3 Metodologia

O trabalho proposto nesta dissertação foi desenvolvido de acordo com a seguinte me-

todologia:

• Levantamento bibliográfico do estado da arte sobre distúrbios eletromagnéticos co-

mumente encontrados na conexão de sistemas fotovoltaicos nas redes de distribui-

ção, bem como métodos para a mitigação desses efeitos.

• Estudo teórico sobre os principais conjuntos de normas aplicados a conexão de

sistemas de cogeração em redes de distribuição de baixa tensão ao redor do mundo

e no Brasil, realizando uma comparação entre os indicadores de cada norma.

• Definição dos detalhes técnicos do sistema de geração fotovoltaico construído no

Laboratório de Eletrônica Industrial e Energias Renováveis (LEIER), englobando a

subestação, armário de cargas e analisador de rede adotados.

• Definição dos cenários de operação, níveis de penetração fotovoltaica, caracteri-

zação dos distúrbios preexistentes com 0% de penetração fotovoltaica no PAC da

subestação e avaliação do comportamento em regime permanente dos distúrbios

após inserção do sistema de geração fotovoltaico.

1.4 Contribuições

A principal contribuição desta dissertação é:

• Avaliação dos principais problemas de regime permanente causados pelo aumento

do número de conexões de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica de baixa tensão no

cenário brasileiro;

Com relação às publicações dos resultados obtidos neste trabalho, na Tabela 1.1 apresenta-

se o artigo submetido em anais de congresso.
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Tabela 1.1: Artigo submetido em congresso.

Periódico Título Autores

Congresso Brasileiro de Ele-

trônica de Potência - COBEP

2017

Impact of PV Systems on Mi-

crogrids under Different Levels

of Penetration and Operational

Scenarios

E. A. F. Nunes, D. K. Al-

ves, R. L. A. Ribeiro, T. O.

A. Rocha, F. B. Costa

Durante o mestrado, o autor participou, como colaborador, em artigos em anais de

congresso, conforme apresentado na Tabela 1.2.

Tabela 1.2: Artigos produzidos em parceria.

Periódico/Anais de congresso Título Autores

Congresso Brasileiro de Ele-

trônica de Potência - COBEP

2017

Impedance Shaping of Grid-

Connected Three-Phase PV Sys-

tems*

J. P. O. Silva, E. A. F. Nu-

nes, T. O. A. Rocha, R. L.

A. Ribeiro
XII Conferência Brasileira

Sobre Qualidade da Energia

Elétrica

Distortion Indices Assessment

Using the Maximal Overlap

Discrete Wavelet Packet Trans-

form**

D. K. Alves, F. B. Costa, R.

L. A. Ribeiro, E. A. F. Nu-

nes, D. H. S. Nolasco and

E.S. Dantas

*Submetido, **Aceito para publicação.

1.5 Organização do Trabalho

Esta dissertação está organizada da seguinte forma:

• No capítulo 1 é apresentada uma introdução e a contextualização referente ao cres-

cimento da utilização de sistemas fotovoltaicos nos últimos anos e provê uma pers-

pectiva sobre o uso desta fonte alternativa de energia nos próximos anos;

• No capítulo 2 é apresentado um levantamento do estado da arte referente aos dis-

túrbios da QEE gerados por instalações fotovoltaicas, bem como de métodos para

a mitigação dos referidos distúrbios. Também são apresentados alguns métodos

tradicionais de estimação da impedância interna do PAC;

• No capítulo 3 são apresentadas as normas nacionais e internacionais que criam

regras no intuito de garantir a QEE e a continuidade do serviço;

• No capítulo 4 são apresentados os detalhes técnicos da planta de geração foto-

voltaica do LEIER conectada à rede elétrica, além de apresentar as estratégias de

controle adotadas em cada estrutura de geração fotovoltaica;
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• No capítulo 5 é apresentada a metodologia adotada para a estimação da impedân-

cia interna do PAC. Além disso, são discutidas as diversas definições em relação a

penetração de sistemas fotovoltaicos na rede elétrica. Por fim, também são apre-

sentados os possíveis cenários de operação para a conexão de sistemas de geração

fotovoltaicos;

• No capítulo 6 são definidos os cenários de operação a serem analisados e a des-

crição técnica do sistema e da subestação de energia utilizada como PAC, além de

apresentar os resultados obtidos para a estimação da impedância interna da subes-

tação do LEIER, e para a inserção do sistema de geração fotovoltaico trifásico e do

conjunto formado pelo sistema trifásico e o monofásico;

• No capítulo 7 são apresentadas as considerações finais e conclusões, nos quais

são discutidos os resultados obtidos, as limitações do trabalho e são apresentadas

sugestões para trabalhos futuros.



Capítulo 2

Estado da Arte

Neste capítulo é apresentado um levantamento dos distúrbios que afetam a qualidade

da energia elétrica associados à penetração de sistemas fotovoltaicos na rede elétrica,

enfatizando os distúrbios referentes aos harmônicos, sobretensão, desequilíbrio de tensão,

flutuação de tensão e regulação do fator de potência, além de apresentar alguns métodos

utilizados na mitigação dos impactos nocivos causados pela conexão desses sistemas à

rede elétrica.

2.1 Qualidade da Energia Elétrica

A IEC define a qualidade da energia elétrica como sendo uma ampla variedade de

fenômenos eletromagnéticos que caracterizam as seguintes grandezas elétricas: tensão,

corrente e frequência. Tais grandezas são analisadas em um determinado tempo e em

uma dada localização e avaliadas sob um conjunto de parâmetros técnicos de referência

(IEC, 2015). Para o IEEE, a QEE é o conceito de uma alimentação elétrica e aterramento

adequados, de tal modo que outros equipamentos conectados à mesma rede elétrica fun-

cionem corretamente (IEEE, 2009b).

As características elétricas de um sistema real, em geral, não estão em conformidade

com os conceitos apresentados anteriormente. Isto decorre do fato de que existem diversos

problemas relacionados à QEE em sistemas reais. Para Dugan et al. (2003), a definição de

um problema relacionado a QEE é qualquer anormalidade da energia elétrica, que pode

se manifestar por meio: de variações de tensão, corrente ou frequência que resultam em

falha ou operação incorreta de equipamentos utilizados pelos consumidores. A avaliação

e a tentativa de solucionar os problemas relacionados à QEE têm influência direta do inte-

resse econômico de todos os integrantes do sistema energético. Isto porque os problemas

relacionados à QEE podem causar consideráveis perdas de receita para esse comércio.

Em seguimentos industriais, interrupções no fornecimento da energia provocam paradas
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na produção, e a reiniciação dos processos produtivos pode levar várias horas. Tal atraso

origina prejuízos financeiros. No ponto de vista das distribuidoras, que são avaliadas em

diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica, há uma diminuição nos indicadores

de continuidade individual e coletivo do serviço. Para o consumidor comercial, proble-

mas no fornecimento e na qualidade da energia impactam diretamente na receita, devido

a paralisação de suas atividades fins. Para o consumidor residencial, esses problemas não

são tão impactantes quanto para os outros envolvidos, entretanto, com a crescente utiliza-

ção da internet para a realização de trabalhos e negócios, esse tipo de consumidor se torna

cada vez mais sensível frente a interrupções ou distúrbios no fornecimento de energia

elétrica.

Com o aumento do número de unidades de geração distribuída conectadas às redes

elétricas de baixa tensão, a preocupação com a influência destas fontes de energia sobre

o desempenho do sistema e a preservação da QEE, vêm ganhando especial atenção. Os

principais tópicos abordados na literatura, referentes a influência da geração distribuída

em sistemas elétricos, foram estudados por Begovic et al. (2001) e são:

• influência na proteção do sistema;

• influência na QEE;

• elevação das correntes elétricas em situações de faltas;

• variações do perfil de tensão em regime permanente.

Katiraei e Aguero (2011) realizaram estudos sobre os principais distúrbios relaciona-

dos à QEE referentes à alta penetração de sistemas fotovoltaicos na rede elétrica e, além

dos tópicos acima citados, também avaliaram variações de frequência no ponto de acopla-

mento comum (PAC) e variações no fornecimento de potência ativa e reativa. De todos

os distúrbios listados pelos autores, esta seção se limitará a avaliar aqueles que são mais

estudados na literatura. Esses distúrbios são:

• harmônicos;

• sobretensões;

• flutuação de tensão;

• desequilíbrio de tensão e de corrente;

• fator de potência.

Tais distúrbios são discutidos nas seções a seguir, juntamente com suas principais

caracteristicas e métodos tradicionais de mitigação.
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2.1.1 Harmônicos

Componentes harmônicas presentes nas tensões e correntes do sistema elétrico são

sinais de frequência múltipla inteira da componente fundamental que, quando sobrepõem

a componente fundamental, deformam o sinal e deterioram a QEE. A estimação dos in-

dicadores que quantificam a distorção harmônica de um sinal é feita pelo uso das Equa-

ções A.1 e A.2, apresentadas no Apêndice A. Os inter-harmônicos são diferenciados dos

harmônicos por possuírem frequência múltipla não inteira da fundamental. A existên-

cia desses tipos de distúrbios aumenta a probabilidade de ressonância na rede elétrica e

estima-se que em torno de 25% do total de distúrbios do sistema elétrico sejam oriundos

de harmônicos (SHAH et al., 2015). Isto torna esse distúrbio responsável por grandes

perdas de potência na indústria de energia elétrica.

Segundo Chidurala et al. (2014), a emissão de harmônicos provenientes de instala-

ções fotovoltaicas depende diretamente do tipo de conversor de potência utilizado, filtros

de conexão com a rede elétrica, e, principalmente, da estratégia de controle adotada. Além

disso, a interação dos conversores com cargas não-lineares conectadas à rede elétrica pode

gerar perdas nas linhas de transmissão devido ao fluxo de componentes harmônicas de

corrente. Estudos realizados pelos autores, demonstram que o nível de distorção das cor-

rentes varia em uma relação de rampa inversa com a irradiância instantânea: durante os

períodos de irradiância máxima (penetração máxima) o sistema tende a fornecer correntes

com baixa distorção harmônica devido ao aumento da componente fundamental da cor-

rente elétrica. Já a distorção harmônica das tensões sofre pouca influência devido a esta

variação. De acordo com Taylor, Gonzalez e Baghzouz (2016), o conteúdo harmônico

permanece praticamente constante, enquanto que a componente fundamental da corrente

elétrica diminui em períodos de pouca geração de energia, explicando com isso a alta

distorção harmônica total (THD) (do inglês, Total Harmonic Distortion) de corrente para

baixos níveis de produção de energia. No entanto, essa alta THD não deve ser considerada

um grande distúrbio, uma vez que a amplitude dos harmônicos de corrente são tão baixas

a ponto de causarem problemas potenciais (PAPAIOANNOU et al., 2008), (TAYLOR;

GONZALEZ; BAGHZOUZ, 2016).

Resultados obtidos por Chidurala, Saha e Mithulananthan (2016) demonstram que

a THD da tensão do PAC, no qual se conecta uma cogeração fotovoltaica, tende a ser

idêntica à THD da tensão nos transformadores usados na conexão da cogeração. Esse

THD varia de acordo com a potência fornecida, diminuindo quando há um aumento da

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

KOTSAMPOPOULOS; HATZIARGYRIOU, 2015). Conforme observado por Khadki-
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kar et al. (2012), à medida que a potência fornecida pelo sistema fotovoltaico aumenta em

relação à potência consumida pelas cargas locais, o fluxo de potência da rede elétrica para

as cargas locais diminui, aumentando os valores da THD de corrente medidos à montante

da rede elétrica. Além dos autores citados anteriormente, Awadallah, Venkatesh e Singh

(2015), por meio de resultados experimentais, confirmam que harmônicos gerados por

sistemas fotovoltaicos têm natureza aditiva e dependem da concentração dos harmônicos

requisitados por cargas não-lineares. Além disso, também avaliam os problemas de aque-

cimento que estes harmônicos causam em transformadores por meio da análise do fator

K. O fator K é um índice adimensional que representa a capacidade do transformador

de suportar componentes harmônicas em sua corrente da carga, permanecendo dentro de

seus limites da temperatura de operação. Para dias nublados, a influência dos harmônicos

é mais severa com o fator K atingindo valores muito acima do considerado aceitável.

Em estudos realizados por Jo, Son e Park (2013), os autores propõem um novo método

de obtenção do indicador que define o ranking da poluição harmônica HPR (do inglês,

Harmonic Pollution Ranking), que quantifica os efeitos negativos presentes no PAC de-

vido a conexão de cargas não lineares conectadas ao PAC em que há uma geração distri-

buída. Tal quantificação é realizada por meio da medição das correntes consumidas pelas

cargas e das tensões do PAC. Basicamente, o indicador é composto por duas partes. A

primeira parte é a composição elétrica da carga ELC (do inglês, Electrical Load Composi-

tion) e a segunda parte é a norma Euclidiana do THD das tensões do PAC e das correntes

das cargas não-lineares. Por meio de resultados experimentais, os autores demonstram

que o método apresenta bom desempenho no fornecimento do HPR para diversas cargas

não-lineares com alto THD de corrente. Os autores também mostram que o método efi-

caz para cargas que apresentam baixo fator de potência. Com isso, o método pôde ser

implementado em diversas situações práticas.

Após a identificação e quantificação dos distúrbios relacionados à QEE, quando são

conectados sistemas de geração distribuída à rede elétrica, é possível elaborar estratégias

para a mitigação de seus efeitos. Tais procedimentos de correção podem ser implemen-

tados nos próprios sistemas de conversão usados nos sistemas de geração distribuída.

Quando há geração fotovoltaica conectada aos sistemas elétricos de baixa tensão, é co-

mum adotar uma estratégia de controle robusta a estes distúrbios, para garantir que a

potência gerada pelo sistema fotovoltaico seja entregue à rede elétrica adequada, com

correntes de baixo teor harmônico.

Controladores do tipo PI (proporcional integral) são empregados , geralmente, em sis-

temas fotovoltaicos no controle das correntes fornecidas e também no controle da potên-

cia entregue para a rede (JAIN; SINGH, 2015). No entanto, os autores afirmam que estes
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controladores têm desempenho comprometido quando a rede elétrica apresenta imperfei-

ções, tais como: desequilíbrio de tensão e/ou alto THD das formas de onda da tensão e

corrente. Os controladores PR (proporcional ressonante) têm sido amplamente utilizados

em sistemas de geração distribuída (LISERRE; TEODORESCU; BLAABJERG, 2006),

(SHEN et al., 2010), (YANG et al., 2016), por utilizarem o princípio do modelo interno

conter os modos característicos da senóide em sua estrutura) garantindo que a variável

controlada segue sua referência na frequência de projeto do controlador. Esses contro-

ladores são utilizados no controle da componente fundamental de corrente, mas também

existe a possibilidade desses controladores trabalharem em conjunto com controladores

ressonantes sintonizados na frequência dos harmônicos, responsáveis pela atenuação do

conteúdo harmônico das correntes entregues pelo sistema.

Conforme analisado por Castilla et al. (2013), o controlador PR, por si só, não apre-

senta bom desempenho quando a rede elétrica apresenta anormalidades como harmônicos

e desequilíbrio entre fases. Com base nisso, Castilla et al. (2013) propõem um novo con-

trolador que emprega os mesmos PRs implementados em paralelo, com o objetivo de

reduzir o THD das correntes elétricas em sistemas trifásicos. No trabalho, os autores uti-

lizam um controlador PR convencional, sintonizado na frequência fundamental, que atua

sobre o erro entre a corrente medida e sua referência, e um controlador PR sintonizado

na frequência harmônica de maior magnitude do sistema, que atua diretamente na cor-

rente medida. A partir da análise dos resultados experimentais, é comprovado que o THD

das correntes é menor do que o THD obtido por meio do controle ressonante tradicio-

nal. Embora a redução do THD das correntes tenha sido satisfatória com a mesma carga

computacional do método tradicional, ainda é necessário verificar o comportamento do

controlador para sistemas monofásicos.

De acordo com estudos realizados por Rocha (2015), é possível compensar o con-

teúdo harmônico no PAC por meio de estratégias que realizam o controle das correntes de

saída do sistema de forma direta ou indireta. No controle direto, as correntes reguladas

são as correntes de saida do sistema e no controle indireto, as correntes reguladas são

as correntes da rede elétrica. A partir do controle direto, são necessárias as medidas de

corrente das cargas conectadas ao PAC e das correntes de saída do filtro de conexão do

inversor de tensão (VSI) (do inglês, Voltage Source Inverter) com a rede elétrica. Além

disso, é necessário identificar os harmônicos que serão compensados. A identificação e

extração dos harmônicos pode ser realizada por meio do uso de filtros passa baixa sin-

tonizados para a frequência da componente fundamental, separando-a dos harmônicos e

dimensionando controladores individuais para cada parcela ou por meio de filtros passa

banda sintonizados para frequências de harmônicos específicos, com o objetivo de miti-
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gar a influência individual desses harmônicos. No entanto, o uso de filtros geram atrasos

e podem comprometer o desempenho do sistema. Por outro lado, em geral, a estratégia

de controle indireta dispensa a detecção de harmônicos, sendo necessária apenas a medi-

ção das correntes da rede elétrica. Esta característica atribui uma vantagem financeira e

uma maior simplicidade na implementação da estratégia de controle indireta em relação

a estratégia de controle direta, devido a utilização de uma menor quantidade de sensores.

Em seu trabalho, Rocha (2015) adota a estratégia de controle indireta para a regulação

das correntes de saída do sistema no referencial estacionário. O controlador adotado é do

tipo DSC e é implementado no modo repetitivo, em que são dimensionados um controla-

dor para a componente fundamental, um para o quinto harmônico e outro para o sétimo

harmônico. Foram realizados testes com o sistema fornecendo potência para a rede e sem

a presença de cargas, com carga linear, com carga não linear e com o paralelo da carga

não linear e linear conectados ao PAC. Os resultados comprovaram que houve regulação

do fator de potência da rede elétrica, fazendo com que a rede elétrica visualize o conjunto

do sistema fotovoltaico com as cargas locais como apenas uma carga/fonte de potência

ativa. Mesmo quando foram conectadas cargas não lineares ao PAC, o THD das correntes

da rede elétrica sofreu uma severa redução..

Com o objetivo de reduzir o THD de corrente e melhorar o desempenho de uma planta

fotovoltaica monofásica conectada à rede elétrica, Hamid, Jusoh e Anwari (2014) inserem

um condicionador de potência no PAC do sistema. Diferentemente de outros métodos, nos

quais o condicionamento é realizado em funções e pelo conversor da planta fotovoltaica,

o condicionamento é realizado em uma unidade separada, conectada em paralelo com o

PAC e independente do controle da referida planta. O condicionador é composto por um

VSI monofásico atuando no modo de controle de corrente com filtro de saída do tipo LCL

e conectado ao PAC por meio de um transformador de isolamento. A estratégia de con-

trole do condicionador requer a identificação das componentes harmônicas das correntes

do PAC, que é realizada pelo método de Fourier. A senóide de sincronização com a rede,

também usada para o processo de extração dos harmônicos, é obtida a partir de uma look-

up table. Os resultados obtidos experimentalmente comprovam que o esquema provê

uma boa compensação do THD de corrente em uma extensa faixa de operação do sistema

fotovoltaico que, por sua vez, não é alcançada por métodos tradicionais que utilizam os

conversores das plantas fotovoltaicas. No entanto, o método apresenta a desvantagem de

aumentar os custos de operação, manutenção e, ainda, aumenta o tempo de retorno finan-

ceiro da aquisição da estrutura instalada, devido a necessidade de utilizar um equipamento

complementar ao sistema fotovoltaico para que seja garantida a QEE no PAC.
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2.1.2 Sobretensões

A inserção de fontes de energia não-despachável, como os sistemas fotovoltaicos, por

exemplo, nos sistemas de distribuição de baixa tensão, dá origem à sobretensões na rede

elétrica. Este é um dos distúrbios relacionados à QEE que mais influenciam na limitação

de inserção de sistemas fotovoltaicos na rede elétrica de baixa tensão (TONKOSKI; LO-

PES; EL-FOULY, 2011). Isso ocorre porque, conforme estudado por Canova et al. (2009),

os sistemas fotovoltaicos se comportam como fontes de corrente elétrica (Ipv) e, ao intera-

gir com a rede elétrica, adicionam uma parcela de tensão ao PAC que varia de acordo com

ZgIpv, em que Zg representa a impedância da rede elétrica. Canova et al. (2009) compa-

ram os níveis de sobretensão gerados pela inserção de sistemas fotovoltaicos em linhas de

distribuição de redes rurais e urbanas. A conclusão dos estudos demonstra que redes ru-

rais tendem a serem submetidas a maiores valores de sobretensão por apresentarem altas

impedâncias de linha, devido ao uso de cabos de seção transversal reduzidas. Os autores

também concluíram que a densidade de potência instalada (kWh/m2) não é parâmetro su-

ficiente para se determinar o nível máximo de penetração de um sistema fotovoltaico sem

que ocorram sobretensões na rede elétrica, pois não leva em conta a capacidade da rede

elétrica.

Em estudos mais aprofundados, Tonkoski, Turcotte e EL-Fouly (2012) demonstram

que a sobretensão também pode ocorrer em situações nas quais há picos de geração foto-

voltaica e pouco consumo das cargas locais. Os autores avaliaram um sistema composto

por um alimentador residencial típico da região de Torino, Itália, com 216 estabelecimen-

tos com geração fotovoltaica de 6,25 kWp instalada em seus telhados, todos conectados

à rede elétrica. Sobre o surgimento de sobretensões, os autores analisam a influência

do valor absoluto da impedância do alimentador e suas características de impedância

K = R/XL, em que K é o parâmetro que qualifica o alimentador em resistivo ou indu-

tivo, R é a resistência por km do alimentador e XL reatância indutiva por km. Outro fator

analisado é a resistência de curto-circuito do transformador. Os autores afirmam que o

aumento da impedância do alimentador tende a diminuir o limite de penetração fotovol-

taica, pois quando isso ocorre há um surgimento de sobretensões no alimentador. Quando

há aumento da resistência de curto-circuito do transformador também ocorrem sobreten-

sões no alimentador, além do aumento das perdas do sistema que diminuem a capacidade

da rede elétrica de absorver potência. A conclusão feita pelos autores é de que uma pe-

netração fotovoltaica de até 2,5 kW por residência, no alimentador analisado, não faz

com que a tensão extrapole a faixa de operação normal e que a redução da resistência de

curto-circuito dos transformadores e das impedâncias dos alimentadores são estratégias
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para evitar sobretensões oriundas de penetração fotovoltaica em redes elétricas de baixa

tensão.

Em geral, há poucos consumidores conectados em alimentadores de áreas rurais e,

mesmo que estes alimentadores apresentem características que facilitam o surgimento de

sobretensões, este efeito só seria observado com a conexão de grandes sistemas fotovol-

taicos, conforme análises feitas por Watson et al. (2016). Os autores, por meio do uso

do fator de cluster (agrupamento) K, dividem a rede elétrica de baixa tensão da cidade de

Orion, Nova Zelândia, em 4 seguimentos: cidade, urbano, industrial e rural. Os autores

utilizam como sistema fotovoltaico o EnaSolar de 5 kW, regulado para fornecer 3,7 kW

na rede de distribuição de baixa tensão da cidade. Um modelo estocástico é utilizado para

realizar uma distribuição randômica em relação aos usuários das instalações fotovoltai-

cas. O termo "penetração fotovoltaica", no trabalho realizado pelos autores, representa

a relação dos consumidores com instalações fotovoltaicas com o número total de con-

sumidores. A análise dos resultados é feita sobre a coleta de dados obtidos a partir de

100 simulações, realizada sob diversos níveis de penetração fotovoltaica. Em horários de

pico de carga, quando não há geração fotovoltaica, 11,06% dos ramos da rede elétrica

apresentaram subtensões e 5,2% também apresentaram sobrecorrentes. Ao se diminuir a

carga com um aumento gradativo do nível de penetração fotovoltaica, as sobrecorrentes e

subtensões são minimizadas, ainda que haja um superaquecimento dos condutores. Para

uma penetração de até 25%, poucos transformadores experimentaram fluxo reverso de

potência. Os autores concluiram que a rede elétrica de baixa tensão da cidade de Orion

está apta a receber uma penetração fotovoltaica de até 15% sem apresentar problemas

significantes. Para valores acima deste limite, os problemas de sobretensão aumentam

de forma abrupta. No entanto, em geral, as tensões não ultrapassam 1,06 p.u. Também

concluíram que o segmento urbano é o mais susceptível a sobretensões.

Watson et al. (2016) demonstram que a mudança do tap do transformador para a re-

dução da tensão do secundário da subestação eleva o nivel de penetração fotovoltaica que

a rede elétrica pode aceitar. No entanto, os casos de subtensão e sobrecorrente aumentam

significativamente com esta operação. Além disso, os autores concluiram que o controle

de potência reativa também é capaz de aumentar a capacidade da rede elétrica em receber

instalações fotovoltaicas.

A expansão da infraestrutura da rede elétrica (ZACH; AUER, 2012), a inserção de

dispositivos armazenadores de energia ao longo dos alimentadores da rede elétrica (BEL-

TRAN et al., 2013) (MIñAMBRES-MARCOS et al., 2015) e o aumento da seção trans-

versal dos condutores (TONKOSKI; LOPES; EL-FOULY, 2011) são estratégias válidas

para a diminuição do efeito de sobrecarga nas linhas de distribuição. No entanto, a utiliza-
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ção de todas essas estratégias resultam no emprego de mais recursos financeiros por parte

das concessionárias e faz com que, em geral, essas soluções não sejam adotadas para a

mitigação dos eventos de sobretensão.

Yang et al. (2016) propõem um controle constante de geração de potência para limitar

a potência entregue pelos sistemas fotovoltaicos por meio da paralisação dos seus algo-

ritmos de MPPT (do inglês, Maximum Power Point Tracking), que garantem a máxima

extração da potência captada pelo módulo fotovoltaico. A paralisação foi imposta quando

os sistemas fotovoltaicos forneciam entre 50% a 80% de sua potência nominal. A par-

tir dessa ação foi possível diminuir a probabilidade de ocorrerem sobretensões no PAC.

Contudo, esta estratégia causa a diminuição do fator de capacidade real. Em geral, o cál-

culo deste fator é realizado na concepção e projeto da instalação fotovoltaica e considera

o aproveitamento total da energia captada pelo sistema anualmente, determinando o re-

torno financeiro ao longo da vida útil da planta fotovoltaica. Desse modo, a limitação da

energia produzida pela estratégia proposta apresenta o problema da diminuição do retorno

financeiro esperado pelo consumidor.

Conforme estudado por Mastromauro et al. (2009), os VSIs utilizados no estágio de

conversão CC/CA dos sistemas fotovoltaicos podem ser utilizados como filtro ativo pa-

ralelo controlados por tensão. Estes conversores são utilizados como geradores estáticos

para o controle de diversas características referentes a perfis de tensão, por meio da injeção

de potência reativa. O objetivo é prioritariamente regular a tensão no PAC. Por meio de

resultados experimentais, os autores analisam o comportamento do VSI da planta fotovol-

taica, atuando em situações onde há afundamentos de tensão. Durante os afundamentos, o

sistema forneceu a potência reativa necessária garantindo o nível desejado do PAC. Com

isso, é possível realizar a ampliação dos estudos para a avaliação do perfil da potência

reativa injetada/consumida pelo VSI frente a sobretensões no PAC.

2.1.3 Flutuação de Tensão

A potência gerada pelos sistemas fotovoltaicos varia de acordo com a irradiação so-

lar que incide sobre um conjunto dos módulos fotovoltaicos. Quanto maior o valor da

irradiação incidente maior será a quantidade de energia elétrica produzida pelo sistema

fotovoltaico. Devido a interação entre a corrente fornecida pelo sistema fotovoltaico com

a impedância da rede elétrica na qual está conectado, estudada na seção anterior, o perfil

de tensão da rede elétrica tende a seguir essa variação de irradiância, originando a flutua-

ção de tensão, que pode ser calculada como sendo uma variação percentual da tensão em

relação ao seu valor médio. De acordo com Jewell e Ramakumar (1987), o movimento
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da sombra de uma nuvem sobre um sistema fotovoltaico é capaz de reduzir sua potên-

cia de saída, e, tão logo a sombra deixa de afetar a superfícies dos painéis fotovoltaicos,

essa produção atinge seu valor nominal de operação. Os autores avaliaram, por meio de

simulação, o perfil das flutuações de tensão originadas por nuvens com diferentes tama-

nhos e formatos que interferiam a geração fotovoltaica em uma área de 88 km2. Com

base nos resultados obtidos, os autores concluíram que as flutuações máximas de tensão

de saída ocorrem em períodos de 1 a 2 minutos. Concluíram, também, que as maiores

flutuações de tensão ocorrem durante o pico de geração, quando o nível de penetração

do sistema é maior e, por conseguinte, sua influência sobre a rede elétrica na qual é co-

nectado. No entanto, os autores demonstram apenas a duração das flutuações de tensão e

potência obtida e não apresentam a magnitude das mesmas e como variaram ao longo das

simulações. Com isso, se faz necessário definir a relação entre o nível de penetração do

sistema fotovoltaico e a flutuação de tensão causada na rede elétrica.

A temperatura do array fotovoltaico é outro fator a se considerar quando ocorrem

rápidas variações de irradiância. Kern, Gulachenski e Kern (1989), afirmam que quando

o array fotovoltaico opera em um dia de céu limpo, sua temperatura será, normalmente,

20 ◦C acima da temperatura do ar no ambiente. No entanto, altas temperaturas afetam as

células fotovoltaicas e reduzem em torno 0,5%/◦C a tensão produzida por ela. Com isso,

se ocorre um rápido decréscimo na irradiância que incide sobre os painéis fotovoltaicos,

estes não estarão aptos a imediatamente alcançar o novo ponto de operação, devido ao

fato da temperatura dos painéis ainda estar elevada (KERN; GULACHENSKI; KERN,

1989). Com isso, além da dependência da irradiância, a temperatura do ambiente no qual

o sistema fotovoltaico é construído também afetará o perfil de tensão no PAC em que o

sistema é conectado.

De acordo com Jewell e Unruh (1990), as flutuações de tensão apresentam impactos

financeiros para seus proprietários e impacta diretamente a forma de suprir a potência

solicitada pelas cargas conectadas à mesma rede elétrica na qual as cogerações estão

conectadas. Por meio de simulações, os autores perceberam que flutuações da geração

fotovoltaica afetam os custos de produção de energia quando operando em níveis de pe-

netração superiores a 1%. Com base nos resultados, as maiores flutuações de geração, em

torno de 10%, afetam em 17% os custos da produção de energia.

Com o aumento do número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede elétrica de

baixa tensão, também aumentam os efeitos da flutuação de tensão sobre o sistema. As flu-

tuações de tensão de longo prazo podem ser mitigadas por sistemas de armazenamento de

energia, como o emprego de supercapacitores que são capazes de armazenar flutuações de

tensão com duração superior a 30 minutos (WOYTE et al., 2006). No entanto, os autores
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perceberam que a aquisição de supercapacitores representa um acréscimo de 18% no valor

do kWp produzido, tomando como base o preço médio obtido na Bélgica, para sistemas

conectados à rede elétrica. Desta forma, apesar da flutuação ser amenizada quando super-

capacitores são usados, essa forma de armazenamento torna-se pouco atrativa devido ao

aumento dos custos, que geralmente já são elevados em aplicações fotovoltaicos.

Como observado no estudos anteriores, a flutuação de tensão depende de fatores ex-

ternos, tais como: a variação da irradiância, quantidade de nuvens e a sombra causada por

elas, clima e temperatura. No entanto, a influência causada por todas essas perturbações

podem ser observadas diretamente na potência de saída pela sistema fotovoltaico. Com

isso, é válido relacionar a flutuação de tensão com a potência entregue à rede elétrica

pelo sistema fotovoltaico. Putra, Sarjiya e BS (2015) avaliaram a flutuação de tensão em

sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica causada pela alta penetração

de geração fotovoltaica. O sistema analisado consiste em uma linha de transmissão de

70 kV e duas linhas de distribuição de 10 kV. Em uma das linhas de distribuição quatro

plantas fotovoltaicas individual de 3 MVA e, na outra, foram conectadas três plantas fo-

tovoltaicas, cada uma com com potência nominal de 3 MVA. Por meio de simulações,

os autores demonstram que a rede de distribuição é mais sensível a flutuações de tensão

causadas pelos sistemas de geração distribuída, quando relacionada ao sistema de trans-

missão. Para os menores níveis de penetração avaliados, a flutuação média de tensão das

linhas de distribuição foi de 2%, enquanto que, para altos níveis de penetração, a flutuação

média atingiu valores em torno de 15%. Contudo, não foi realizada uma avaliação sobre a

relação entre a flutuação de tensão, avaliada nos nós do sistema de distribuição, e o nível

de penetração dos sistemas de geração fotovoltaicos.

2.1.4 Desequilíbrio de Tensão e de Corrente

O desequilíbrio em um sistema elétrico trifásico é uma condição na qual as três fases

apresentam diferentes valores dos módulos das tensões ou corrente ou defasagem angular

entre fases diferentes de 120o elétricos ou, ainda, essas duas condições simultaneamente.

As Equações A.3 e A.5 são utilizadas para a estimação dos desequilíbrios de tensão e

corrente (Apêndice A). Em geral, o conjunto das cargas conectadas aos sistemas de dis-

tribuição de baixa tensão são inerentemente desequilibradas e a conexão das mesmas é

feita por condutores dispostos de maneira assimétrica (DEGROOTE et al., 2009), obri-

gando as concessionárias de energia elétrica a tentar equilibrar o consumo de potência,

por fase, dos seus alimentadores. A junção dessas características faz com que a rede

elétrica de baixa tensão apresente desequilíbrio entre as fases do seu sistema. Esse de-
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sequilíbrio pode ser intensificado devido a conexão de sistemas fotovoltaicos conectados

na rede elétrica monofásica. O desequilíbrio de tensão oriundo da conexão de instalações

fotovoltaicas se dá, geralmente, por meio de sistemas de topologia monofásica, que são

os mais adquiridos pelos consumidores de baixa tensão (YANG et al., 2016). A liberdade

que os consumidores possuem em adquirir sistemas fotovoltaicos com variada potência

nominal faz com que o controle deste distúrbio se torne complexo.

A existência de altos níveis de desequilíbrio numa rede de distribuição pode compro-

meter o desempenho de diversos tipos de cargas, tais como: motores elétricos de indução,

dispositivos reguladores de tensão, dispositivos eletrônicos e etc, além de gerar distúrbios

já estudados, como os harmônicos de tensão e de corrente (SHAHNIA et al., 2010). Uma

característica peculiar e nada desejável, para o caso de redes trifásicas com neutro aterrado

e alto desequilíbrio, é a existência de correntes elétricas de alta intensidade circulando no

condutor neutro (DEGROOTE et al., 2009).

Estudos realizados por Mitra, Heydt e Vittal (2012) demonstram que o nível de car-

regamento dos alimentadores em que são conectados os sistemas fotovoltaicos influencia

diretamente o nível de desequilíbrio de tensão. Em seus estudos, os autores realizam aná-

lises da inserção de uma cogeração fotovoltaica que, inicialmente, fornece à rede elétrica

uma potência fixa de 1,2 MW e é composta por duas instalações trifásicas e um conjunto

de instalações monofásicas residenciais, em uma rede de distribuição elétrica de tensão

nominal de 12,47 kV. O sistema alimenta cargas de 2,1 MW e 5,5 MW, denominadas de

carga leve e pesada, respectivamente. A penetração fotovoltaica adotada pelos autores é

definida como um percentual da demanda máxima das cargas analisadas. Assim, para a

carga leve e pesada, a penetração fotovoltaica é de 57,14% e 21,81%, respectivamente.

Para analisar uma alta penetração fotovoltaica, os autores aumentam para 2 MW a po-

tência fornecida pelas plantas fotovoltaicas para um consumo de carga leve. Neste caso,

a penetração é de 95,2%. As cargas apresentam baixo nível de desequilíbrio. Por meio

de resultados de simulação, os autores demonstram que, quando há inserção de geração

fotovoltaica durante o consumo de carga leve, o desequilíbrio de tensão não sofre varia-

ção significante, apresentando valores próximos a 0,22%. Para o cenário da penetração

fotovoltaica em carga pesada, o desequilíbrio de tensão diminui de 0,7% para 0,45% ao

longo do alimentador. Essa redução também foi observada no desequilíbrio de corrente,

pois várias cargas passam a ser alimentadas localmente. Para a penetração fotovoltaica

de 95,2%, o desequilíbrio de tensão não é tão severo, com valores de 0,48% ao longo do

alimentador. Os problemas diretos devido a alta penetração fotovoltaica, são sobreten-

sões e o aumento de perdas nos condutores do alimentador. O desequilíbrio de tensão

não sofreu influência significativa dos níveis de penetração do sistema fotovoltaico. No
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entanto, os autores não apresentam, quantitativamente, o comportamento do desequilíbrio

de corrente, nem para baixas nem para altas penetrações. Tal comportamento é importante

devido a quantidade de sistemas fotovoltaicos monofásicos utilizados nas simulações.

Dispositivos como o compensador síncrono estático (STATCOM) (do inglês, Static

Synchronous Compensator) são uma alternativa para a redução dos níveis de desequilí-

brio de tensão, filtragem ativa e compensação de reativos para sistemas de distribuição

(O’GORMAN; REDFERN, 2004). Em relação a topologia, o STATCOM pode ser imple-

mentado em circuito baseado em VSI ou conversor de corrente (MA; HUANG; ZHOU,

2015). O circuito baseado em VSI é o mais utilizado dentre as duas topologias. Em

geral, o STATCOM baseado em VSI é composto por um capacitor, que fornece suporte

para a regulação de tensão, um VSI controlado por modulação PWM (do inglês, Pulse

Width Modulation) e um reator em série com um transformador de acoplamento. Embora

seja uma estratégia eficaz na redução de diversos distúrbios elétricos, os transformadores

utilizados em STATCOM são caros, assim como os VSIs (MA; HUANG; ZHOU, 2015).

Shahnia et al. (2010) investigam como instalações fotovoltaicas e suas localizações

randômicas podem aumentar o desequilíbrio de tensão e propõem uma configuração de

um STATCOM no modo VSI para reduzir o aumento do desequilíbrio de tensão, avali-

ando qual seria a melhor localização do mesmo. Para isso, consideram um alimentador de

400 m de comprimento, no qual se conectam sistemas fotovoltaicos com potência nomi-

nal de 5 kW, configurados para operarem com fator de potência unitário. Ao longo desse

alimentador também são conectadas cargas com diferentes perfis de consumo de energia.

O início do alimentador é considerado como o ponto em que se localiza o transformador

do alimentador. Por meio de simulações, os autores demostraram que, sem a conexão dos

sistemas fotovoltaicos, o desequilíbrio de tensão no início do alimentador atingiu valo-

res próximos a 0,85%, enquanto que no fim do alimentador os valores foram próximos

a 1,85%. Com a inserção dos sistemas fotovoltaicos o desequilíbrio de tensão aumenta

conforme há um distanciamento do ponto de análise em relação ao início do alimentador.

O desequilíbrio de tensão ultrapassa o valor de 2% a uma distância de 160 m em relação

ao início do alimentador e, ao final do alimentador, experimenta o maior desequilíbrio de

tensão, com valores em torno de 4,2 %. Para a redução do aumento do desequilíbrio de

tensão os autores utilizam um STATCOM composto por três VSIs monofásicos, denomi-

nado DSTATCOM. A saída de cada VSI é conectada a transformadores monofásicos que

são conectados na configuração estrela aterrada. A tensão dos capacitores dos VSIs do

DSTATCOM é mantida em 1,0 p.u. Por meio de simulações, o DSTATCOM é inserido

ao longo de alimentador com o mesmo perfil de geração fotovoltaica. A localização ideal

para o DSTATCOM definida pelos autores é a uma distância equivalente a 2/3 do valor
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da extensão do alimentador em relação ao seu início. Nesta posição, o DSTATCOM foi

capaz de reduzir o nível de desequilíbrio no final do alimentador de 4,2% para menos de

1%.

2.1.5 Regulação do Fator de Potência

A instalação de sistemas fotovoltaicos tem, comumente, o objetivo de fornecer toda

a energia captada pelos módulos na forma de potência ativa, operando com fator de po-

tência unitário. As cargas conectadas na rede elétrica geralmente consomem, potência

reativa, fazendo com que o fator de potência da concessionária diminua, que, por sua vez,

pode tarifar este baixo fator de potência (PINTO; ZILLES; BET, 2012), multando os con-

sumidores. Todavia, a versatilidade deste tipo de geração permite fornecer um fator de

potência variável, alterando-se as parcelas das potências ativa e reativa (PALUDO, 2014).

A regulação do fator de potência pode ser utilizada de forma a melhorar o desempenho

da rede e até mitigar alguns dos problemas já analisados. Como analisado por Yang et al.

(2016), é possível limitar a quantidade de potência ativa extraída dos painéis fotovoltaicos

e entregue à rede elétrica, a fim de se evitar altos níveis de sobretensão. Também é possível

fornecer potência reativa a partir de sistemas fotovoltaicos residenciais para a rede elétrica

a fim de se obter um fator de potência próximo à unidade para o conjunto das cargas

locais e pelo sistema fotovoltaico. Desta forma, a rede elétrica visualiza a unidade como

um consumidor/fornecedor de potência ativa. Apesar desse método não ser muito eficaz

em redes de baixa tensão para a realização de regulação da tensão do PAC, devido à

sua baixa relação X/R (caráter predominantemente resistivo), o fator de potência pode

ser regulado. A quantidade de reativos absorvidos/injetados por sistemas fotovoltaicos

residenciais deve ser limitada para evitar o aumento das perdas do sistema (VELASCO et

al., 2015).

Segundo Yang et al. (2016), durante o período noturno, os VSIs das plantas fotovoltai-

cas se tornam dispositivos ociosos, devido a ausência de irradiância incidente nos painéis

e, como consequência, sem potência ativa disponível. A potência reativa gerada pelos sis-

temas fotovoltaicos pode ser usada para a regulação de tensão ou compensação de energia

reativa consumida por algumas unidades consumidoras. O fornecimento de reativos inje-

tados na rede elétrica por sistemas fotovoltaicos deve ser limitado, para que não ocorram

sobretensões devido a um possível excesso de reativos. Essa limitação faz com que seja

necessário um monitoramento avançado e sofisticada comunicação dos sistemas com a

concessionária de energia elétrica. Por meio de resultados experimentais obtidos para

um sistema fotovoltaico de um estágio, monofásico e com potência nominal de 3 kWp,
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Yang et al. (2016) demonstram que durante o período em que o sistema opera fornecendo

energia reativa, a temperatura dos dispositivos aumenta significativamente, atingindo va-

lores próximos a 70 oC. O fornecimento de reativos para a rede elétrica pelos sistemas de

geração fotovoltaicos é uma estratégia interessante do ponto de vista da concessionária.

No entanto, é necessário criar políticas que remunerem os consumidores que possuem

sistemas fotovoltaicos e utilizam esta função, pois a vida útil de seus equipamentos será

reduzida e há um aumento dos custos de manutenção e de reposição de componentes.

De acordo com Rascon et al. (2016), é possível aumentar a capacidade de acomoda-

ção da geração distribuída por meio de estratégias de controle de potência reativa e pelo

armazenamento de energia. Para os autores, a capacidade de acomodação é a quantidade

de geração distribuída que pode ser inserida numa rede de distribuição, sem ocasionar dis-

túrbios indesejados. As análises são realizadas por meio da simulação de um sistema de

distribuição existente na Alemanha. O sistema é composto por um alimentador de média

tensão e 44 alimentadores de baixa tensão, dos quais 12 são responsáveis pela alimentação

de uma cidade. As instalações fotovoltaicas somam uma potência instalada de 1,3 MWp

e são conectadas ao longo dos alimentadores de baixa tensão. As estratégias de controle

analisadas se referem aos conversores utilizados em sistemas fotovoltaicos, controlando

o fornecimento de potência ativa e reativa. No controle do fator de potência, há um ajuste

da quantidade de potência reativa com base na potência ativa disponível: quando a potên-

cia ativa ultrapassa o valor de 50% do valor da potência nominal do sistema, a potência

ativa começa a reduzir na proporção da razão do fator de potência. A estratégia de con-

trole regula o fornecimento de potência reativa com base na tensão do PAC. A partir dos

resultados obtidos, os autores afirmam que, a partir do controle do fator de potência, a

capacidade de acomodação de sistemas fotovoltaicos aumenta em 1% em relação ao caso

base dos alimentadores da cidade, cuja potência de acomodação é 1353 kWp. Para o con-

trole de potência reativa, o aumento foi de 16%. Um fator de potência inferior aos limites

estabelecidos pela concessionária pode acarretar em multas aos proprietários do sistema

fotovoltaico.

Uma investigação do potencial técnico e econômico de estratégias de controle de ten-

são em redes elétricas de baixa tensão é realizada por Stetz et al. (2014). O estudo leva em

consideração as capacidades de controle de potência reativa de sistemas fotovoltaicos mo-

dernos (controle do fator de potência e da potência reativa) e da variação do tap em carga

OLTC (do inglês, on-load tap changer) de transformadores de distribuição. Os autores

apresentam uma metodologia de avaliação do potencial técnico das estratégias de controle

para aumentar a capacidade de acomodação da geração distribuída de redes elétricas de

baixa tensão e demonstram o resultado de 40 alimentadores de baixa tensão da empresa



CAPÍTULO 2. ESTADO DA ARTE 26

alemã E.ON AG, da região da Baviera, na Alemanha. A capacidade instalada da geração

fotovoltaica por domicílio conectada aos alimentadores é de 10 kWp. Além disso, são

comparados os custos operacionais e de investimento de uma rede elétrica convencional

em relação aos de uma rede operando com estratégias de controle de tensão autônomas,

num período de 10 anos, com medidas e dados de geração reais. Para os autores, a ca-

pacidade de acomodação da rede é dada pela quantidade de geração distribuída que não

causa uma variação de 10% no valor da tensão nominal da rede elétrica. A análise do

custo benefício proposta pelos autores, consiste em três etapas: 1) definição de um ce-

nário de expansão fotovoltaica para um prazo de 10 anos; 2) definição das melhorias a

serem realizadas na rede anualmente; 3) realizar simulações dos custos operacionais por

ano, para cada sistema de controle de tensão. De todas as estratégias avaliadas, a OLTC

é a que desempenha maior aumento na capacidade de acomodação da rede elétrica, atin-

gindo valores de até 60% de capacidade adicional de geração fotovoltaica. Do ponto de

vista econômico, a combinação da aplicação OLTC com a operação dos inversores foto-

voltaicos em 75% dos casos, apresentam um potencial de redução de custos significante.

Os autores também demonstram que o uso da redução de potência ativa por controle de

tensão, além de fixar o limite de potência ativa, reduz significativamente as perdas internas

anuais dos sistemas fotovoltaicos.

2.2 Estimação da Impedância Interna do PAC

O conhecimento da impedância interna do PAC em que se pretende conectar um sis-

tema fotovoltaico é de fundamental importância, pois essa impedância exerce papel deter-

minante na limitação da quantidade de geração distribuída que pode ser conectada ao PAC

(CANOVA et al., 2009), sem que os indicadores da QEE desobedeçam às recomendações

e critérios de desempenho estabelecidos pelo IEEE, IEC e PRODIST, por exemplo. Além

disso, o conhecimento da impedância do PAC é parâmetro fundamental para diversas ou-

tras aplicações, tais como determinação de correntes de falta (PALETHORPE; SUMNER;

THOMAS, 2000) e para a interface de proteção contra falhas dos sistemas fotovoltaicos

(ASIMINOAEI et al., 2005). Asiminoaei et al. (2005) afirmam que, de acordo com a nor-

mativa EN50330-1, o sistema fotovoltaico deve ser isolado quando ocorrer uma variação

de 0,5 Ω no módulo da impedância do PAC, por um período igual ou superior a 5 s.

Muitas vezes não se conhecem as características elétricas da subestação e não há da-

dos obtidos por ensaios ou fornecidos pelos fabricantes dos dispositivos. Em situações

como as descritas anteriormente, a solução é estimar a impedância interna do PAC, assu-

mindo como existente uma incerteza em torno dos valores obtidos. Harris et al. (1994)
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propõem uma estratégia para estimar a impedância da rede por meio do uso de um gerador

que injeta pequenas correntes na rede elétrica. Tal gerador é composto por um amplifi-

cador de potência, um transformador de isolamento e uma impedância de acoplamento.

Já Palethorpe, Sumner e Thomas (2000) propõem um sistema que injeta impulsos de cor-

rente de amplitude próxima a 100 A, por um período de 625 µs, na rede elétrica. Após a

injeção do impulso de corrente, o sistema coleta os valores RMS da tensão e da corrente

durante o transitório para realizar a estimação da impedância da rede elétrica. A estima-

ção da impedância por meio dos métodos citados, ainda que funcional, requer a aquisição

de dispositivos dedicados a realizar apenas essa função e, por isso, é necessário verificar

a viabilidade econômica da adoção dessas estratégias.

Ainda que a medição da impedância da rede elétrica seja um tema bastante consoli-

dado na literatura, os métodos tradicionais dificilmente podem ser embarcados em siste-

mas não dedicados como, por exemplo, os sistemas fotovoltaicos (ASIMINOAEI et al.,

2005). Contudo, a estimação da impedância embarcada em um sistema fotovoltaico é útil

para seu sistema de controle. Nos casos em que há uma variação de caráter predominante-

mente indutivo, a banda passante dos controladores diminui (LISERRE; TEODORESCU;

BLAABJERG, 2004). Asiminoaei et al. (2004) propõem um método de estimação, em

tempo real, da impedância da rede elétrica por meio da injeção de sinais na rede elétrica

diretamente pelo uso dos algoritmos de controle dos sistemas fotovoltaicos. Tal método

se mostrou eficiente com boa precisão nos resultados obtidos pelos autores. No entanto,

a eficiência do método pode ser afetada devido a diversos problemas de implementa-

ção (ASIMINOAEI et al., 2005). Nesta dissertação será adotado o método de estimação

proposto por Asiminoaei et al. (2004) levando em consideração as estratégias de imple-

mentação para melhores resultados sugeridas por Asiminoaei et al. (2005). O método e

tais estratégias são descritos a seguir.

Ainda que exista uma grande variedade de trabalhos presentes na literatura referentes

aos impactos na rede elétrica devido a conexão de sistemas fotovoltaicos, uma parcela

majoritária dos estudos refere-se a situações presenciadas no exterior. Tais estudos tratam

esses impactos de forma pulverizada e individual, quando relacionados aos distúrbios da

QEE. Com base nisso, neste trabalho será realizado um estudo completo referente aos

principais distúrbios de regime permanente na rede elétrica causados pela conexão de

sistemas fotovoltaicos e que é adequado às condições do sistema elétrico brasileiro. Além

disso, será realizada a estimação da impedância interna do PAC da subestação do LEIER,

com o objetivo de estudar a relação entre os indicadores da QEE e essa impedância.

Tal estudo consiste em detalhar experimentalmente o comportamento de cada indicador

da QEE com base nos níveis de penetração do sistema fotovoltaico na rede elétrica de
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baixa tensão, e nos valores estimados da impedância interna do PAC. Será utilizado um

sistema fotovoltaico que exerce forte influência sobre a subestação do LEIER. Para isso,

a potência nominal do sistema fotovoltaico é superior ao consumo das cargas locais e o

excedente, entregue à rede elétrica por meio do PAC, representa uma grande parcela da

potência instalada da subestação. Assim, é possível avaliar os cenários de baixa, média e

alta penetrações do sistema fotovoltaico na rede elétrica de baixa tensão. Os indicadores

serão estimados de acordo com as recomendações do IEEE.

2.3 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foi realizado um levantamento do estado da arte dos principais distúr-

bios em regime permanente decorrentes da inserção de sistemas fotovoltaicos na rede de

distribuição de baixa tensão. Um resumo da revisão bibliográfica consultada referente aos

distúrbios gerados por sistemas fotovoltaicos é sumarizado na Tabela 2.1. Uma compara-

ção dos indicadores sobretensão, distorção harmônica de tensão e corrente, desequilíbrio

de tensão e fator de potência, para cada norma estudada, pode ser observada na Tabela

3.8. Por fim, foi apresentado o conceito de estimação da impedância interna do PAC das

redes elétricas e a importância do papel que esse parâmetro desempenha na limitação de

geração distribuída a ser conectada no referido PAC.
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Tabela 2.1: Resumo da revisão bibliográfica referente aos distúrbios gerados por sistemas
fotovoltaicos.

Referência
Distúrbios Analisados Avaliação

THD ST ∆V (%) IDTC FP Sim. Exp.

Shah et al. (2015)
√

- - - - - -

Chidurala et al. (2014)
√

- - - -
√

-

Chidurala, Saha e Mithulananthan (2016)
√

- - - -
√ √

Awadallah, Venkatesh e Singh (2015)
√ √

- - -
√ √

Jo, Son e Park (2013)
√

- - - - -
√

Jain e Singh (2015)
√

- - -
√ √ √

Liserre, Teodorescu e Blaabjerg (2006)
√

- - - - -
√

Shen et al. (2010)
√

- - - - - -

Castilla et al. (2013)
√

- - - - -
√

Jacobina et al. (2000)
√

- - - -
√ √

Rocha (2015)
√

- - -
√ √ √

Hamid, Jusoh e Anwari (2014)
√

- - - - -
√

Papaioannou et al. (2008)
√

- - - - -
√

Taylor, Gonzales e Baghzouz (2016)
√

- - - - -
√

Jewell e Ramakumar (1987) - -
√

- -
√

-

Kern, Gulachenski e Kern (1989) - -
√

- -
√

-

Jewell e Unruh (1990) - -
√

- -
√

-

Woyteet al. (2006) - -
√

- - -
√

Canova et al. (2009) -
√

- - -
√

-

Tonkoski, Lopes e El-Fouly (2011) -
√

- - -
√

-

Tonkoski, Turcotte e EL-Fouly (2012) -
√

- - -
√

-

Watson et al. (2016) -
√

- -
√ √

-

Zach e Auer (2012) -
√

- - - - -

Beltran et al. (2013) -
√

- - - - -

Yang et al. (2016)
√ √

- -
√ √ √

Minñambres-Marcos et al. (2015) -
√

- -
√ √ √

Mastromauro et al. (2009)
√ √

- - -
√ √

Degroote et al. (2009) - - -
√

- - -

Shahnia et al. (2010) - - -
√

-
√

-

Mitra, Heydt e Vittal (2012) - - -
√ √

-

O’Gorman e Redfern (2004) -
√

-
√

- - -

Ma, Huang e Zhou (2015) - - -
√

- - -

Pinto, Zilles e Bet (2012) - - - -
√ √

-

Paludo (2014) -
√

-
√ √ √

-

Velasco et al. (2015) -
√

- -
√ √

-

Rascon et al. (2016) - - - -
√ √

-

Stetz et al. (2014) -
√

- -
√ √

-

ST-Sobretensão, IDTC -Índice de Desequilíbrio de Tensão e de Corrente, FP - Fator de Potência,

Sim - Simulação, Exp - Experimental.



Capítulo 3

Normas e Regulamentações

Neste capítulo são apresentadas as normas e regulamentações, nacionais e internacio-

nais, responsáveis por padronizar os indicadores da QEE no PAC e também regulamentar

a conexão de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica.

3.1 Regulamentações - Qualidade da Energia Elétrica

Nesta seção, são analisadas as regulamentações sobre a QEE inicialmente analisando

as normas e regulamentações nacionais e internacionais. Os estudos realizados se limitam

aos distúrbios de regime permanente. Ao final é realizada uma comparação entre elas com

o objetivo de definir qual melhor se aplica ao trabalho proposto.

3.1.1 Normas e Regulamentações Nacionais

Nos últimos anos, a ANEEL vem rompendo barreiras e se posicionando a favor da

geração distribuída no Brasil. O primeiro avanço registrado foi a aprovação da Nota

Técnica no 0043/2010-SRD/ ANEEL em 8 de Setembro de 2010, que, tendo em vista a

tendência mundial de diversificação da matriz energética a partir de fontes renováveis,

apresenta os principais instrumentos regulatórios que incentivam a geração distribuída de

pequeno porte conectada à rede de distribuição (ANEEL, 2010). Nessa consulta pública

houve a participação de diversos segmentos da área de engenharia elétrica, que realizaram

um levantamento sobre as barreiras existentes que o agente regulador deveria reduzir,

divididas em seis temas principais:

• Caracterização dos empreendimentos;

• Conexão à rede;

• Regulação;

• Comercialização de energia;
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• Propostas;

• Questões gerais.

Como resultado, foram recebidas 577 contribuições de 39 agentes, provenientes de

distribuidoras, unidades de geração, consumidores, associações, pesquisadores, profissio-

nais de engenharia e demais interessados no tema. Essa colaboração auxiliou o desenvol-

vimento da audiência pública no 42/2011, da ANEEL, aprovada em 20 de Junho de 2011

(ANEEL, 2011), que resultou na formulação de duas importantes normativas que tratam

da conexão de geração fotovoltaica no sistema elétrico: as resoluções normativas no 481

e no 482, ambas promulgadas em 17 de Abril de 2012.

A Resolução Normativa no 481 estabeleceu que para os empreendimentos relaciona-

dos a geração por fontes de energia solar (fotovoltaica e termossolar), que entrassem em

operação comercial até 31 de dezembro de 2017, o desconto estipulado passaria a ser de

80%, aplicável nos dez primeiros anos de operação da usina, nas tarifas de uso dos sis-

temas elétricos de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), incidindo na produção

e no consumo da energia comercializada. Após o décimo ano de operação do sistema, o

desconto será reduzido a 50% (ANEEL, 2012).

A Resolução Normativa no 482 tem como enfoque introduzir as condições gerais de

conexão de microgeração (de potência instalada de até 75 kW) e minigeração (potência

instalada superior a 75 kW até 5 MW: até 3 MW para fontes hídricas) distribuídas na rede

elétrica (ANEEL, 2016). Também requisitou a inclusão da seção 3.7 no módulo 3 dos

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRO-

DIST) que é dedicada as normas de acesso, conexão e utilização da micro e minigeração

no sistemas de distribuição (ANEEL, 2015a).

PRODIST - Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica

O PRODIST reúne um conjunto de diretrizes e procedimentos para o segmento de dis-

tribuição de energia elétrica no Brasil, descritas em oito módulos regulatórios que padro-

nizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas

de distribuição.

O módulo 8 do PRODIST define os fenômenos, caracteriza os parâmetros, estabelece

amostras e o modo de medição, além de determinar a periodicidade da coleta de dados e

envio à ANEEL das informações relativas à qualidade da energia e de seu fornecimento

(ANEEL, 2015b).

Vale salientar que no Brasil a unidade consumidora é definida pela Resolução no 505

da ANEEL, como sendo um conjunto de instalações e equipamentos elétricos, caracte-
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rizados pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição

individualizada e correspondente a um único consumidor. Essa unidade consumidora

pode ser atendida em três níveis distintos de tensão elétrica, são eles:

• unidade consumidora conectada em alta tensão: atendida em tensão nominal igual

ou superior a 69 kV;

• unidade consumidora conectada em média tensão: atendida em tensão nominal

maior que 1 kV e menor que 69 kV;

• unidade consumidora conectada em baixa tensão: atendida com tensão nominal

igual ou inferior a 1 kV.

O Módulo 8 do PRODIST, define os seguintes aspectos a serem considerados com

relação a qualidade do produto em regime permanente ou transitório:

• tensão em regime permanente;

• fator de potência;

• harmônicos;

• desequilíbrio de tensão;

• flutuação de tensão;

• Variação de frequência.

Em relação às diretrizes do módulo 8, não há nenhum tipo de abordagem com relação

limites para a distorção harmônica de corrente.

Harmônicos

Em geral, as normas e resoluções nacionais com relação à QEE não descrevem valores

de referência ou limites em indicadores para a distorção harmônica de corrente e distorção

harmônica de tensão nos diferentes níveis de unidade consumidora. A única exceção é o

módulo 8 do PRODIST que referencia valores para a distorção harmônica total de tensão

(DHTT) e também para a distorção harmônica individual de tensão (DHTI), por meio da

descrição do modelo matemático que os representa. Porém, não faz nenhuma aborda-

gem de como podem ser obtidos os valores de distorção harmônica total e individual de

corrente.

Dois pontos importantes sobre a metodologia a ser utilizada para medição da distorção

harmônica são descritos no módulo 8 do PRODIST:

• Nos sistemas elétricos trifásicos, as medições de distorção harmônica devem ser

feitas com as tensões fase-neutro para sistemas em configuração estrela aterrada e

fase-fase para as demais configurações utilizadas;
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• O espectro harmônico a ser considerado para fins do cálculo da distorção total deve

compreender uma faixa de frequências que considere desde a componente funda-

mental até, no mínimo, a 25
a

ordem harmônica.

Os valores de referência para a DHTT variam em função da tensão nominal do barra-

mento (VN) em que se realizam as análises e são descritos na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Valores de referência globais das distorções harmônicas totais (em porcenta-
gem da tensão fundamental).

Tensão Nominal do Barramento (kV) DHTT (%)

VN ≤ 1 10

1 < VN ≤ 13,8 8

13,8 < VN ≤ 69 6

69 < VN ≤ 230 3

Sobretensão

O módulo 8 do PRODIST delimita valores limites para permanência das tensões em

regime permanente, isso para alta, média e baixa tensão, no barramento trifásico do sis-

tema elétrico de distribuição. Os valores de referência para tensão abaixo de 1 kV são

bastante variados. Isso ocorre porque, no Brasil, a tensão de fornecimento na baixa ten-

são varia de acordo a região. No entanto, o nível de tensão fornecido pela concessionária,

não impede que uma determinada indústria adeque suas instalações elétricas internas ao

nível de tensão desejado.

O módulo 8 do PRODIST classifica a tensão de atendimento (TA) em três faixas

distintas: adequada, precária e crítica. A análise é feita a partir da variação da tensão de

referência (TR) em relação a tensão de leitura (TL) obtida do equipamento de medição

utilizado. As classificações dos limites de tensões para funcionamento de sistemas com

alimentação 220/127 V em regime permanente estão descritas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Pontos de conexão em tensão nominal igual ou inferior a 1 kV (220/127).

Tensão de Atendimento (TA) Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) (Volts)

Adequada (202 ≤ TL ≤ 231)/(117 ≤ TL ≤ 133)

Precária (191 ≤ TL ≤ 202 ou 231 ≤ TL ≤ 233)

Precária (110 ≤ TL ≤ 117 ou 133 ≤ TL ≤ 135)

Crítica (TL < 191 ou TL > 233)/(TL < 110 ou TL > 135)
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As punições devido a não conformidade com os requisitos estabelecidos são direci-

onadas para as concessionárias, já que as mesmas devem garantir que os níveis de TA

estejam dentro da faixa adequada, cujos limites são indicados na Tabela 3.2, para o ponto

de entrega ou de fornecimento da energia elétrica. Entretanto, a ANEEL não prevê puni-

ção para consumidores que apresentarem problemas com relação a variação da tensão em

regime permanente em suas próprias instalações elétricas.

Flutuação de Tensão

Para o PRODIST a flutuação de tensão são variações de tensão são desvios significa-

tivos na amplitude do valor eficaz da tensão durante um intervalo de tempo inferior a três

minutos. Essas variações de tensão são divididas em:

• Afundamento momentâneo de tensão: Quando o valor eficaz da tensão diminui, em

relação à tensão de referência, em até 10% por um período superior ou igual a um

ciclo e inferior ou igual a três segundos.

• Elevação momentânea de tensão: Quando o valor eficaz da tensão aumenta ou di-

minui, em relação à tensão de referência, em até 10% por um período superior ou

igual a um ciclo e inferior ou igual a três segundos.

• Afundamento temporário de tensão: Quando o valor eficaz da tensão diminui, em

relação à tensão de referência, em até 10% por um período superior a três segundos

e inferior a três minutos.

• Elevação temporária de tensão: Quando o valor eficaz da tensão aumenta ou dimi-

nui, em relação à tensão de referência, em até 10% por um período superior a três

segundos e inferior a três minutos.

Desequilíbrio de Tensão

O módulo 8 do PRODIST faz uma simples e modesta indicação sobre valores de re-

ferência com relação ao desequilíbrio de tensão no sistema elétrico de distribuição. O

grau de desequilíbrio é definido pela relação entre o módulo da tensão de sequência ne-

gativa e o módulo da tensão de sequência positiva. Essa definição está baseada no fato de

que um conjunto trifásico de tensões equilibradas possui apenas componentes de sequên-

cia positiva ou de sequência negativa dependendo da disposição das fases do sistema. O

surgimento, por alguma razão, de componentes de sequência zero, provoca apenas a assi-

metria das tensões de fase e as tensões de linha, cujas componentes de sequência zero são

sempre nulas, permanecem equilibradas. Contudo, a presença de componentes de sequên-

cia negativa, em um sistema que apresentava apenas componentes de sequência positiva,
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introduz uma assimetria nas tensões de linha. Com base nisso, as medições devem ser re-

alizadas para as tensões de linha (fase-fase) e os valores de referência nos barramentos do

sistema de distribuição devem ser iguais ou inferiores a 2%. Esse valor serve para referên-

cia do planejamento elétrico em termos da QEE e que, regulatoriamente, será estabelecido

em resolução específica, após período experimental de coleta de dados.

Fator de Potência

O módulo 8 do PRODIST considera apenas o cálculo trigonométrico da função cos-

seno com base nas potências ativa, reativa e aparente, para obtenção do fator de potência.

Vale salientar, que as diretrizes dessa normativa não consideram o efeito que a distorção

harmônica de tensão e de corrente pode causar sobre as potências elétricas para o cálculo

do fator de potência. Os limites mínimos exigidos para o fator de potência pelo módulo 8

do PRODIST estão descritos na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Valores de referência para fator de potência no sistema de distribuição.

Indicador Valor de Referência Nível de Tensão

Fator de Potência (FP)
0,92 ≤ FP ≤ 1,00 (indutivo) ≤ 230 KV

0,92 ≤ FP ≤ 1,00 (capacitivo)

3.1.2 Normas e Regulamentações Internacionais

Atualmente, existem ao redor do mundo diversas regulamentações que objetivam es-

tabelecer padrões para manter a QEE, com relação à distribuição de energia elétrica por

parte das concessionárias. Os órgãos IEC e IEEE foram os pioneiros no desenvolvimento

de diretrizes para normatizar a QEE.

A base de documentos identificada pela IEC 61000 trata da compatibilidade eletro-

magnética (EMC) (do inglês, Electromagnetic compatibility) e está relacionada com a

definição dos fenômenos e seus respectivos indicadores, proposição de valores limites e

apresentação de procedimentos e protocolos para a medição e avaliação de desempenho

(MUñOZ, 2007). A IEC 61000 é dividida em sete partes e sua estrutura atual é (IEC,

2015):

• Parte 1. Geral: considerações gerais (introdução, princípios fundamentais e segu-

rança), definições e terminologia;

• Parte 2. Ambiente: Descrição dos ambientes, classificação dos ambientes e níveis

de compatibilidade.
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• Parte 3. Limites: limites de emissão, limites de imunidade, considerações gerais (na

medida em que não se enquadram sob a responsabilidade dos comitês de produtos);

• Parte 4. Técnicas de teste e medição;

• Parte 5. Guias de instalação e mitigação: guias de instalação e dispositivos e méto-

dos de mitigação;

• Parte 6. Padrões genéricos;

• Parte 9. Variados.

A norma IEC 61727 tem como objetivo padronizar a interligação de sistemas foto-

voltaicos em paralelo à rede elétrica, utilizando inversores estáticos (sem função de ilha-

mento) para a conversão CC/AC. O documento especifica recomendações para sistemas

com potência nominal de 10 kVA ou inferiores (IEC, 2004) .

As normas IEEE para a QEE não apresentam uma documentação tão bem estruturada

e compreensiva quando comparada àquelas das normas IEC. No entanto, elas fornecem

um conhecimento mais prático e teórico dos fenômenos, tornando-se uma referência mais

aplicada, até mesmo fora dos Estados Unidos.

Dentre as diversas normativas do padrão IEEE mais utilizadas em geração distribuída,

as que possuem maior relação com a medição e análise da QEE são:

• IEEE 519: práticas e requisitos recomendados para o controle de harmônicos em

sistemas elétricos de potência;

• IEEE 1159: práticas recomendadas para o monitoramento da qualidade da energia

elétrica;

• IEEE 1459: definições padrão para a medição de grandezas elétricas em condições

senoidais não-senoidais, balanceadas e não-balanceadas;

• IEEE 1547: padrão de interconexão de recursos distribuídos com sistemas elétricos

de potência.

Essas normas, em conjunto com as regulamentações da IEC, são amplamente utiliza-

das ao redor do mundo, como base para o desenvolvimento de diversos projetos científicos

diretamente relacionados ao tema da QEE.

Distorções Harmônicas de Tensão e Corrente

Segundo McGranaghan e Beaulieu (2006), a IEC 61000-3-6 indica os limites para

distorção harmônica total de tensão no PAC de sistemas de baixa, média, alta e extra-alta

tensões. Na Tabela 3.4 são apresentados os limites para a distorção harmônica total de
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tensão para normativas IEC 61000-3-6 (IEC, 2008) e a IEC 61000-2-4 (IEC, 2002b), que

define o limite de THD de tensão admissível para plantas industriais do tipo I.

Tabela 3.4: Limites para distorção harmônica total de tensão para normativas IEC.

Norma Internacional Classe T HDV (%)

IEC 61000-3-6

Baixa Tensão 8,0

Média Tensão 6,5

Alta Tensão 3,0

IEC 61000-2-4 Plantas Industriais I 5,0

Para a normativa IEEE 519, proprietários de sistemas e operadores devem limitar os

níveis harmônicos para as tensões de fase no PAC, de acordo com os limites indicados na

Tabela 3.5.

Tabela 3.5: Limites para distorção harmônica total de tensão estabelecidos pela norma
IEEE 519.

Tensão Nominal PAC T HDV (%)

VN ≤ 1 KV 8,0

1 KV < VN ≤ 69 KV 5,0

69 KV < VN ≤ 161 KV 2,5

VN > 161 KV 1,5∗

*Sistemas de alta tensão podem apresentar uma THD de até 2,0%.

Segundo normativa IEC 61000-3-6, os limites para distorção harmônica total de cor-

rente são definidos para um sistema geral de distribuição com tensão nominal de 1 kV

até 35 kV. Os valores devem ser analisados a partir da relação entre a corrente de curto-

circuito ISC do PAC e o máximo da corrente de demanda da carga IL. Já para sistemas

fotovoltaicos, em geral, devem ser respeitados os limites impostos pela IEC 61727. Os

limites impostos por essas normas são sumarizados na Tabela 3.6.

Tabela 3.6: Limites para distorção harmônica total de corrente em um sistema geral de
distribuição impostos pelas normativa IEC 61000-3-6 e a IEC 61727.

Norma Internacional ISC/IL T HDI(%)

IEC 61000-3-6 50 < ISC/IL ≤ 1000 6,0

IEC 61727 — 5,0
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Em relação à THD de corrente, para o IEEE, sistemas com tensão nominal de 120 V

até 69 kV devem respeitar os limites de distorções estabelecidos pela norma 519 (IEEE,

2014). Para sistemas fotovoltaicos de potência inferior a 10 kWp, a norma IEEE 1547

impõe o limite de 5% para a THD de corrente (IEEE, 2009a). Um resumo dos limites

admissíveis para a norma IEEE 519 é apresentado na Tabela 3.7.

Tabela 3.7: Limites para distorção harmônica total de corrente estabelecidos pela norma
IEEE 519.

ISC/IL T HDI(%)

ISC/IL < 20 5,0

20 < ISC/IL ≤ 50 8,0

0 < ISC/IL ≤ 100 12,0

100 < ISC/IL ≤ 1000 15,0

ISC/IL > 1000 20,0

Sobretensão

As normas IEC 61000-3-3 e IEC 61000-3-11 tratam das variações e flutuações de

tensão presentes em sistemas de distribuição de baixa tensão. Essas normas especificam

limites para as variações de tensão que podem ser geradas por dispositivos testados sob

condições específicas, com correntes nominais de até 16 A e de até 75 A, respectivamente.

No entanto, não foi possível obter acesso ao documento que apresenta esses limites.

Para a norma IEEE 1159, uma elevação no valor eficaz de tensão de 10-20% em

relação ao seu valor nominal por um período superior a 1 minuto caracteriza-se como

sendo uma sobretensão. Esse evento não se caracteriza como um distúrbio e sim como

uma variação de longa duração (IEEE, 2009b).

Flutuação de Tensão

A recomendação 6100-3-3 do IEC e as recomendações 1159 e 1547 do IEEE definem

as flutuações de tensão como sendo variações sistemáticas na tensão de fase ou linha do

sistema. A normativa IEEE 1547 impõe que uma unidade de geração distribuída com

potência instalada nominal inferior a 500 kVA conectada ao PAC de uma rede elétrica

qualquer não deve causar uma flutuação de tensão maior do que 10% em relação ao nível

de tensão predominante do alimentador.
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Desequilíbrio de Tensão e de Corrente

A norma IEC 61000-2-2 indica que o nível de compatibilidade para o índice de de-

sequilíbrio de tensão (IDT) é de 2%, considerando a componente de sequência negativa

em relação a componente de sequência positiva. Em algumas áreas, especialmente onde

ocorre a conexão de grandes cargas monofásicas, valores de até 3% são admissíveis (IEC,

2002a).

A norma IEEE 1159 também define o IDT de um sistema de três fases como sendo a

razão entre a amplitude da componente de sequência negativa com relação à magnitude

do componente de sequência positiva, expresso como uma percentagem. A diferença que

essa definição apresenta em relação àquela da IEC, reside apenas na equação matemá-

tica para a obtenção do desequilíbrio. Essa definição pode ser aplicada para a tensão ou

corrente. A variação do desequilíbrio de tensão para a norma IEEE 1159 deve estar en-

tre 0,5% e 2%, já a variação do índice desequilíbrio de corrente (IDC) deve estar entre

1% e 30%. A IEEE ainda descreve que desequilíbrios de tensão maiores que 5% são

considerados graves (IEEE, 2009b).

Regulação do Fator de Potência

Para a norma IEC 61727, o fator de potência deve ser garantido acima de 90% (capa-

citivo ou indutivo) para quando os VSIs atuarem com carregamentos superiores a 50% de

suas capacidades nominais (IEC, 2004).

Para a norma IEEE 1547 o sistema fotovoltaico deve apresentar fator de potência que

atenda as condições tarifárias das concessionária de energia elétrica locais. A maioria dos

inversores fotovoltaicos concebidos para funcionar conectados à rede elétrica opera perto

de fator de potência unitário. Sistemas projetados especialmente para a compensação de

energia reativa podem operar fora dos limites estabelecidos (IEEE, 2009a).

3.2 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado como as regulamentações nacionais e internacionais

caracterizaram os distúrbios da QEE em regime permanente e propõem limites para a

existência dos mesmos, a fim de se evitar uma deterioração da QEE e até acidentes na rede

de distribuição. Um resumo referente aos distúrbios tratados por cada norma consultada

é sumarizado na Tabela 3.8.
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Tabela 3.8: Comparação entre regulamentações nacionais e internacionais.

Indicador
PRODIST IEC IEEE

Módulo 8 61000-2-2 61000-2-4 61000-3-6 61727 519 1159 1547

Sobretensão
√

- - - - -
√ √

∆V (%)
√

- - -
√

-
√ √

IDTC
√ √

- - - -
√

-

T HDv

√ √ √ √
-

√ √
-

T HDi - - -
√ √ √ √ √

FP
√

- - -
√

- -
√

IDTC - Índice de Desequilíbrio de Tensão e de Corrente, FP - Fator de Potência.



Capítulo 4

Descrição do Sistema

Para se realizar a avaliação do impacto na rede elétrica, devido a conexão de uma

fonte de geração fotovoltaica, é necessário conhecer todos os detalhes físicos, parâmetros

elétricos, modos de conexão e operação dos dispositivos que compõem o sistema foto-

voltaico. Além disso, é de fundamental importância o conhecimento das características

elétricas do PAC no qual se pretende conectar o sistema fotovoltaico para prever quais

serão os resultados decorrentes da interação dos parâmetros da rede elétrica com a planta

fotovoltaica. Desse modo, neste capítulo são apresentados os detalhes técnicos da planta

de geração fotovoltaica que integra a microrrede construída no LEIER e que é utilizada

para as análises realizadas neste trabalho. A planta de geração fotovoltaica é um produto

do projeto P&D (PETROBRAS/ANEEL) 2012/00042-2 entitulado "Estudo da Geração

Fotovoltaica Centralizada e seu Impacto no Sistema Elétrico", já concluído, referente a

chamada ANEEL no 13 de 2011. Também é apresentada a estratégia de controle im-

plementada na estrutura, a descrição dos componentes da microrrede do LEIER: cargas,

fontes de geração distribuída e subestação de energia.

4.1 Descrição da Microrrede e do Sistema Fotovoltaico

A microrrede do LEIER é ilustrada na Figura 4.1. O secundário de uma subestação

redutora composta por três transformadores monofásicos T1,2,3 é utilizada como PAC dos

elementos da microrrede e apresenta uma impedância interna Zabc, que consiste na asso-

ciação série de uma indutância labc e uma resistência rabc. A microrrede é composta por

pontos de consumo, representados por cargas do tipo linear e não linear de impedâncias Zl

(associação série de rl e ll) e Znl (associação série de rnl e lnl), respectivamente, e por três

fontes de energias renováveis: fotovoltaica, eólica e hidroelétrica. O sistema de geração

fotovoltaica (FV) é composto por uma estrutura de geração trifásica e por duas de geração

monofásica, que são conectadas em fases distintas. O sistema de geração de energia eólica
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(SGE) consiste num conjunto motor-gerador de máquinas síncronas de imã permanente.

Os sistemas fotovoltaicos e o sistema eólico são conectados ao PAC por meio de filtros

LCL de impedância Zlcl com resistores de amortecimento em série com o capacitor. Os

sistemas fotovoltaicos monofásicos são conectados à rede elétrica por meio do filtro LCL

com impedância resultante Zlclm , o sistema fotovoltaico trifásico é conectado ao PAC por

meio do filtro LCL com impedância resultante Zlcltri f
e o sistema eólico é conectado por

meio do filtro LCL com impedância resultante Zlcleol
. A pequena central hidroelétrica

também consiste em um conjunto motor-gerador. No entanto, o gerador consiste em uma

máquina síncrona de polos salientes e seu tracionamento é realizado por uma máquina

CC. Para avaliar o comportamento dinâmico da microrrede, sensores de tensão e corrente

foram inseridos no PAC no secundário da subestação.
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Figura 4.1: Microrrede construída no LEIER.
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Figura 4.2: Esquema de conexão dos sistemas fotovoltaicos trifásico e monofásico conec-
tados à rede elétrica.

Neste trabalho, serão analisados os impactos causados pela conexão do sistema fo-

tovoltaico e, por isso, os demais sistemas de geração não serão utilizados. O sistema

fotovoltaico presente na microrrede do LEIER é composto por três subsistemas: 1) um

trifásico com estrutura fixa com potência instalada de 8 kWp; 2) um monofásico de es-

trutura fixa com potência instalada de 1 kWp e 3) um monofásico de estrutura rastreada

com potência instalada de 1 kWp. Tais subsistemas utilizam dois estágios de conversão:

conversão DC-DC e conversão DC-AC. Os dispositivos de conversão das estruturas fixas

foram construídos na mesma plataforma física, enquanto que o da estrutura rastreada foi

construída em uma plataforma individualizada. Na Figura 4.2 é apresentado o diagrama

esquemático dos sistemas fixos de geração fotovoltaica trifásico e monofásico, conectados

à rede elétrica por meio de um filtro do tipo LCL de impedância Zlcltri f
e Zlclm , respecti-

vamente. A rede elétrica é representada por uma impedância de rede Zabc, determinada

conforme Apêndice 5.1. O barramento CC dos VSIs é composto por capacitores eletrolí-
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ticos e são conectados aos painéis fotovoltaicos por meio de conversores do tipo boost. O

sistema de aquisição de dados dSPACE 1103 recebe as medições das grandezas elétricas

das estruturas fixas: corrente de saída dos painéis fotovoltaicos do sistema trifásico (ipv),

corrente de saída dos painéis fotovoltaicos do sistema monofásico (ipvm), tensão de saída

dos painéis fotovoltaicos do sistema trifásico (vpv), tensão de saída dos painéis fotovol-

taicos do sistema monofásico (vpvm), tensão do barramento CC do sistema trifásico (vc),

tensão do barramento CC do sistema monofásico (vcm), corrente trifásica da rede elétrica

(isabc
), corrente monofásica da rede elétrica (isc,m), tensão trifásica da rede elétrica (vpacabc

)

e a tensão monofásica da rede elétrica (vpacc,m).

O esquema de conexão do sistema fotovoltaico monofásico à rede elétrica é ilustrado

na Figura 4.3. O sistema de prototipagem rápida dSPACE 1104 recebe as medições das

grandezas elétricas da estrutura rastreada: corrente de saída dos painéis fotovoltaicos

(ipvmr
), tensão de saída dos painéis fotovoltaicos (vpvmr

), tensão do barramento CC (vcmr
),

corrente monofásica da rede elétrica (isbmr
) e a tensão da fase b da rede elétrica (vpacbmr

)

na qual a estrutura monofásica é conectada.
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Figura 4.3: Esquema de conexão do sistema fotovoltaico monofásico conectado à rede
elétrica.

A medição das correntes que fluem no secundário do transformador durante a opera-

ção dos sistemas fotovoltaicos, para a estimação da QEE, é feita por meio de sensores de

corrente diferentes daqueles necessários ao controle das estruturas de geração.

A estrutura metálica utilizada para a fixação dos conjuntos dos módulos fotovoltaicos

que compõem as referidas plantas de geração é apresentada nas Figuras 4.4 e 4.5, res-

pectivamente. As plantas fotovoltaicas fixas possuem uma potência nominal total de 9

kWp e são compostas por um arranjo de 8 kWp, trifásico, implementado por um array
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com quatro strings de oito módulos fotovoltaicos, de silício monocristalino, conectados

em paralelo. Já a planta fotovoltaica fixa de 1 kWp é composta por apenas uma string de

quatro módulos do mesmo modelo utilizado na trifásica.

Figura 4.4: Vista frontal da estrutura de fixação das plantas fotovoltaicas fixas.

Figura 4.5: Vista lateral da estrutura de fixação das plantas fotovoltaicas fixas.

A divisão entre as estruturas trifásica e monofásica fixas é ilustrada na Figura 4.6. A

estrutura foi instalada para que os módulos fotovoltaicos fossem alinhados segundo uma
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inclinação de 10 graus para o norte, adequada para extração de uma maior potência ao

longo do ano, segundo posicionamento geográfico do local de instalação (VILLALVA,

2015). Além disso, esta opção de instalação facilita procedimentos necessários de manu-

tenção e limpeza e evita o acúmulo de poeira sob os módulos fotovoltaicos.

Figura 4.6: Divisão das estruturas trifásica e monofásica fixas.

A estrutura metálica da planta de geração fotovoltaica com rastreamento mecânico

é ilustrada nas Figuras 4.7 e 4.8, segundo as vistas frontal e inferior, respectivamente.

A planta fotovoltaica rastreada de 1 kWp é composta por uma string contendo quatro

módulos fotovoltaicos do mesmo modelo das plantas fixas.

Para realizar o posicionamento angular da estrutura rastreada são utilizados um motor

de indução com duas caixas de redução: uma com relação de redução de 10:1 e outra

com relação 30:1. O motor de indução e as caixas de redução empregadas na estrutura de

tracionamento são apresentados nas Figuras 4.9 e 4.10, respectivamente.

O controle do motor responsável pelo tracionamento do rastreador é realizado por

meio de um inversor de tensão, modelo CFW-11, da WEG, segundo uma técnica de con-

trole vetorial indireto. A estratégia de controle de posicionamento angular é implemen-

tada por um microcontrolador PIC 18F4525, MICROCHIP, segundo uma trajetória pré-

programada. A estrutura microcontrolada gera os sinais de referência que são enviados

para o inversor de tensão CFW-11, que por sua vez traciona a máquina de indução para o

posicionamento angular do painel fotovoltaico.
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Figura 4.7: Vista frontal da planta fotovoltaica de 1 kWp rastreada.

Figura 4.8: Vista inferior da planta fotovoltaica rastreada de 1 kWp.
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Figura 4.9: Motor de indução e caixa de redução de relação 10:1.

Figura 4.10: Caixa de redução de relação 30:1.

O posicionamento angular do rastreador varia no intervalo temporal compreendido das

05:30 às 16:30. A dinâmica dessa variação ocorre da seguinte forma: a cada meia hora a

estratégia de controle implementada no PIC envia um sinal de comando para o inversor de

tensão, para que este acione o motor de indução com velocidade controlada em 500 rpm.

Ao longo do período de funcionamento do rastreador, são realizados 23 incrementos,

nos quais, a cada incremento, a estrutura de sustentação dos módulos fotovoltaicos é

deslocada em torno de 3,9 graus, em relação ao eixo vertical. Às 17:00 horas a estrutura

de controle implementada no PIC envia um sinal de referência para o inversor, que aciona

o motor com sentido de rotação inverso ao dos incrementos anteriores, fazendo com que
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o rastreador retorne para a sua posição inicial.

Os conversores de potência utilizados nas plantas monofásicas e trifásica foram im-

plementados por estruturas de conversão SEMIKRON, modelo B6I+E1IF+B6C 510VCC.

A estrutura trifásica é composta por quatro braços, enquanto que as estruturas mono-

fásicas por três braços, bidirecionais em corrente, implementados por pontes IGBTs,

SKM100GB12T4. As referidas chaves têm valores nominais de 1.200 V e 100 A. Os bra-

ços dos inversores de tensão são acionados por módulos inteligentes de comando SKHI

22B, segundo lógica TTL. Estes módulos operam com uma lógica de comando baseada

no inter-travamento entre os sinais de controle das chaves superiores e inferiores de cada

braço. Além disso, os referidos módulos possuem esquemas de proteções contra curto-

circuito, sobretensão, subtensão, bem como monitoramento do nível de estresse da chave,

por meio da medição do tempo de desligamento das referidas chaves. Para cada tipo de

planta de geração foi utilizada uma estrutura de conversão. Ressalvando-se que para as

estruturas de conversão das plantas monofásicas, empregaram-se as mesmas lógicas de

construção. As estruturas de conversão para as plantas fixas são apresentadas na Figura

4.11, na qual são indicados os locais em que se realizam as etapas de conversão boost,

conexão com a rede elétrica e ponte retificadora a diodos (para o conversor trifásico).

Figura 4.11: Estruturas de conversão utilizadas nas plantas de geração fixas, planta trifá-
sica de 8 kWp (à esquerda) e planta monofásica de 1 kWp (à direita).

Os detalhes relativos à montagem dos módulos inteligentes de comandos, empregados

para cada braço dos conversores são apresentados na Figura 4.12.
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Figura 4.12: Módulos inteligentes de comando para as etapas de conversão boost (acima)
e para o VSI responsável pela conexão com a rede elétrica (abaixo).

Os indutores dos conversores boost das estruturas fotovoltaicas fixas (lbtri f
, para a

estrutura trifásica e lbm
para a estrutura monofásica), os componentes do filtro LCL de

conexão com a rede elétrica e os exaustores responsáveis pelo arrefecimento destes com-

ponentes, são ilustrados na Figura 4.13. Os exaustores são do modelo SK 2120 AC, da

SEMIKRON. Para a estrutura rastreada, a conexão desses elementos segue o mesmo pa-

drão da Figura 4.13.

Figura 4.13: Filtros LCL de conexão com a rede elétrica, indutores do conversor boost e
exaustores das estruturas fixas.
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Os indutores que compõem os filtros e o conversor boost são do tipo ferromagnético

constituído de nanomateriais, de formato toroidal e com linearidade garantida em toda

faixa de operação.

Para a medição das correntes elétricas necessárias ao controle das estruturas são uti-

lizados sensores de efeito hall do tipo LAH-25-NP. Para a medição das tensões elétricas

são usados sensores de tensão do tipo LV20-P. Na planta fotovoltaica trifásica foram em-

pregados quatro sensores de tensão, um para medição de tensão do barramento CC e os

outros três para medição das tensões do PAC. Já no caso das plantas fotovoltaicas mono-

fásicas, apenas dois sensores de tensão foram utilizados, um para medição do barramento

CC e outro para medição da tensão do PAC. Foram utilizados oito sensores de corrente

nas estruturas fixas e dois na planta de geração rastreada. Para a medição das correntes

que fluem no secundário do transformador durante a operação dos sistemas fotovoltaicos

e são utilizadas para a estimação dos indicadores da QEE são utilizadas três ponteiras

de corrente, também de efeito hall, do tipo Clamp-on, modelo 1146B, da Keysight, ide-

ais para a medição de formas de ondas distorcidas com amplitudes de 100 mA a 100

A (RMS), para frequências de até 100 kHz. A medição de tensão realizada na bancada

trifásica é utilizada tanto para o controle quanto para a estimação dos indicadores. Os

sinais coletados pelos sensores são enviados para as plataformas de prototipagem rápida

dSPACE 1103 (para as plantas fotovoltaicas fixas e medição das correntes elétricas no

secundário do transformador) e dSPACE 1104 (para a planta fotovoltaica rastreada).

O dSPACE 1103 possui um processador PowerPC 750GX, de ponto flutuante que

opera com frequência de clock de 1 GHz. Seu DSP-escravo possui 32 portas I/O. A cri-

ação de rotinas e algoritmos pode ser feita utilizando-se o software MATLAB/Simulink

da MathWorks: com auxílio da linguagem de programação C++ em blocos DLL ou por

meio de blocos nativos. O dSPACE 1103 é composto por uma placa de controle DS1103

responsável pelo processamento digital dos sinais e pelo CLP1103, responsável pela inter-

conexão da placa de controle com a planta do processo. Com 10 saídas PWM, o dSPACE

1103 pode ser utilizado no acionamento de inúmeros conversores de potência. Já o dS-

PACE 1104, por sua vez, possui um processador MPC8240, também de ponto flutuante,

que opera com frequência de clock de 250 MHz. Sua plataforma possui 20 portas I/O, o

que a torna mais compacta, em relação ao dSPACE 1103. O dSPACE 1104 é composto

por uma placa de controle DS1104 responsável pelo processamento digital dos sinais e

pelo CLP1104, também com 10 saídas PWM.

Os componentes atuadores (VSI), de medição (sensores) e de aquisição de dados (dS-

PACE) das plataformas experimentais para as estruturas fixas e rastreada, são ilustrados

nas Figuras 4.14 e 4.15, respectivamente.
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Figura 4.14: Plataforma experimental das estruturas de conversão das plataformas fixas.
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Figura 4.15: Plataforma experimental da estrutura de conversão da plataforma rastreada.

4.2 Estratégia de Controle

Na Figura 4.16 é apresentado o diagrama de blocos do esquema de controle pro-

posto para o sistema de geração fotovoltaica trifásico. A estratégia de controle adotada

é a mesma utilizada por Rocha (2015). No entanto, ao invés do DSM-PI (do inglês,

Dual-Sliding Mode-Proportional Integral) utilizado pelo autor, um controlador PI é res-

ponsável pela regulação da tensão do barramento CC. O sinal de controle gerado pelo

controlador é a corrente de referência ie∗sd no referencial síncrono do vetor tensão, que

determina o balanço de energia do sistema. Essa corrente também é utilizada para ga-

rantir que a planta fotovoltaica forneça o máximo de potência disponível através de um
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esquema MPPT P&O, que atua diretamente na determinação do ciclo de trabalho (D) do

conversor boost. A tensão do barramento CC medida, fecha a malha de controle após

ser filtrada por um filtro passa-baixa (LPF) (do inglês, Low-Pass Filter) de primeira or-

dem. O PLL implementado é do tipo SRF-PLL (do inglês, Synchronous Reference Frame

Phase-Locked-Loop) conforme utilizado por Rocha (2015). Esta ferramenta fornece a

frequência angular e o ângulo de fase do vetor tensão θ̂, a partir da análise do sistema no

referencial vetor tensão. O controle de corrente é realizado no referencial estacionário por

controladores do tipo DSC, dimensionados para trabalharem na frequência fundamental.

Este controlador gera as tensões de referência no referencial síncrono, que são transfor-

madas para o referencial trifásico 123 e sintetizadas pelo VSI por meio de modulação

PWM escalar (ROCHA, 2015).
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Figura 4.16: Diagrama de blocos do sistema de controle da planta trifásica implementado.

Para as plantas de geração monofásicas, o diagrama de blocos da estratégia de controle

utilizada é apresentada na Figura 4.17. O subíndice f referencia as varáveis da estrutura

fixa, enquanto que o subíndice r referencia variáveis da estrutura rastreada. A estratégia

de controle tem a mesma funcionalidade da utilizada no sistema trifásico. No entanto,

foram realizadas adequações para adaptar a estratégia para os sistemas monofásicos. O

controle da tensão do barramento CC (Vcmr, f
) também é realizado por meio de controla-

dores do tipo PI convencionais. A transformação do referencial 123 para o referencial

estacionário αβ ou para o referencial síncrono dq é realizada utilizando-se a tensão da

rede elétrica como a componente α e a emulação da componente β a partir da defasagem
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de α em 90o. Para isso, a obtenção da componente beta dos sistemas monofásicos foi pos-

sível por meio do uso de um filtro passa tudo (APF, do inglês All Pass Filter) que insere

um defasamento de 90o ao sinal aplicado em sua entrada (ROCHA, 2015). Dessa forma,

a componente do eixo direto no referencial síncrono issdmr, f
é sincronizada com a corrente

de fase da rede elétrica e, por meio de um APF, é gerada a componente em quadratura

issqmr, f
. A função de transferência do APF é composta por um ganho a1, um zero de fase

não mínima em ω0 e um polo estável em ω0, em que ω0 é a frequência angular do sinal

a ser defasado em 90o. Assim, são obtidas as correntes da rede elétrica no referencial

estacionário iesdmr, f
e iesqmr, f

. O controle de corrente também é realizado no referencial es-

tacionário por controladores do tipo DSC dimensionados para trabalharem na frequência

fundamental. O PLL implementado na estratégia de controle é o mesmo utilizado por

Rocha (2014).
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Figura 4.17: Diagrama de blocos do sistema de controle da planta monofásica rastreada.

O MPPT implementado nas estruturas trifásica e monofásicas é baseado no modelo

estudado por Barreto (2013) que, como nos métodos tradicionais de perturbação e obser-

vação P&O, atua na relação cíclica do conversor boost. Este método, ao invés de neces-

sitar das medidas de tensão e corrente de saída da planta fotovoltaica, determina o ponto

de máxima potência a partir da análise da corrente da rede elétrica no referencial síncrono

iesd , que possui a informação da potência ativa fornecida pelo sistema à rede elétrica. Na

Figura 4.18 é apresentado o fluxograma do algoritmo MPPT utilizado.
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Figura 4.18: Fluxograma do algoritmo MPPT utilizado.

A corrente a ser analisada para que haja o o fornecimento da máxima potência dispo-

nível pelos sistemas fotovoltaicos é a corrente iesd . No entanto, como estudado por Rocha

(2015), é necessário eliminar oscilações provenientes do chaveamento do VSI que são

prejudiciais ao desempenho do MPPT. Com base nisso, é analisada a corrente de referên-

cia ie∗sd gerada pelo controlador PI, pois essa possui menos oscilações que de eixo direto,

obtida a partir das medições das correntes do sistema. A corrente de referência é filtrada

por um LPF de segunda ordem de ganho ke, coeficiente de amortecimento ξe e frequên-

cia ωe, que suaviza as oscilações presentes na corrente ie∗sd e gera a corrente de referência

filtrada ¯ie∗sd . A atuação do MPPT é bem mais lenta que a dinâmica do controle de corrente,

dessa forma o MPPT considera que a corrente de eixo direto no referencial síncrono é

igual a de referência a cada atuação. Para garantir que isso ocorra, é implementado um

contador que garante a realização de um novo incremento de D após decorridos 1,5 se-

gundos, garantindo assim que o controle de corrente já tenha garantido erro nulo entre a

corrente real e a de referência. O diagrama de blocos mais completo do método MPPT

utilizado é ilustrado na Figura 4.19.
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Figura 4.19: Diagrama de blocos do MPPT implementado nos três sistemas fotovoltaicos.

4.3 Caracterização da Subestação (PAC)

O acesso à rede elétrica utilizado neste trabalho é feito por meio do barramento de

baixa tensão da subestação de energia elétrica já apresentada anteriormente na Figura 4.1.

A subestação é do tipo blindada em aço com potência nominal de 15 kVA, composta por
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três transformadores monofásicos imersos em óleo mineral isolante, com potência nomi-

nal individual de 5 kVA. O banco trifásico possui seus terminais ligados na configuração

Y-Y aterrado. A subestação é do tipo abaixadora, com tensão de linha do primário de

380 V e tensão de linha do secundário de 220 V. A estimação da impedância interna da

subestação do LEIER se fez necessária por não haver dados disponíveis sobre ensaios ou

testes de fabricante para o conhecimento desse valor.

A planta de geração fotovoltaica monofásica fixa é conectada ao PAC por meio da

fase b e a planta de geração fotovoltaica monofásica rastreada por meio da fase c. A

inserção das plantas de geração monofásica em fases distintas do sistema faz com que este

apresente níveis de desbalanço de tensão e corrente consideráveis. Esta característica é

evidenciada pelos diferentes pontos de operação da planta monofásica fixa e da rastreada.

Há dois tipos de cargas trifásicas conectadas ao PAC por meio dos disjuntores indivi-

duais: uma linear com impedância rl + jωsll, em que rl é seu resistor e ll é seu indutor; e

uma não-linear com impedância rnl + jωslnl, em que rnl é seu resistor e lnl é seu indutor.

A carga não-linear é composta por um retificador trifásico não controlado (por diodos

semicondutores) que alimenta uma impedância fortemente indutiva (semelhante à carga

linear). O quadro de cargas é ilustrado na Figura 4.20.

Carga Linear

Carga não
Linear

Figura 4.20: Armário de cargas.

4.4 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foram levantadas as características físicas da usina fotovoltaica cons-

truída no LEIER, bem como a estratégia de controle individual adotada para cada estrutura
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de geração fotovoltaica. Também foram abordados os detalhes construtivos da subestação

em que são conectadas as estruturas de geração e as cargas, além da forma de conexão

das mesmas.



Capítulo 5

Fundamentação Teórica

Neste capítulo é apresentada a metodologia adotada para a estimação da impedância

interna do PAC. Além disso, são discutidas as definições em relação a penetração de

sistemas fotovoltaicos na rede elétrica de baixa tensão. Por fim, também são apresentados

os cenários de operação possíveis para a conexão de sistemas de geração fotovoltaicos.

5.1 Estimação da Impedância Interna da Subestação

Na Figura 5.1(a) é ilustrado o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica na forma

complexa, cujas componentes harmônicas são decompostas tanto no lado do sistema fo-

tovoltaico quanto da rede elétrica. Ipv é a corrente fornecida pelo painel, Vs é a tensão da

rede elétrica, Rg e Xg são a resistência interna e a reatância interna da rede elétrica, res-

pectivamente, e "h" representa o múltiplo da frequência harmônica característica existente

na rede elétrica. A utilização de um distúrbio harmônico característico para a estimação

dificulta o processamento dos sinais medidos, pois estes sofrem influência dos harmô-

nicos que já existem na rede elétrica. Para superar essa limitação, um harmônico não

característico, de ordem "hx", é utilizado como distúrbio. Nesse caso, o sistema elétrico

não apresentará um correspondente harmônico, resultando no sistema ilustrado na Figura

5.1(b). A corrente e a tensão sintetizadas pelo VSI, na frequência harmônica não carac-

terística, são representadas por Ig(hx) e Vg(hx), respectivamente. Nesse caso, a obtenção

da impedância da rede é realizada por meio da medição da corrente e tensão sintetizadas

na frequência harmônica não característica da rede elétrica. A frequência do distúrbio

selecionado deve ser a mais próxima possível da frequência fundamental para se evitar

possíveis problemas de ressonância com conteúdo harmônico de alta frequência (ASIMI-

NOAEI et al., 2005). Ainda como sugestão dos autores, foi escolhido o inter-harmônico

de ordem 1,5 a ser injetado no sistema.
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Figura 5.1: Estrutura complexa do sistema elétrico do ponto de vista dos (a) harmônicos
característicos e (b) harmônicos não característicos.

A estimação da impedância na frequência do distúrbio é calculada da seguinte forma:

Zg(h) =
DFT (v(k))

DFT (i(k))
=

V (h)

I(h)
,

=
Vg(h)e

jθV (h)

Ig(h)e jθI(h)
= Zg(h)e

jθZ(h),

= Rg + jωxLg, (5.1)

em que Rg e Lg representam os valores da resistência e indutância na frequência do inter-

harmônico; ωx representa a frequência angular do inter-harmônico injetado dada em rad/s.

Contudo, a impedância interna da rede na frequência fundamental é calculada por meio

da seguinte expressão (ASIMINOAEI et al., 2005):

Z(60Hz) = Rg + jω60
ω60

ωx
Lg. (5.2)

5.2 Limite de Penetração Para a Geração Fotovoltaica

Conectada à Rede Elétrica

Nesta seção é apresentada uma fundamentação teórica referente às principais avalia-

ções sobre a penetração de sistemas fotovoltaicos encontradas na literatura.
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5.2.1 Definições de Penetração

Um mesmo limite percentual de penetração, pode ter diferentes impactos na rede elé-

trica, dependendo diretamente do parâmetro utilizado para a definição deste valor percen-

tual. Com base na falta de uma definição consolidada sobre a penetração de sistemas de

geração distribuída, as definições mais utilizadas para o fator de penetração na literatura

podem ser agrupadas em três categorias distintas (MCGRANAGHAN et al., 2008), que

são:

• Um percentual da

– capacidade nominal do alimentador;

– capacidade instalada de transformação de uma concessionária;

– potência instalada do parque gerador nacional;

– potência de uma subestação.

• Um percentual da demanda máxima

– da subestação;

– do alimentador;

– unidade consumidora;

• Diverso, sendo um percentual

– da energia gerada pela geração centralizada;

– da queda de tensão no alimentador.

5.3 Cenários de Operação

Os estudos teóricos realizados demonstram que é possível utilizar os sistemas de con-

versão e controle dos sistemas fotovoltaicos para prover mais funcionalidades à rede elé-

trica, como por exemplo, contribuir para estabilidade global da rede elétrica (WANDHARE;

AGARWAL, 2014), (YANG et al., 2016). Estas funcionalidades adicionais permitem

maior flexibilidade de controle que, por sua vez, possibilitam a operação em modos varia-

dos. Em seu trabalho, Rocha (2015) apresenta os seguintes possíveis modos de operação:

• Operação com fator de potência unitário com potência reativa nula; este é o modo

de operação mais comum em que o conversor de potência entrega à rede apenas

potência ativa.
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• Operação com fator de potência fixo e potência reativa variável; este modo possibi-

lita a injeção de potência reativa desde que se garanta a condição de linearidade da

potência ativa disponível.

• Operação com fator de potência variável; o fator de potência do PAC é ajustado em

função da potência ativa gerada sem que o controle atue sobre a regulação de tensão

do PAC (DALL’ANESE et al., 2014).

• Operação por controle de tensão com capacidade de injeção de reativos; neste modo

de operação o sistema fotovoltaico participa do controle da tensão do PAC, ajus-

tando a potência reativa gerada.

• Operação com compensação de harmônicos e reativos do PAC; neste modo, além

de injetar potência reativa no PAC, o sistema fotovoltaico também mitiga distorções

harmônicas de corrente preexistentes no PAC.

5.4 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foi apresentada a fundamentação teórica referente ao método de esti-

mação da impedância interna do PAC utilizado para a caracterização da subestação do

LEIER. Além disso, foram apresentadas as definições de penetração de sistemas fotovol-

taicos, juntamente com os possíveis cenários de operação de acordo com as funcionalida-

des dos sistemas fotovoltaicos.



Capítulo 6

Resultados Experimentais

A avaliação do impacto na rede elétrica causado pela inserção de fontes de geração

fotovoltaica é feita com base na análise dos indicadores da QEE para os diversos níveis

de potência fornecidos à rede elétrica. Neste capítulo são apresentados os parâmetros

da planta de geração fotovoltaica. Além disso, são apresentados os resultados experi-

mentais referentes à estimação da impedância interna da subestação do LEIER, utilizada

como PAC do sistema, e os resultados do desempenho dos sistemas fotovoltaicos obtidos

durante os testes realizados no LEIER.

6.1 Definição do Cenário de Operação

Com base nos cenários de penetração de sistemas fotovoltaicos estudados por Mc-

Granaghan et al. (2008), neste trabalho é analisado o desempenho do sistema de geração

fotovoltaico sob o ponto de vista do primeiro cenário proposto por Rocha (2015), em que

os conversores operam de tal forma que o fator de potência da rede é unitário, ou seja,

a potência reativa entregue à rede elétrica é igual a zero (IEEE, 2009a). A parcela de

reativos fornecida pelo conversor é apenas a potência reativa consumida pelo filtro LCL.

Para este cenário, serão avaliados os níveis de penetração com base na potência nomi-

nal da subestação do LEIER. A partir disso, é possível definir previamente os seguintes

subcenários da penetração da planta fotovoltaica:

• 0 a 10% da potência nominal da subestação;

• 10 a 20% da potência nominal da subestação;

• 20 a 30% da potência nominal da subestação;

• 30 a 40% da potência nominal da subestação;

• 50 a 60% da potência nominal da subestação.
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Os subcenários são limitados a penetrações fotovoltaicas de até 60%, devido ao fato

de que a potência nominal dos dois sistemas fotovoltaicos irá representar uma penetração

máxima equivalente a esse valor em relação a potência nominal da subestação.

6.2 Descrição da Planta Fotovoltaica e do PAC

Os parâmetros dos sistemas fotovoltaicos utilizados nesse trabalho são sumarizados

na Tabela 6.1. Como comentado no capitulo 3, estes sistemas foram desenvolvidos pelo

LEIER e os parâmetros presentes na Tabela 6.1 são uma ampliação dos dados coletados

do trabalho realizado por Rocha (2015).

Tabela 6.1: Especificações do sistema analisado no LEIER.

Parâmetro Valor
Conjunto para geração trifásica 32 módulos YL245P-29b de 245 Wp

Conjunto para gerações monofásicas 4 módulos YL245P-29b de 245 Wp
Características STC* vmppt = 30,2V e imppt = 8,11A

Tensão de linha primária (T1,2,3) 380 V
Tensão de linha secundária (T1,2,3) 220 V

Potência Nominal dos Transformadores (T1,2,3) 5 kVA
Frequência da rede 2π×60 rad/s

Indutores do lado do VSI l ftri f
= l fm,r = 1mH

Indutores do lado da rede lgtri f
= lgm,r = 500µH

Capacitores dos filtros LCL Ctri f = 15µF, C fm,r = 7,5µF
Resistores de amortecimento rdtri f

= 2,5Ω, rdm
= 10Ω

Carga Linear rl = 20Ω , ll = 60mH

*Condições de teste padrão (do inglês, Standard Test Conditions).

Os parâmetros dos controladores do barramento CC (PI) empregados para as três plan-

tas fotovoltaicas e dos controladores DSCs que regulam as correntes da rede elétrica para

os sistemas trifásico e monofásicos são sumarizados nas Tabelas 6.2 e 6.3, respectiva-

mente.

Tabela 6.2: Parâmetros dos controladores do barramento CC dos sistemas de geração
fotovoltaica das estruturas trifásica e monofásicas.

Parâmetros dos PIs.

kpcc 0,15

kicc 1,5
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Tabela 6.3: Parâmetros dos controladores de corrente dos sistemas de geração fotovoltaica
trifásico e monofásicos.

Parâmetros dos DSCs

a ftri
275 a fmon

250

Tftri
12,5 Tfmon 5

6.3 Estimação da Impedância da Rede Elétrica

O distúrbio de corrente deve ser inserido na malha referência da malha de corrente

no referencial estacionário e ser da ordem de poucos ampères e de curta duração, de

modo que não aumente a THD e as perdas de energia do sistema (ASIMINOAEI et al.,

2005). Entretanto, se amplitude do distúrbio é muito pequena, é mais difícil identificar

o distúrbio devido ao aumento da relação sinal-ruído na medição e, como consequência,

não será possível estimar a impedância interna da rede com precisão (ASIMINOAEI et

al., 2005).

Neste trabalho, o distúrbio de corrente escolhido será na frequência de 90 Hz. Con-

tudo, essa frequência não é um número inteiro múltiplo da frequência fundamental ( f =60

Hz) e, portanto, o cálculo da DFT durante o período da componente do distúrbio não é

adequado devido ao efeito de spectral leakage. Para superar essa limitação, a DFT é im-

plementada utilizando uma janela de amostragem (T = 2/ f ). Desse modo, a frequência

fundamental passa a equivaler 30 Hz, enquanto que a segunda e terceira harmônicas são

equivalentes a 60 e 90 Hz, respectivamente. A estimação da impedância interna da rede foi

obtida com a plataforma experimental ilustrada na Fig. B.1. A plataforma experimental

utiliza o dSPACE 1103 para implementar os algoritmos das estratégias de controle, bem

como para injeção do distúrbio. Os dispositivos de aquisição de dados A/D do dSPACE

1103 foram conectados as unidades de medição de tensão e corrente. Os parâmetros utili-

zados para estimação da impedância, tais como frequência, amplitude e taxa de repetição

do distúrbio de corrente inter-harmônica injetado, são sumarizados na Tabela 6.4.

Tabela 6.4: Parâmetros do Distúrbio de Corrente Injetado.

Frequência do distúrbio injetado 90 Hz
Amplitude do distúrbio injetado 3A por fase

Taxa de repetição* 2/20

A subestação possui um perfil que varia seu comportamento ao longo do dia, devido
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a sua tensão de alimentação também ser utilizada em outros laboratórios da UFRN. Com

base nesse comportamento variável, foi necessário realizar uma bateria de experimentos

para se determinar um valor médio diário das grandezas a fim de se conhecer a impedância

interna da subestação com incerteza. Na Tabela 6.5 são sumarizados os resultados obti-

dos dos parâmetros da subestação para as três fases (A-B-C). Os valores de impedância,

resistência e indutância internas da rede sumarizados na Tabela 6.5 representam a média

de 75 experimentos.

Tabela 6.5: Estimação dos Valores da Impedância Interna da Rede.

Fase A Fase B Fase C

Impedância da rede 0,41 Ω 0,60 Ω 0,47 Ω

Resistência da rede 0,41 Ω 0,59 Ω 0,46 Ω

Indutância da rede 433 µH 316 µH 331 µH

Com base nas grandezas elétricas sumarizadas na Tabela 6.5, o PAC da subesta-

ção do LEIER tem caráter predominatemente resistivo, assim como os alimentadores de

baixa tensão, utilizados nas redes de distribuição de energia elétrica (TONKOSKI; TUR-

COTTE; EL-FOULY, 2012). Ainda em referencia aos resultados presentes na Tabela 6.5,

há uma assimetria em torno de 38% da fase B em relação à fase A, e 27% em relação à

fase C.

6.4 Impacto na Rede elétrica

Os ensaios iniciais foram realizados no LEIER de forma a fornecer as características

do comportamento do PAC, tomando como base as normas do IEEE estudadas anterior-

mente. Os experimentos são realizados para os casos nos quais a alimentação da carga

linear é fornecida exclusivamente pela rede elétrica e para casos onde as estruturas de

geração fotovoltaica são acionadas e operam em níveis distintos de penetração.

6.4.1 Caracterização do PAC Sem Penetração Fotovoltaica

A caracterização do PAC, no qual são conectados os dois sistemas de geração fotovol-

taica utilizados neste trabalho, é realizada por meio de uma análise que consiste em avaliar

os indicadores da QEE no PAC enquanto supre a potência consumida pela carga linear,

que apresenta um baixo fator de potência. Tal avaliação é importante para se conhecer
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os distúrbios preexistentes no sistema antes da conexão dos sistemas fotovoltaicos (tam-

bém referenciados como "background disturbances", na literatura). A referida análise foi

realizada diariamente, realizando-se medições com intervalo de aquisição de 5 minutos,

repetidas periodicamente a cada 30 minutos. Tal intervalo de medição, neste trabalho,

representa um dia útil de operação.

Os sinais enviados pelos sensores de corrente, localizados no secundário da subes-

tação, são coletados pelo sistema de aquisição de dados dSPACE 1103 a uma taxa de

amostragem de 10 kHz. Esses sinais são tratados offline, com uma taxa de subamostra-

gem de 7680 Hz.

Os resultados experimentais para uma medição de 5 minutos, contendo os valores

RMS das tensões e correntes de fase do PAC, são ilustrados na Figura 6.1, no qual tem-

se uma assimetria de aproximadamente 2% em relação ao valor médio das amplitudes

de tensão RMS no PAC. Os valores RMS referentes as correntes de fase no PAC são

apresentados na Figura 6.1(b). Nesse caso, a assimetria entre as amplitudes é de aproxi-

madamente 10% em relação ao valor médio das amplitudes das correntes RMS do PAC.

Os dois valores de assimetria são notoriamente distintos. Isso ocorre devido à existência

de desequilíbrio entre os valores de impedâncias interna por fase do PAC e também pelo

desequilíbrio existente entre as impedâncias por fase da carga linear.
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Figura 6.1: Valores RMS por fase da: (a) tensão; (b) corrente do PAC.

A distorção das formas de onda da tensão da rede elétrica é ilustrada na Figura 6.2(a).

A análise da T HDv por fase demonstra que a subestação já apresenta uma distorção

harmônica preexistente, pois cada fase apresenta valores de distorção entre 2,4% e 3,3%.

A distorção das formas de onda de corrente do PAC é ilustrada na Figura 6.2(b). Em-

bora uma carga linear não consuma componentes harmônicos de corrente, a mesma está

submetida a tensões que apresentam distorção (JO; SON; PARK, 2013) e a T HDi das cor-

rentes apresenta um valor médio de 1,2%. O T HDi é inferior ao T HDv devido a natureza
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da carga RL usada, pois esta carga funciona como um filtro passa baixa para as correntes

que são consumidas.
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Figura 6.2: Comportamento das distorções harmônicas de (a) tensão e (b) corrente no
PAC antes da penetração fotovoltaica.

O índice de desequilíbrio de tensão (IDT) pode ser observado na Figura 6.3(a) com va-

lor médio de 0,85%, enquanto que o índice de desequilíbrio de corrente (IDC) é ilustrado

na Figura 6.3(b), com valor médio de 7,7%. A assimetria entre as impedâncias internas

do PAC é a principal responsável pelo IDT obtido. Por sua vez, o IDC obtido é um reflexo

do nível de desequilíbrio nas fases da carga linear, também observado nos valores RMS

das correntes de fase, na Figura 6.1. De acordo com os resultados analisados o IDC é

aproximadamente 10 vezes maior do que o IDT.
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Figura 6.3: Comportamento do (a) IDT e (b) IDC no PAC antes da penetração fotovol-
taica.

6.4.2 Impacto da Conexão do Sistema Trifásico à Rede Elétrica

Os impactos causados pela conexão da estrutura de geração trifásica à rede elétrica se-

rão analisados com base nos indicadores da QEE para os cenários de operação definidos
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anteriormente. O nível penetração máxima (NPmax) teórico é de 53,3%, levando em con-

sideração a potência instalada do sistema fotovoltaico trifásico e a capacidade instalada

da subestação (8kWp/15kVA).

As medições foram realizadas durante um dia útil de operação do sistema de geração

fotovoltaica trifásico. O histograma que representa a concentração de pontos obtidos

para cada nível de penetração durante os experimentos é ilustrado na Figura 6.4. Cada

ponto ilustrado no gráfico representa a integração de 10 s de medição, tendo em vista

que a coleta de dados é feita a cada 100 µs. A partir dos experimentos realizados, foram

mapeados valores de níveis de penetração variando de 9,92% a 44,67%, com a maior

concentração de dados entre 10% e 20% (baixa penetração) e entre 30% e 45% (alta

penetração). No entanto, há uma baixa concentração de dados na faixa de 20% a 30%,

que representa a média penetração. Isto se deve ao fato de que, durante os experimentos,

houve interrupções indesejadas do sistema de geração fotovoltaica.

Com base na concentração de dados analisada, os resultados obtidos para os indicado-

res da QEE na faixa de média penetração apresentam menor precisão em relação às faixas

de baixa e alta penetrações, devido à menor quantidade de dados que representam essa

faixa de penetração.
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Figura 6.4: Distribuição dos níveis de penetração obtidos experimentalmente para o sis-
tema fotovoltaico com planta trifásica.

Na Figura 6.5 apresentam-se os níveis de flutuação de tensão, por fase, e a flutuação de

tensão média das três fases. Os valores de flutuação de tensão média atingem valores de

7,59% para o máximo de penetração alcançada. Contudo, a flutuação de tensão observada

na fase B possui a maior intensidade dentre as demais fases, com valores próximos a 9,2%.
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Como observado nos resultados da estimação da impedância interna do PAC, sumarizados

na Tabela 6.5, a fase B do sistema possui a maior impedância dentre as demais fases e, por

isso, experimenta as maiores flutuações de tensão. Para os niveis avaliados, a flutuação

de tensão não superou o valor limite estabelecido pela norma IEEE 1547 (IEEE, 2009a),

que é de 10%.
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Figura 6.5: Flutuação de tensão em função do nível de penetração.

Os indicadores das distorções harmônicas de tensão e de corrente, T HDv e T HDi,

para os níveis de penetração avaliados, são apresentados na Figura 6.6. De acordo a seção

8.1.1 da normativa IEEE 1547 (IEEE, 2009a), o sistema de geração distribuída não deve

regular ativamente a tensão no PAC da rede em que é conectado. No entanto, o aumento da

penetração fotovoltaica trifásica tende a diminuir a T HDv nas fases da subestação. Com

o aumento da potência entregue à rede elétrica pelo sistema fotovoltaico, a componente

fundamental da corrente aumenta e, por consequência, há um acréscimo na magnitude

da componente fundamental da tensão, diminuindo a relação harmônicos/fundamental. A

T HDv por fase e a T HDv média das fases não ultrapassou o limite sugerido pela norma

IEEE 1159 (IEEE, 2009b), que é de 5,0%, em nenhum dos níveis de penetração obser-

vados. De acordo com os resultados experimentais, tem-se uma relação inversa entre o

indicador T HDi e o nível de penetração, como estudado no Capítulo 2. Para baixos níveis

de penetração, o T HDi médio apresenta valores próximos a 14%, enquanto que, para altas

penetrações, em torno de 7,05%. A alta T HDi, para baixos níveis de penetração, decorre

do fato de que durante esses cenários de operação a potência da carga é suprida pelo sis-

tema fotovoltaico e a potência entregue à rede é próxima de zero, com baixa componente

fundamental da corrente. A fase B apresenta os maiores valores de T HDi para baixas pe-

netrações, com valores próximos a 20%. Esse evento demonstra que as fases mais fracas

dos alimentadores tendem a ser mais susceptíveis a distorções harmônicas de corrente.

Para os níveis de penetração avaliados, a T HDi não atendeu ao critério recomendado pela

normativa IEEE 1547 (IEEE, 2009a), que é um T HDi inferior a 5%.
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Para a obtenção do T HDi, foram considerados harmônicos com frequências múltiplas

da fundamental de até 540 Hz. A magnitude dos harmônicos de corrente analisados é

ilustrada na Figura 6.7. A magnitude de cada harmônico representa a média dos valores

eficazes calculados para níveis de penetração inferiores ou iguais a 25% e para níveis

superiores a 25%. O valor eficaz da amplitude dos harmônicos de corrente apresenta

uma tendência de diminuição em relação direta com o nível de potência entregue à rede

elétrica, mas essa variação é muito pequena quando comparada à diminuição do valor

da componente fundamental de corrente eficaz fornecida pelo sistema fotovoltaico. Esse

evento explica, então, os altos valores de T HDi para baixas penetrações. Nesse caso, a

alta T HDi não é fator prejudicial à rede elétrica de baixa tensão, tendo em vista que os

harmônicos presentes no PAC são de baixa magnitude (TAYLOR; GONZALEZ; BAGH-

ZOUZ, 2016). Desse modo, a utilização de apenas um controlador DSC, que regula as

correntes do sistema na frequência fundamental, não é satisfatória para o caso em que

há uma T HDv média preexistente superior à 3%. Com base nesses resultados, torna-se

necessário o controle dos harmônicos.
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Figura 6.7: Magnitude dos harmônicos com base em duas faixas de penetração.

Os indicadores IDT e IDC após a conexão do sistema fotovoltaico trifásico são ilus-

trados na Figura 6.8. Com a inserção do sistema fotovoltaico trifásico, o IDT do PAC

diminua em relacão ao IDT do PAC antes da conexão do sistema trifásico, conforme estu-

dado no Capítulo 2 pelos autores Mitra, Heydt e Vittal (2012). O IDT, para todos os níveis

de penetração do sistema fotovoltaico, apresentou um valor médio próximo a 0,55%. Por

outro lado, a influência da cogeração trifásica no IDC é mais significativa, pois para ele-

vados níveis de penetração, a simetria das correntes da rede elétrica é maior devido a ação

dos DSCs empregados na regulação das mesmas, diminuindo o IDC estimado no PAC. O

menor IDC estimado foi de 3,92% para uma alta penetração. Já para operação bem abaixo

da condição nominal a tendência do IDC é aumentar e, a partir dos resultados experimen-

tais, apresentou valores próximos a 15%. Isso ocorre porque, na baixa penetração, quando

a potência elétrica fornecida pelo sistema fotovoltaico é inferior à consumida pela carga

linear, uma parcela da potência é fornecida pela rede elétrica. Nesses casos, os valores da

diferença absoluta βi entre as correntes elétricas com baixas amplitudes, aumentam em

relação aos valores obtidos para sinais de altas amplitudes. Com isso, o IDC aumenta.
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Figura 6.8: Comportamento do (a) IDT e (b) IDC no PAC obtidos experimentalmente no
PAC com base no nível de penetração fotovoltaica trifásica.

Com base no banco de dados obtidos experimentalmente, foi realizada uma média

dos indicadores da QEE para os cenários de operação definidos no início deste capítulo

e o resultado é sumarizado na Tabela 6.6. Assim, conforme estudado na literatura, o

desempenho ótimo do sistema fotovoltaico quando relacionado a distorções na forma de

onda de tensão e corrente ocorre quando operando próximo à sua potência nominal. Já

do ponto de vista das flutuações de tensão a possibilidade de ocorrência é diretamente

relacionada com o nível de penetração do sistema fotovoltaico. Os demais indicadores

analisados não apresentaram valores preocupantes em nenhuma faixa de penetração.

Tabela 6.6: Indicadores da QEE para os cenários de operação da estrutura de geração
trifásica.

Cenário(%) ∆V (%) T HDv(%) T HDi(%) IDT(%) IDC(%)
0-10 2,03 2,88 14,31 0,56 13,58

10-20 2,88 2,57 12,11 0,55 9,90
20-30 4,13 2,08 8,09 0,49 5,91
30-40 6,05 1,96 6,74 0,52 4,71
40-50 7,11 2,04 5,49 0,59 3,92

6.4.3 Impacto da Conexão do Sistema de Geração Fotovoltaico Tri-

fásico e um Sistema de Geração Fotovoltaico Monofásico

Os impactos causados pela conexão da estrutura de geração trifásica em conjunto

com a estrutura de geração monofásica rastreada à rede elétrica são analisados com base

nos indicadores da QEE para os cenários de operação definidos anteriormente. O nível

de penetração máxima (NPmax) teórico é de 60,0%, levando em consideração a potência



CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 73

instalada do sistema fotovoltaico trifásico em conjunto com um sistema de geração mo-

nofásico e a capacidade instalada da subestação (9kWp/15kVA). A estrutura de geração

monofásica utilizada nestes experimentos é conectada à fase B, conforme apresentado na

Figura 4.1.

O procedimento realizado para as medições é o mesmo utilizado para a avaliação do

impacto da conexão do sistema de geração trifásico: um dia útil de operação dos dois sis-

temas de geração. O histograma que representa a concentração de pontos obtidos durante

os experimentos é ilustrado na Figura 6.9. Devido a paralisações indesejadas do sistema

fotovoltaico e alguns problemas de medição, a quantidade de experimentos úteis a este

trabalho é bem menor do que a quantidade obtida nos experimentos anteriores. A concen-

tração de dados se restringe a pequenas faixas de operação dos sistemas fotovoltaicos, que

são valores próximos a 12%. Tais valores são considerados como baixa penetração e a

faixa entre 36% e 38,9%, que é considerada como média penetração, quando relacionados

ao (NPmax) do conjunto.
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Figura 6.9: Distribuição dos níveis de penetração obtidos experimentalmente para o sis-
tema fotovoltaico com planta trifásica e monofásica.

Na Figura 6.10 tem-se os níveis de flutuação de tensão por fase e a flutuação de tensão

média das três fases. Os valores de flutuação de tensão média atingem valores de 7,7%

para o máximo de penetração alcançada. Contudo, a flutuação de tensão observada na

fase B possui a maior intensidade dentre as demais fases, atingindo valores superiores a

10%. A fase B possui a maior impedância dentre as fases do PAC (conforme avaliado

no Apêndice 5.1) e mais potência é entregue à rede elétrica por meio dessa fase. Isso

faz com que a tensão na fase B seja maior do que nas demais fases e, por conseguinte, a

flutuação de tensão experimentada por essa fase é maior, atingindo valores superiores a
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10% na média penetração. Esse valor, então, viola o limite recomendado pela IEEE 1547.

Contudo, para os níveis avaliados, a flutuação de tensão média não superou o valor limite

estabelecido pela norma IEEE 1547, que é de 10%.
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Figura 6.10: Flutuação de tensão em função do nível de penetração.

Os indicadores das distorções harmônicas de tensão e de corrente, T HDv e T HDi, para

os níveis de penetração analisados são apresentados na Figura 6.11. O comportamento do

T HDv apresenta a mesma diminuição em relação ao nível de penetração, como observado

durante os experimentos com a inserção da estrutura trifásica e, na média penetração,

apresentou valores médios próximos a 2,3%. De acordo com os resultados experimentais,

tem-se a mesma relação inversa entre o indicador T HDi e o nível de penetração. Para

baixos níveis de penetração, o T HDi médio apresenta valores próximos a 18%, enquanto

que, para médias penetrações, em torno de 5,05%. As fases A e C apresentam valores de

T HDi próximos a 10% na baixa penetração, enquanto que a fase B apresenta valores em

torno de 28%. O T HDi na baixa penetração para a fase B é maior com a operação das

duas plantas de geração quando comparada a inserção apenas da estrutura trifásica pois,

com o conjunto das cogerações, há a contribuição de duas fontes de harmônicos, para um

baixo valor da componente fundamental da corrente elétrica que flui por essa fase. Além

disso, a fase B é a que mais sofre influência da poluição harmônica de tensão presente no

PAC, por apresentar a maior impedância dentre as fases do sistema.

O valor eficaz dos harmônicos de corrente analisados com base em duas faixas de ní-

veis de penetração é ilustrado na Figura 6.12. A magnitude do 3o harmônico apresenta, na

baixa penetração, uma média superior à média avaliada durante o impacto da cogeração

trifásica. Assim, o valor eficaz dos harmônicos aumenta com a diminuição da compo-

nente fundamental da corrente elétrica que flui na fase B, aumentando o T HDi. Todavia,

o conteúdo harmônico permanece praticamente constante com o aumento da potência

fornecida ao PAC pelo conjunto das cogerações fotovoltaicas.
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Figura 6.11: Comportamento dos indicadores (a) T HDv e (b) T HDi obtidos experimen-
talmente no PAC com base no nível de penetração do conjunto fotovoltaico.
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Figura 6.12: Magnitude dos harmônicos com base em duas faixas de penetração.

Os indicadores IDT e IDC durante a operação das duas estruturas de geração são

ilustrados na Figura 6.13. A inserção dos sistemas fotovoltaicos trifásico e monofásico,

em conjunto, aumenta o IDT do PAC. No entanto, o valor obtido para a média penetração

é praticamente o mesmo observado para o PAC sem penetração fotovoltaica, com valores

médios próximos a 0,75%. Por sua vez, o IDC apresenta valores próximos a 9,0% na

baixa penetração e até 12,1% na média penetração. Isto decorre do fato de que, neste

experimento, o conjunto de geração fotovoltaica é inerentemente desequilibrado, cuja

assimetria é oriunda da inserção de mais potência pela fase B.



CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 76

(a) (b)

10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Nível de penetração (%)
0

3
ID

T
(%

)
ϕ N

P m
a

x

10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

Nível de penetração (%)

3
ID

C
 (

%
)

ϕ

0

N
P m

a
x

Figura 6.13: Comportamento do (a) IDT e (b) IDC no PAC obtidos experimentalmente
no PAC com base no nível de penetração do conjunto fotovoltaico.

Devido a insuficiência na quantidade de dados obtida nesse experimento, não foi pos-

sível mapear o comportamento dos indicadores da QEE para os níveis de penetração de-

finidos previamente.

6.5 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foram definidos os cenários de operação que são avaliados no trabalho

experimental. Após apresentar os parâmetros do sistema de geração, foram apresentados

os resultados experimentais referentes à estimação da impedância interna da subestação

utilizada como PAC, por meio da injeção de distúrbios pelo sistema fotovoltaico trifásico

na rede elétrica. Também foram apresentados resultados experimentais referentes à ca-

racterização dos indicadores da QEE no PAC antes da conexão da geração fotovoltaica,

seguidos dos resultados experimentais do impacto causado na rede elétrica devido à co-

nexão da estrutura de geração fotovoltaica trifásica e do conjunto de geração fotovoltaica

trifásica e monofásica.



Capítulo 7

Conclusões

7.1 Conclusões Gerais

Nesta dissertação foi proposta uma análise dos impactos na rede elétrica de baixa ten-

são decorrentes da penetração fotovoltaica em sistemas de distribuição de energia elétrica.

Com o objetivo de melhor compreender os efeitos da inserção dos sistemas fotovoltai-

cos no PAC, foi realizada a estimação da impedância interna do PAC em que o sistema

fotovoltaico é conectado. A intensidade dessa deterioração se mostrou dependente das

características da impedância do alimentador, disposição da conexão dos sistemas foto-

voltaicos por fase, do nível de penetração do sistema fotovoltaico e estratégias de controle

implementadas.

Para os experimentos realizados com a estrutura de geração fotovoltaica trifásica, sob

os niveis de penetração alcançados, não foram observadas sobretensões no PAC e os in-

dicadores T HDv e IDC sofreram influência positiva com o aumento do fornecimento de

potência da cogeração, enquanto que o IDT, demonstrou não sofrer influência significa-

tiva do sistema de geração trifásico. Contudo, flutuações de tensão foram observadas em

todas as fases e, para os níveis analisados, os valores médios não ultrapassaram os limites

impostos pela recomendação 1547 do IEEE. No entanto, altos valores de T HDi foram

observados na baixa penetração, e valores superiores ao recomendado pelo IEEE, na alta

penetração. Essa dependência do T HDi com o nível de penetração foi investigada por

meio da análise do conteúdo harmônico durante duas faixas de penetração. Foi consta-

tado que a amplitude das componentes harmônicas não depende diretamente do nível de

penetração do sistema fotovoltaico, apresentando uma variação mínima, quando relacio-

nada à variação da componente fundamental da corrente elétrica que flui no secundário

do transformador. Esse evento explica, matematicamente, o alto T HDi para baixas pene-

trações.

Para a tendência observada nos resultados experimentais obtidos com as estruturas de
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geração fotovoltaica trifásica e monofásica, também não foram observadas sobretensões

no PAC. As flutuações de tensão das fases A e C permaneceram com o mesmo com-

portamento observado nos experimentos realizados apenas com a estrutura trifásica. No

entanto, houve um aumento considerável na flutuação de tensão para a fase B, na qual se

conecta o sistema monofásico, que, já para uma média penetração, ultrapassou os valores

recomendados pela recomendação IEEE 1547. O T HDi da fase B também apresentou

crescimento nas baixas penetrações. Isso decorreu do fato de que, durante esses expe-

rimentos, uma fonte adicional de distúrbios (sistema de geração monofásico) influencia

essa fase. Com base no aumento do nível de penetração, o IDC apresentou uma tendência

de crescimento devido ao maior fornecimento de corrente por meio da fase B, o que au-

menta o desequilíbrio entre as correntes de linha do sistema. Os indicadores T HDv e IDT

não sofreram variações consideráveis devido à adição da conexão da estrutura de geração

monofásica no PAC.

Alimentadores fracos (com alta impedância característica) tendem a sofrer distúrbios

mais severos quando comparados a alimentadores fortes (com baixa impedância carac-

terística). Para estes tipos de alimentadores, cujas impedâncias têm caráter predominan-

temente resistivo, a probabilidade da ocorrência de altos níveis flutuações de tensão au-

menta. O indicador T HDi deve ser avaliado com especial atenção, tendo em vista que seu

elevado valor para baixos níveis de penetração pode ser interpretado por algum dispositivo

de proteção como sendo um evento prejudicial á rede elétrica.

7.2 Trabalhos Futuros

Como continuação dos estudos realizados nesta dissertação de mestrado, as seguintes

propostas de trabalhos futuros são sugeridas:

• Realização de um maior número de experimentos para tornar uniforme a concen-

tração de dados obtida para cada nível de penetração, melhorando as curvas de

tendência dos indicadores analisados;

• Avaliação de impacto devido a conexão das três estruturas de geração na subestação

do LEIER;

• Avaliação do impacto causado pela conexão do sistema fotovoltaico para o caso em

que a impedância interna da subestação do LEIER passa a ser predominantemente

indutiva;

• Investigar as metodologias para uma melhor interpretação do T HDi para baixos

níveis de penetração de sistemas fotovoltaicos;
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• Avaliação de impacto na rede elétrica devido a conexão do sistema de geração eólica

na microrrede do LEIER;

• Avaliação de impacto na rede elétrica devido a conexão dos sistemas fotovoltaicos

e do sistema de geração eólico, simultaneamente, na microrrede do LEIER;

• Estimar a impedância interna da subestação com base no nível de penetração do

sistema fotovoltaico, além de estimar a impedância harmônica da mesma.
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Apêndice A

Indicadores da Qualidade da Energia

Elétrica

A avaliação do impacto na rede elétrica causado pela inserção de fontes de geração

fotovoltaica é feita com base na análise dos indicadores da QEE para os diversos níveis

de potência fornecidos à rede elétrica. A obtenção de tais indicadores pode variar de

acordo com as recomendações de cada país. No Brasil, as recomendações do Módulo 8

do PRODIST têm como base as recomendações elaboradas pelo IEEE, que, por sua vez,

reúne a contribuição de diversas instituições e pesquisadores.

A distorção harmônica das formas de onda de tensão (T HDv) e de corrente (T HDi)

pode ser obtida de acordo com as recomendações da normativa IEEE 1459 (IEEE, 2010):

T HDv =

√

√

√

√

∑
hmax

h=3,5,7,...V
2
h

V 2
1

, (A.1)

T HDi =

√

√

√

√

∑
hmax

h=3,5,7,... I
2
h

I2
1

. (A.2)

Em que Vh e Ih representam os valores RMS da tensões e correntes harmônicas de

ordem h e V1 e I1 os valores rms das tensões e correntes na frequência fundamental.

Os índices de desequilíbrio de tensão (IDT) e de corrente (IDC) podem ser calculados

por meio da aproximação matemática proposta na normativa IEEE 1159 (IEEE, 2009b)

IDT (%) =

√

1−
√

3−6βv

1+
√

3−6βv

×100, (A.3)

βv =
|Vab|4 + |Vbc|4 + |Vca|4

(|Vab|2 + |Vbc|2 + |Vca|2)2 . (A.4)
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IDC(%) =

√

1−
√

3−6βi

1+
√

3−6βi

×100, (A.5)

βi =
|Iab|4 + |Ibc|4 + |Ica|4

(|Iab|2 + |Ibc|2+ |Ica|2)2 . (A.6)

Em que |Vab| |Vbc| e |Vca| representam os módulos dos valores RMS das tensões de

linha da rede elétrica trifásica, enquanto que |Iab|, |Ibc| e |Ica| representam os módulos dos

valores RMS das correntes de linha da mesma rede elétrica.

Para a obtenção dos fasores das tensões e correntes do sistema foi utilizada a Transfor-

mada Discreta de Fourier (DFT, do inglês Discrete Fourier Transform) na forma recursiva.

Os coeficientes da DFT são calculados da seguinte forma (PHADKE; THORP, 2008):

X(k) =
2
N

N−1

∑
m=0

x(k−m)cos

(

2πhm

N

)

− j
2
N

N−1

∑
m=0

x(k−m)sen

(

2πhm

N

)

, (A.7)

em que X(k) é o vetor complexo, o qual representa a amplitude e a fase da componente

harmônica do sinal de entrada x(k), h é a ordem da harmônica, N representa o número de

amostras equivalente a um ciclo na frequência fundamental.



Apêndice B

Estimação da Impedância Interna da

Subestação

Na Figura B.1 é ilustrado o diagrama de blocos simplificado do sistema implementado

para a inserção do distúrbio. O distúrbio (is
∗

sdq90Hz
) é adicionado à referência do controle da

malha de corrente. Dessa forma, o controlador impõe uma tensão com a mesma frequên-

cia do distúrbio injetado a ser sintetizado pelo VSI.

PWM
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Array

Boost
C soronver

Z
lcl

Z
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Rv

PWM
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+
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s
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dq
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D
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Figura B.1: Sistema de controle com adição do distúrbio inter-harmônico na referência
da malha de corrente.
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