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RESUMO 

 

Sistemas elétricos operam sobre condições especificas conforme convenções e 
acordo entre agentes do sistema. A distribuição de energia elétrica convencional tem 
padrões bem estabelecidos de parâmetros como tensão e frequência de 
atendimento. Ocorre que os sistemas convencionais estão sobre mudança a partir 
de tecnologias modernas como geração descentralizada com fontes renováveis, 
sistema de monitoramento e controle inteligente, sistemas de armazenamento de 
energia e outros equipamentos ativos de rede. Esses equipamentos modernos 
abrem uma nova gama de possibilidades de operação ao mesmo tempo em que 
introduzem novos fenômenos na rede elétrica. Um dos desdobramentos dos 
sistemas modernos são as microrredes inteligentes, constituídas de redes a nível 
local com recursos energéticos distribuídos. Algumas microrredes são capazes de 
operaram desconectadas da rede tradicional a ponto de se autossutentar 
energeticamente em situações de contingência ou até totalmente fora da rede. 
Entretanto no Brasil os parâmetros operacionais das microrredes desconectadas 
devem seguir os mesmos padrões da rede de distribuição convencional. Essa 
dissertação de mestrado propõe a flexibilização de parâmetros operacionais para 
microrredes desconectas, a fim de investigar as condições, benefícios e problemas 
relacionados a essa mudança de padrão. Foi então realizado levantamento 
bibliográfico de temas afim, analise de possibilidade de variações nos valores de 
tensão e frequência de referência da rede. Para teste foram levantados dados de 
simulações através de ferramenta computacional denominada GridLAB-D, de fluxo 
de potência. Foi aplicada metodologia desenvolvida em um sistema de teste, 
amplamente estudado, para validação das técnicas proposta. O foco principal do 
trabalho foi em unidades consumidoras residências de baixa renda, que por muitas 
vezes estão na fronteira do sistema e por isso sofrem problemas frequentes de 
fornecimento de energia elétrica. Foram propostos cenários com caso base, caso 
base com parâmetros operacionais flexibilizados e casos com microrredes 
desconectada, com parâmetros operacionais padrões da norma e com valores 
flexibilizados. As microrredes quando conectadas são supridas pela rede tradicional 
e quando desconectadas são supridas por sistema de armazenamento de energia 
baseado em baterias estacionarias de li-íon. Os cenários de estudo abrangem 
simulação de situações de contingência a fim de averiguar o impacto dos 
parâmetros operacionais nas condições de fornecimento do sistema de 
armazenamento. O primeiro cenário conta com um sistema teste padrão, o segundo 
cenário acrescenta uma carga em modelo residencial e o terceiro cenário aplica um 
sistema de armazenamento de energia. As variações dos parâmetros operacionais 
são aplicadas nos cenários gerando casos com e sem flexibilização. Observou-se 
que os afrouxamentos dos limites operacionais são viáveis, mas existem 
contrapartes como o aumento das perdas elétricas. Por fim verifica-se que a 
flexibilização dos parâmetros operacionais são uma alternativa para viabilizar certas 
condições de suprimento, mas pesquisas voltadas para esse fim precisam e 
desenvolvimento, sobretudo a cerca das condições de operações de equipamentos. 
 

Palavras-chave: Microrrede. Qualidade de energia. Limites operacionais. Sistema de 

armazenamento de energia 

  



 

ABSTRACT 

Electrical power systems operate under specific conditions, according to conventions 
and agreement between agents of the system. The conventional distribution system 
has well-established standards and parameters such as voltage and frequency 
regulation. It happens that conventional systems are under change from modern 
technologies such as decentralized generation with renewable sources, smart 
monitoring and control systems, energy storage systems and other active network 
devices. This modern infrastructure opens up a new range of operation possibilities 
while introducing new deviations into the electrical grid. One of the consequences of 
modern systems is the intelligent microgrids, constituted of local level grids with 
distributed energy resources. Some microgrids can operate disconnected from the 
traditional grid and self-sustain itself in contingency situations or even totally off-grid. 
However, in Brazil, the operating parameters of the disconnected microgrids must 
follow the same standards as the conventional distribution network. This thesis 
proposes the flexibility of operational parameters for disconnected microgrids, in 
order to investigate the conditions, benefits and problems related to this change in 
the parameters. A bibliographic survey of related topics was then carried out which 
include in search of possibilities of flexibility in the voltage and frequency values of 
the grid. The technical analysis was compounded by simulations using the 
computational tool GridLAB-D. The methodology was applied in a test system, widely 
known, then the proposed techniques were carried out to a real system model. The 
main focus of the work was on residential consumers of lower social classes, which 
are often on the border of the system and therefore suffer frequent problems of 
electricity supply. Scenarios were proposed with the base case, base case with 
flexible operational parameters and cases with disconnected microgrids, with 
standard and flexible operating parameters of power quality. The microgrids when 
connected are supplied by the traditional network and when disconnected they are 
supplied by an energy storage system based on stationary Li-ion batteries. The study 
scenarios include simulation of contingency situations in order to analysis the impact 
of operational parameters of the storage system supply conditions. The first scenario 
has a standard test system, the second scenario adds a load on a residential model 
and the third scenario applies an energy storage system. Variations in operating 
parameters are applied to the scenarios, generating cases with and without flexibility.  
The flexibilization of the operational parameters are viable, otherwise there are 
disadvantages, such as increasing in the power losses due lower votlage values. 
Finally, it appears that the flexibility of operational parameters is an alternative to 
make certain supply conditions feasible, but research aimed at that end needs and 
development, especially regarding models of equipment operation conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Microgrid. Power quality. Operational Limits; Battery Energy Store 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Do ponto de vista energético o setor residencial constitui uma parte 

significativa do consumo de energia no Brasil. Segundo relatório da IEA (2020) a o 

consumo de eletricidade no Brasil apresenta crescimento de mais de 147%, do ano 

de 1990 a 2020, atingindo o patamar de 44.175 ktoe, sendo cerca de 30% desse 

total direcionado para o consumo de energia elétrica no setor residencial no ano de 

2019, como ilustrado na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE POR SETOR NO BRASIL 

 

FONTE: Adaptado de IEA (2020) 

 

O relatório do balanço energético nacional da EPE (2020) cita um aumento 

de 0,8% no consumo de energia residencial, resultando em um aumento no valor 

absoluto de 26,4 Mtoe para 26,7 Mtoe do ano de 2018 para 2019. Dessa parcela 

energética mais de 40% é consumido diretamente na forma de energia elétrica 

conforme pode ser observado na FIGURA 2. 
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FIGURA 2 - CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGIA 

 

FONTE: EPE (2020) 

 

Segundo IEA (2020), a geração de eletricidade no Brasil consta com fontes 

renováveis, não renováveis e importação de energia. De forma que a matriz elétrica 

brasileira é majoritariamente dependente de grandes centrais hidroelétricas, mas 

apresenta também usinas eólicas, termoelétricas, de biomassa e nuclear, como 

pode ser observado na FIGURA 3. 

 

FIGURA 3 - GERAÇÃO DE ELETRICIDADE POR FONTES DO BRASIL 

 

FONTE: Adaptado de IEA (2020) 
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Entretanto, de acordo com Plano Decenal de Expansão de Energia – 2030 da 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2020), gradualmente há crescimento das 

fontes chamadas de mini e micro geração distribuída, que se trata de unidades de 

geração de energia próximas às unidades consumidoras de maneira 

descentralizada. Segundo a EPE (2020) ocorreu um aumento de 169% em 2019 de 

energia total gerada por da modalidade de mini e micro geração e energia. Esse tipo 

de geração pode ser constituído de fontes de baseadas em biomassa, turbinas 

eólicas e turbinas a gás natural, mas destaca-se a participação da energia solar, 

conforme pode ser observado na FIGURA 4, que mais que dobrou a energia gerada 

entre os anos 2018 e 2019. 

 

FIGURA 4 - GERAÇÂO DE ENERGIA POR MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDAS 

 

FONTE: EPE (2020) 

 

Com o aumento das fontes de energia distribuídas, sendo essas muitas vezes 

intermitentes, como geração fotovoltaica que depende da incidência solar, há um 

impacto direto em todo o planejamento e expansão do sistema. Para lidar com as 

características particular dos sistemas de micro geração distribuída existem outros 

recursos que podem ser agregados às redes elétricas como sistemas de 

armazenamento de energia (SAE) e outros dispositivos ativos como sistemas de 

controle inteligente. Esses dispositivos podem ser instalados de maneira 

centralizada ou distribuída em diversos níveis da rede elétrica, como por exemplo, 
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próximo a unidades consumidoras, constituindo assim recursos energéticos 

distribuídos (RED). 

O sistema interligado nacional (SIN), como descrito pelo ONS (2021), é 

composto por elementos de geração transmissão e distribuição que atende quase 

todo território do Brasil, entretanto existem áreas não conectadas ao SIN, que 

operam de forma isolada e áreas sem atendimento por serem regiões remotas, 

ainda não contempladas pelos projetos de universalização de atendimento 

energético. Um exemplo é o caso apresentado por Salas; Silveira (2017) que 

descreve um estudo sobre eletrificação de área remota, apresentando dados sobre a 

região do pantanal sul mato-grossense em que parte do território rural não é 

contemplada com conexões com o SIN. São apresentados dados sobre aplicação e 

estudo de sistemas individual de geração intermitente e microssistemas isolados de 

geração e distribuição como solução alternativa de fornecimento energético. 

Há ainda áreas periféricas do SIN, ou mesmo áreas de atendimento crítico do 

sistema, que possuem padrão de fornecimento aquém de outras regiões como pode 

ser observado nos dados dos indicadores de continuidade da ANEEL (2020). Os 

indicadores denotam a frequência e duração de interrupções no fornecimento de 

energia elétrica. Um exemplo é a região do estado do Acre com DEC e FEC de 37,8 

e 23,8 respetivamente apurados em 2019 em contraponto ao DEC de 9,1 e FEC de 

6,0 do estado do Paraná no mesmo período. Há também o caso da crise de 

fornecimento de energia no estado do Amapá, que segundo matéria jornalística do 

G1 (2020), impactou 80% da população por quase um mês, devido a incidentes com 

transformadores de uma subestação crítica para atendimento do estado.  

Atualmente a Microrrede (MR) deve garantir as mesmas condições de 

parâmetros operacionais para o fornecimento de energia do sistema de distribuição 

convencional, conforme estabelecido pela ANEEL (2016) no Módulo 8, referente a 

qualidade de energia, dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. A garantia dos parâmetros operacionais pode 

exigir investimento na rede e nos de equipamentos de RED, de forma que possam 

garantir o fornecimento de energia elétrica dentro dos padrões da regulação. A 

ANEEL também estabelece que a distribuidora é responsável por danos a 

equipamentos decorrentes eletroeletrônicos devido a oscilação de tensão ou em 

decorrência de eventos atípicos provocados pelo religamento da rede após 

interrupção. 
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A EPE (2006) em seu planejamento energético brasileiro indica tendência de 

aumento de participação de cargas eletrônicas nas unidades consumidoras 

residenciais, ao mesmo que há manutenção da participação do consumo de 

eletricidade para aquecimento de água e redução no consumo de cargas de 

iluminação e conservação de alimentos, conforme a FIGURA 5. Como indicado por 

Rönnberg; Bollen (2016) as cargas eletrônicas possuem comportamento 

diferenciado em comparação os outros tipos de carga, adicionando imprevisibilidade 

no comportamento do sistema, pois podem promover também distúrbios elétricos 

diferenciados, como a presença de distúrbios harmônicos em outras faixas de 

frequência. A mudança na composição de carga das unidades consumidoras 

residenciais, em conjuntos com outros fatores como dispersão dos REDs e 

populações com atendimento precário, deverá exigir mudanças também no SIN, de 

forma a ser capaz de garantir o suprimento energético, caracterizando necessidade 

de adaptação. 

 

FIGURA 5 - ESTRUTURA DO CONSUMO FINAL DE ELETRICIDADE NO SETOR RESIDENCIAL 

 

FONTE: EPE (2006) 

 

Segundo Chowdhury et al. (2009) as MRs são consideradas ferramentas 

flexíveis para viabilizar o fornecimento de energia, podendo servir como serviços 

ancilares e impactando diretamente questões de qualidade de energia elétrica 

(QEE). O evento de desconexão da microrrede pode além de promover alivio do 
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sistema de distribuição e transmissão tradicional, em casos de contingência, 

possibilitar o fornecimento de energia das unidades consumidoras locais que sem 

essa tecnologia seria desguarnecidas de energia elétrica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma flexibilização de limites dos parâmetros operacionais para 

microrredes em operação não conectada, em contraparte ao sistema de distribuição 

tradicional, com base levantamento requisitos técnicos dos equipamentos instalados 

nas cargas e verificar o impacto nas condições de fornecimento de energia, visando 

promover a disseminação das MRs, para atendimento de consumidores residenciais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos dessa dissertação são: 

● Avaliar pesquisa de composição de cargas residenciais, a cerca dos 

equipamentos que a compõe e seus respectivos requisitos técnicos. 

● Estabelecer limites de parâmetros operacionais conforme regulação, 

referências de literatura e requisitos técnicos de equipamentos das 

cargas residenciais atendidas em baixa tensão. 

● Promover simulação de cenários com e sem flexibilização dos 

parâmetros operacionais baseado em fluxo de potência da MR. 

● Dimensionar recursos energéticos distribuídos (SAE), com base em 

um sistema teste. 

● Determinar impacto das condições de operação através de análise 

dos resultados da simulação dos equipamentos de rede nos cenários 

propostos. 

● Concluir sobre a flexibilização dos parâmetros operacionais como 

alternativa de viabilização de fornecimento energético. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme o trabalho de Venkatraman; Khaitan (2015), as microrredes são 

uma solução tecnológica em desenvolvimento para atender a demanda crescente de 

energia elétrica. Em um cenário em que as estruturas de redes elétricas existentes 

podem operar em estado crítico e nem sempre são uma solução viável para 

atendimento de todos os usuários do sistema, já que existem populações em 

ambientes eletricamente isolados ou desamparados de uma estrutura eficiente de 

fornecimento de energia. Entretanto é de interesse investigar se investimento 

econômico e técnico para garantir o fornecimento de energia dentro dos parâmetros 

regulares em eventos pontuais de desconexão pode ser flexibilizado através de 

afrouxamento de certos parâmetros operacionais, visando atendimento a baixo custo 

de unidades consumidoras residenciais e dos equipamentos quem compões essas 

cargas, que de outra forma poderiam permanecer desatendidas durante de falha de 

suprimento ou contingência do sistema tradicional. 

As MRs e o sistema tradicional de distribuição de energia compartilham, por 

questão normativa da ANEEL (2016), das mesmas premissas de operação em 

termos de parâmetros operacionais acerca de energia elétrica fornecida, tanto para 

fatores de qualidade de produto quanto para serviço. Assim o sistema de distribuição 

tradicional, que é amparado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN), dispõe de toda 

infraestrutura de rede para garantir condições de operação seguindo os 

procedimentos de rede para e ferramental para lidar com situações de contingência. 

Já as MRs têm um comportamento elétrico diferenciado do sistema de distribuição 

tradicional. Na topologia de MR a transferência de potência pode ocorrer de forma 

bidirecional entre as cargas e REDs, que possuem características diferenciadas de 

acordo cada tipo de tecnologia implementada, atribuindo complexidade na operação. 

Em contraparte no sistema tradicional o fluxo de potência é unidirecional na rede, 

fluindo da barra de conexão com subestação para alimentar um grupo de unidades 

consumidoras (UCs).  

Zambroni de Souza; Castilla (2018) discute a flutuação dos parâmetros de 

QEE durantes os eventos de desconexão, exemplificando que no sistema de 

distribuição tradicional a conexão com a rede de transmissão garante a barra de 

referência e estabilidade no nível de frequência do sistema, já no sistema isolado há 
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instabilidade de frequência, pois nenhum dos elementos garante uma frequência 

constante como referência para cargas. 

Acontece que a expansão do sistema em conjunto com garantia de 

parâmetros operacionais e confiabilidade de fornecimento podem enfrentar barreiras 

econômicas, ambientais e sociais. Chowdhury et al. (2009) indica que os principais 

desafios de para desenvolvimento de MRs são os custos dos REDs, dificuldades 

técnicas de controle e gerenciamento de recursos variados, falta de padrões 

técnicos bem estabelecidos, barreiras administrativas e monopólio dos mercados de 

energia. Em um cenário em que as MRs podem ser alternativas ao fornecimento de 

energia a regiões desprivilegiadas, com intuito de viabilizar o atendimento desperta-

se o interesse em verificar se os parâmetros operacionais que podem ser 

flexibilizados, impactando diretamente na estrutura de RED a ser instalada, nos 

custos e dificuldades técnicas de operação. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Essa dissertação está organizada em seis capítulos sendo que o primeiro 

capítulo tem função introdutória e conta com contexto, objetivos e justificativa do 

trabalho. O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica dos temas 

abordados, sendo eles microrrede e também os parâmetros operacionais de 

sistemas elétricos acerca de qualidade de energia com referências normativas e de 

literatura a fim. 

O terceiro capítulo apresenta revisão da literatura relacionada ao tema da 

dissertação através de método de pesquisa bibliográfica em publicações no âmbito 

nacional e internacional. 

O quarto capítulo apresenta os materiais e ferramentas utilizados como base 

nos estudos desenvolvidos e métodos aplicados para geração dos cenários. 

O quinto capítulo apresenta analise dos resultados obtidos a partir da 

aplicação do método proposto. E o sexto capítulo finaliza a dissertação com as 

conclusões obtidas e apresenta possíveis desenvolvimentos complementares. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MICRORREDE 

 

As microrredes se diferenciam pelo tipo de aplicação, segundo o ADB (2020) 

pode-se estabelecer uma classificação de acordo com complexidade tecnológica e 

posse da infraestrutura, conforme exibido na FIGURA 6. A complexidade tecnológica 

pode variar conforme as funções da MR, enquanto posse e controle da estrutura 

podem variar desde entidade única, como industriais, comercio e distribuidoras de 

energia a um modelo multi-proprietário com vários agentes.  

 

FIGURA 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS MICRORREDES DE ACORDO COM APLICAÇÃO 

 

FONTE: Adaptado pelo autor de ADB (2020) 
 

 

O ADB (2020) cita os tipos de MRs sendo a MR industrial ou comercial 

designada para atender centros comerciais ou zonas industriais com cargas críticas. 

São compostas de equipamentos coordenados de propriedade privada e 

comumente englobam mais de um proprietário. Esse tipo de MR é projetado para 

atender períodos de contingência e prover energia para as cargas locais e também 

com objetivo de reduzir a demanda durante períodos de pico, contribuindo com 

aspecto econômico.  

Outro tipo de MR, segundo o ADB (2020), são as MRs para atendimento a uma 

comunidade, cidade ou parte da área de concessão de uma distribuidora. Esse tipo 
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de MR é instalada com intuito de agregar REDs da rede, possibilitando a redução da 

emissão de gases poluentes, por conta da integração de fontes renováveis e ações 

de eficiência energética. O funcionamento desse tipo de rede é focado em viabilizar 

o atendimento das cargas, principalmente unidades residenciais, de forma confiável 

conforme requisitos de redes de distribuição de energia elétrica. Os aspectos 

regulatórios dessas MRs estão em discussão no setor e são considerados barreiras 

ao interesse comercial, por conta de restrições e falta de padrões direcionados para 

essa tecnologia. 

Segundo ADB (2020) as MR institucionais são voltadas para atendimento de 

instituições como campus universitário, condomínios, grupos hospitalares, 

laboratórios e alojamentos. Os recursos das MR institucionais são de propriedade 

única, o que permite projeto específico conforme as necessidades da instalação. 

Esse tipo de MR é estabelecida com intuito de promover confiabilidade ao sistema, 

reduzir o consumo e de custos de energia e também possibilidade de eventual 

venda da geração excedente.  

ADB (2020) também classifica as MRs como tipo remota ou rural, que são 

independentes do sistema de distribuição tradicional. Essa categoria de MR é 

designada para regiões onde o fornecimento por linhas de transmissão é proibitivo 

por questões de distância, barreiras ambientais e custo. Também contam nessa 

categoria as regiões rurais, com rede elétrica de distribuição limitada. O principal 

aspecto dessas MRs é o fornecimento de energia com integração de fontes 

renováveis, minimizando custos e poluição dos geradores tradicionais alimentados 

por combustível fóssil. Nesse tipo de sistemas há dificuldade de manter os limites 

operacionais dentro do padrão, devido à quantidade de recursos energéticos 

disponíveis e condições ambientais as quais os equipamentos estão sujeitos. Outra 

categoria citada por ADB (2020) são as MRs para missões críticas que dão focadas 

principalmente em fornecer energia em situações como campanhas militares, ações 

emergenciais temporárias de hospitais, centros de dados e laboratórios. São 

construídas com objetivo de garantir operação confiável e resiliente da rede local 

através de fontes geradora independentes de conexão com a rede elétrica 

convencional. Um resumo da tipificação das MRs pode ser observado na FIGURA 7. 
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FIGURA 7 - RESUMO DA TIPIFICAÇÂO DAS MICRORREDES 

 

FONTE: O autor 

 

De acordo com Chowdhury et al. (2009) o cenário energético vem sofrendo 

mudanças, sobretudo quanto questões de geração de energia elétrica. O sistema 

tradicional enfrenta desafios quanto à questão de acesso a recursos fosseis, 

poluição ambiental e eficiência energética. Portanto há uma tendência a geração 

próxima as cargas de maneira descentralizada por meio de fontes não 

convencionais/renováveis, constituindo assim as opções de geração distribuída 

(GD). Em conjunto com a profusão gradual da GD há a possibilidade de se agregar 

outros elementos como sistemas de armazenamento de energia e sistemas de 

controle integrado, formalizando assim redes elétricas ativas no nível de distribuição 

que possuem capacidade de responsividade e controle. 

O conceito de redes elétricas ativas surge então como paradigma ao sistema 

tradicional onde grandes geradores centralizados forneciam energia ao sistema de 

transmissão que atendia as redes de distribuição que atuavam como agentes 

passivos no fornecimento da energia. Uma rede elétrica ativa pode lidar com fluxo 

bidirecional de energia, em contraposto ao sentido unidirecional do sistema 

tradicional, por meio da GD e outras RED. Chowdhury et al. (2009) ainda cita que 

nesse período transitório de tecnologias os países em desenvolvimento devem ter 

foco no desenvolvimento sustentável da infraestrutura elétrica enquanto países 

desenvolvidos desenvolvem técnicas apropriadas para dar forma às redes ativas a 

se adaptar melhor a cada cenário, sabendo que a transformação pode indicar 

desafios técnicos e econômicos para implementação. Há vários fatores motivadores 

para o desenvolvimento dessas tecnologias como o desejo dos governos e 

entidades regulamentadores de diminuir a emissão de carbono do setor, promover 

fornecimento de energia com qualidade para os consumidores, desenvolvimento de 
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tecnologias de DER acessíveis e atrativas e motivação dos operadores da rede de 

distribuição em atualizar os equipamentos de rede para modelos mais eficientes e 

com capacidades modernas de automatização e monitoramento. Do ponto de vista 

técnico ainda há interesse em controle ativo do fluxo elétrico, sistemas de proteção e 

controle adaptativos, gerenciamento de recursos integrado, simulação em tempo 

real da rede, sensoriamento e monitoramento avançado, comunicação e novos 

modelos de distribuição e transmissão com aplicação de métodos inteligentes. 

Segundo Momoh (2012) a diferença entre as redes elétricas inteligentes (do inglês 

smart grid) e as MRs é que as microrredes são basicamente uma rede local que 

pode operar conectada ou separadamente da rede principal, com capacidade de 

auto suprimento de energia através de GD de fontes renováveis e com controle e 

potencial limitado enquanto o conceito de rede elétrica inteligente abrange uma área 

muito maior equipada com tecnologias de automação sofisticadas capaz de 

gerenciar e tomar decisões para controle integral à rede. 

No livro “Microgrids design and implementation” de Zambroni de Souza; Castilla 

(2018) tem-se também apresentado a evolução dos sistemas elétricos de potência 

que foi incialmente implementado em 1882. Desde então o sistema foi modernizado 

com novas técnicas e equipamentos que permitiram aprimoramento e expansão. 

Problemas de instabilidade e regulação de tensão surgiram no sistema de 

transmissão gerando gargalos no fornecimento de energia elétrica e foram 

superados com desenvolvimento de modelos das linhas de transmissão, cargas e 

geradores. Com o tempo equipamentos compensadores também foram 

desenvolvidos.  

Desregulação de algumas partes do setor elétrico também motivam mudanças, 

uma vez que novos agentes e interações surgem. Zambroni de Souza; Castilla 

(2018) cita que o sistema verticalizado de grandes geradores, transmissores e 

distribuidores foram quebrados. Assim parte do setor, antes monopolizados, foi 

dissolvida, entretanto a situação para cada país ainda é diferenciada e há controle 

tarifário em diferentes modelos. O modelo anterior de grandes corporações com 

grande investimento financeiro foi remodelado. Os resultados das mudanças no 

setor ainda são estudados, mas é possível afirmar que os comercializadores de 

energia se beneficiaram e o risco econômico foi repassado para investidores do 

sistema e consumidores de energia. A desverticalização do sistema e avanços 

tecnológicos permitiu a maior penetração dos REDs, sobretudo da GD.  
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Segundo Chowdhury et al. (2009) as microrredes são sistemas de cogeração de 

calor e eletricidade de baixo nível, ou seja, que pode fornecer calor e energia elétrica 

a uma comunidade pequena como uma área industrial, comercial, zona urbana, um 

município etc. A MR é essencialmente uma rede ativa, devido a GD instalada, que 

geralmente atende as cargas por meio de fontes renováveis integradas. Do ponto de 

vista de operação os REDs devem ser equipados com dispositivos eletrônicos que 

possibilitem o controle integrado, de forma que o conjunto pode operar de forma 

agregada com garantias de qualidade e fornecimento de energia. Esse controle 

flexível se apresenta em comparação a rede geral como uma unidade controlável 

capaz de promover confiabilidade e segurança no fornecimento local de energia.  

Em comparação a configuração de rede tradicional as MRs possuem recursos 

energéticos em uma escala muito reduzida em contraposta as grandes usinas 

geradoras e equipamentos robustos de rede. A energia gerada pode ser diretamente 

direcionada as cargas locais e a proximidade entre os equipamentos permite o 

fornecimento de energia com perdas insignificantes e com perfis de frequência e 

tensão apropriados para as cargas. 

Segundo Zambroni de Souza; Castilla (2018) apenas a formação de redes 

elétricas autônomas não configura uma microrrede, pois há muito tempo tem-se 

experiência de fornecimento de energia para áreas remotas onde a conexão com a 

rede tradicional não era atrativa ou viável. O que determina a microrrede é a 

dispersão dos REDs com comunicação e controle integrado de forma a garantir o 

suprimento adequado de energia. As MRs podem contar com fontes despacháveis 

ou não despacháveis de energia em corrente continua (CC) ou corrente alternada 

(CA). No caso típico de distribuição em CA são instalados conversores eletrônicos 

nas fontes CC para realizar a conversão CC/CA nos patamares adequados. 

Na FIGURA 8 pode ser observar a constituição típica de uma microrrede, onde 

são apresentados os elementos GD como gerador eólico e painel fotovoltaico (PV), 

outros RED como SAE baseado em baterias e células a combustível. Há ainda as 

cargas, elementos de rede ativa como controladores e atuadores, tais quais chaves 

e disjuntores. 

 O componente identificado como MRCC é controlador central da microrrede e 

está há jusante do transformador abaixador da média tensão (MT) para a baixa 

tensão (BT). Esse controlador tem a função de centralizar o gerenciamento do fluxo 

de potência, minimizando as perdas e maximizando a eficiência da MR. Também é o 
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responsável por determinar os parâmetros elétricos do sistema como frequência e 

tensão. Ele se comunica com controladores nas cargas e nas DGs para otimizar o 

funcionamento da rede.  

Cada fonte da GD é conectada por meio de um controlador da micro fonte 

geradora de eletricidade (MC) que é tipicamente capaz de controlar, a partir de 

informação local, a tensão e a potência da fonte geradora. O tempo de resposta 

mudança de carga e outros distúrbios sistema dependem da característica de cada 

GD. 

Há também os elementos controladores de carga identificados na figura como LC 

(controlador de carga do inglês Load Controler). Que podem conectar e desconectar 

equipamentos por um determinado período de tempo. 

 

FIGURA 8 - EXTRUTURA TÍPICA DE UMA MICRORREDE 

 

FONTE: Adaptado pelo autor de Zambroni de Souza; Castilla (2018) 

 

Zambroni de Souza; Castilla (2018) descreve que microrredes podem operar em 

dois modos distintos. Como os equipamentos permitem flexibilidade na operação é 

possível que uma microrrede opere em modo conectado à rede e em modo isolado, 

ou seja, desconectado da rede tradicional.  

No modo conectado a microrrede opera com os recursos energéticos distribuídos 

para suprimento de energia do sistema local de modo que há enviar ou receber 

energia da rede elétrica convencional a depender das condições de geração e 
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demanda das cargas. A microrrede ainda pode prover serviços ancilares servindo de 

suporte a rede convencional. Nesse caso os parâmetros operacionais são definidos 

pela rede convencional, como tensão e frequência. 

O modo de operação isolado pode acontecer por meio de desconexão 

intencional ou não intencional da rede tradicional. A desconexão intencional pode 

ocorrer em episódios de manutenção da rede ou quando a operação local é mais 

interessante por conta dos parâmetros operacionais. A desconexão não intencional 

pode ocorrer quando a faltas na rede elétrica tradicional, momentos de contingência 

do sistema ou outros eventos não agendados, permitindo assim fornecimento 

continuo de energia as cargas. Entretanto nesse modo é necessário que o conjunto 

de RED sejam capazes de suprir a demanda e consumo das cargas durante todo o 

tempo de desconexão. 

Adicionalmente há MRs que operam totalmente alheias ao sistema de 

transmissão e distribuição tradicional. Como apresentado por Khodayar (2017) em 

áreas remotas como ilhas ou regiões rurais em que a conexão não é atrativa por 

conta de viabilidade técnica, financeira, ambiental, social etc. há possibilidade de 

instalação de microrredes dimensionadas para operar isoladas em tempo integral. 

Nesses casos é importante que o conjunto de RED instalados sejam suficientes para 

atender as cargas. Com o barateamento dos equipamentos que compõe as 

microrredes esse tipo de operação pode se tornar o investimento em microrredes 

independentes cada vez mais atrativo, até mesmo para áreas que dispõe de 

possibilidade de conexão com a rede tradicional. 

As microrredes podem ser baseadas em um sistema CA ou CC. Ainda Segundo 

Zambroni de Souza; Castilla (2018) esse paradigma quanto ao sistema de 

atendimento remonta aos primórdios dos sistemas elétricos na disputa entre o 

modelo a ser implementado. Hoje em dia os sistemas e equipamentos elétricos 

majoritariamente são projetados para o atendimento em CA, por conta da facilidade 

de variação do valor de tensão e condições de transmissão de energia por longas 

distâncias com perdas mínimas. 

Com o avanço da tecnologia de MR reacende-se a discussão entre a distribuição 

em CC e CA, uma vez que parte significativa da produção de energia é gerada ou 

armazenada de maneira local em CC como nos casos dos painéis fotovoltaicos, 

células combustíveis e bancos de bateria. Muitas cargas modernas operam com CC 

como computadores, TVs e lâmpadas LED. Dessa maneira ao contrário do sistema 
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CA a energia não necessitaria de conversor CA/CC para atender as cargas. De fato, 

existem vantagem e desvantagem em ambos os modelos e existem também 

alternativas hibridas, procurando tirar vantagem de cada modelo. 

Garg; Sharma (2018) apresenta também os diferentes tipos de cargas elétricas 

nas MRs, sendo elas as cargas básicas, que não tem nenhuma condição específica 

de operação. Cargas interruptivas que operam em diferentes períodos de tempo e 

cargas contínuas que não podem parar o funcionamento. Há ainda cargas 

programáveis que são gerenciadas por dispositivos inteligentes, cargas planejáveis 

que podem ser deslocadas para outros períodos de tempo e cargas críticas que são 

de suma importância e não podem ter o suprimento de energia cortado. Cada tipo de 

carga exige um suprimento diferenciado de energia. 

 

2.1.1 Recursos energéticos distribuídos 

 

Os recursos energéticos distribuídos segundo Chowdhury et al. (2009) no 

contexto das MR são compostos por fontes de energia que podem ser origem 

renovável ou não renovável distribuídas pela rede próxima às unidades 

consumidoras como sistemas de geração fotovoltaicos e eólicos. Zambroni de 

Souza; Castilla (2018) cita que normalmente essas fontes geradoras variam entre 1 

kW e 50 MW de potência instalada.  

Além dos elementos geradores os REDs englobam também elementos 

armazenadores de energia como bancos de baterias. 

 

2.1.2 Geração distribuída 

 

Segundo Zambroni de Souza; Castilla (2018) Os componentes dos sistemas de 

geração distribuída podem promover reforços no sistema de distribuição, 

remodelando os perfis de demanda, reduzindo perdas elétricas e custos, 

melhorando parâmetros operacionais e aumentando a confiabilidade do sistema. Os 

equipamentos comumente apresentam um investimento inicial baixo em 

equipamentos em contraparte a grandes usinas tradicionais, mas a energia 

produzida é significativamente mais cara. Contudo o risco de investimento é menor e 

a continua redução dos preços dos equipamentos torna esse modelo de geração 

cada vez mais atrativo. 
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Dentre as diferentes formas de geração distribuída é possível dividi-las entre as 

fontes renováveis e não renováveis. Sendo as não renováveis baseadas em 

combustíveis fosseis como grupos geradores a diesel, turbinas a gás entre outros. 

Parte dessas alternativas de GD são especialmente atrativas em sistemas de 

cogeração de energia onde se aproveita o potencial da fonte geradora para 

eletricidade e aquecimento. Comumente as fontes não renováveis são 

equipamentos despacháveis e podem funcionar interruptamente, dependendo 

apenas de combustível e manutenção adequada. 

Em contraparte as fontes baseadas em fontes renováveis são destacadas pelo 

impacto ambiental, em teoria essas alternativas podem promover redução na 

emissão de carbono relacionada aos combustíveis fosseis. Exemplos dessas 

tecnologias é a energia solar fotovoltaica, turbinas de microgeração eólicas, 

pequenas centrais hidroelétricas entre outros. Como as fontes renováveis são 

dependentes de elementos da natureza estão sujeitas a intermitência e 

sazonalidade. 

 

2.1.3 Sistema de armazenamento de energia 

 

Devido à alta penetração de fontes renováveis intermitentes os sistemas de 

armazenamento de energia constituem equipamentos importantes para viabilizar 

operação das microrredes. Segundo Zambroni de Souza; Castilla (2018) as 

flutuações e variações na energia gerada pelas fontes renováveis também podem 

ser mitigadas com a utilização dos SAEs. Esses sistemas também permitem 

aplicações de técnicas para otimização da operação da rede como, regulação dos 

parâmetros operatórios, deslocamento de pico da demanda, descongestionamento 

do sistema de distribuição e transmissão entre outros. 

Do ponto de vista tecnológico os sistemas de armazenamento de energia podem 

ser divididos em três classes, a depender de como a energia elétrica é convertida e 

armazenada. Há os sistemas de armazenamento baseados em energia mecânica, 

química e eletromagnética. Exemplos de sistemas baseados em energia mecânica 

são sistemas hidráulicos de bombeamento de água, volante de inércia e sistemas de 

armazenamento de ar comprimido. Sistemas de armazenamento baseados energia 

eletromagnética são exemplificados pelos super capacitores e sistemas de 

armazenamento magnético de supercondutores conhecidos como SMES (do inglês 
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Superconducting magnetic energy storage) Sistemas baseados em transformações 

eletroquímicas são compostos basicamente por bancos de baterias que será 

aprofundado na próxima seção. A FIGURA 9, apresenta um resumo das tecnologias 

de armazenamento de energia organizadas pela natureza do equipamento e a figura 

x apresenta as principais aplicações das tecnologias tipicamente, em função do 

tamanho do SAE e tempo de descarga. 

 

FIGURA 9 - CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 

Fonte: Adaptado de Electric Energy Storage Technology Options de EPRI (2010) 

 

FIGURA 10 - APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 

Fonte: Adaptado de Electric Energy Storage Technology Options de EPRI (2010) 

 

Segundo Zambroni de Souza; Castilla (2018) as mais importantes características 

dos SAEs são número de ciclos de carga e descarga dos equipamentos sem perdas 

significativas das capacidades do sistema. Também é importante a capacidade de 

armazenamento total de energia que deve ser capaz de suprir as necessidades 

energéticas da microrrede. Potência de carga e descarga que limita o montante de 
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energia que pode ser extraído em um determinado período de tempo. Ainda há o 

tempo de resposta da fonte caracterizado pelo tempo necessário para uma fonte 

disponibilizar energia para o sistema de maneira adequada. E eficiência geral que 

leva em conta as perdas no armazenamento e transformações energéticas. 

Segundo Yeleti; Fu (2010) diferentes sistemas de armazenamento podem ser 

utilizados em conjunto para superar os fatores deficitários de cada tecnologia em 

diferentes aspectos como fornecimento de serviços ancilares, manutenção dos 

parâmetros de qualidade de energia, deslocamento de pico de demanda entre 

outros demanda. A TABELA 1 apresenta uma comparação de valores tipos de 

diferentes sistemas de armazenamento. 

 

TABELA 1 - COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

Tecnologia de 
armazenamento 

Capacidade 
energética 

Duração da 
descarga 

Nível de 
potência 

Tempo de 
resposta 

Eficiência 
(CA/CA) 

Tempo 
de vida 

útil 

Bombeamento de 
água 

< 24 GWh 12 h < 2 GW 30 ms 70-80% 40 anos 

Ar comprimido 400-7200 
MWh 

4-24 h 100-300 
MW 

3-15 min 85% 30 anos 

Volante de inércia < 100 kWh 0-1 h < 100 kW 5 ms 80-85% 20 anos 
Bateria < 200 MWh 1-8 h < 30 MW 30 ms 60-80% 2-10 anos 
SMES 0,6 kWh 10s 200 kW 5 ms 95-98% 40 anos 
Super capacitores 0,3 kWh 10s 100 kW 5 ms 95% 40 anos 

FONTE: Adaptado pelo autor de Yeleti; Fu (2010) 

 

Segundo Garg; Sharma (2018) os SAE podem ser classificados em duas 

categorias. Sistemas orientados a capacidade de armazenamento, onde o mais 

importante é armazenamento de grandes blocos de energia. Em contraparte os 

sistemas orientados pela capacidade tipicamente são de resposta lenta e 

fornecimento prolongado. E sistemas orientados capacidade de acesso a energia 

que são de resposta muito rápida, mas com limitação no tempo total de suprimento 

de energia por conta da baixa capacidade de armazenamento. Em suma alguns 

sistemas como os SAEs hidráulicos e a bateria tipicamente são utilizados para 

armazenar grandes blocos de carga e promover ações na rede como deslocamento 

de pico, já sistemas como o volante de inercia e super capacitores são capazes de 

liberar muita energia rapidamente por um curto período de tempo permitindo 

resposta a flutuações temporárias na rede. 

 

2.1.3.1 Sistemas de armazenamento de baterias elétricas estacionárias 
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As baterias elétricas estacionárias são equipamentos baseados em células 

eletroquímicas capazes de converter energia química em energia elétrica num 

processo de carga e descarga. Segundo Buchholz; Styczynski (2014), assim como 

as células combustíveis cada bateria consiste de um anodo capaz de reter íons 

carregados e um catodo capaz de conter íons descarregados. Durante o processo 

de descarga os íons fluem do anodo para o catodo e vice-versa par o processo de 

carga, esse movimento é promovido pelo potencial dos terminais que é conectado à 

rede elétrica. As baterias podem ser produzidas a partir de diversos materiais como 

metal, carbono, polímeros e ácidos. Além dos fatores econômicos relacionados aos 

custos de aquisição das baterias ainda há outras características inerentes a cada 

tecnologia de bateria, a TABELA 2 apresenta dados típicos das tecnologias de 

baterias comumente mais utilizadas.  

 

TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DE DAS TECNOLOGIAS DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS MAIS 

UTILIZADAS NOS MELHORES CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO 

Parâmetro Chumbo 
ácido 

NiCd Li-íon NaS ZEBRA Bateria 
de fluxo 

Zinco-
Bromo 

Densidade 
energética (Kwh/l) 

0,075 0,15 0,73 0,2 0,16 0,05 0,04 

Eficiência por ciclo 
(%) 

85 75 94 92 83 74 70 

Tempo de vida útil 
(anos) 

6 11 14 20 >20 18 7 

Ciclos de carga 
(número de ciclos) 

1.000 2.000 10.000 2.500 15.000 13.000 >2.000 

Taxa de auto 
descarregamento 
(%/dia) 

0,05 0,4 0,1 0,05 0,05 0,1 0,24 

Profundidade de 
descarga (%) 

80 80 80 100 100 100 100 

CAPEX conversor 
(€/kW) 

100 100 100 100 100 600 500 

CAPEX bateria 
(€/kWh) 

120 420 330 170 270 200 100 

 
FONTE: Adaptado pelo autor de Buchholz; Styczynski (2014) 

 

Segundo Battery University (2020) o fator de densidade energética indica a 

capacidade de armazenamento de energia do dispositivo em função do volume 

ocupado. A eficiência por ciclo indica a razão entre quantidade de energia utilizada 

para carregar a bateria e a quantidade de energia retornada a rede no processo de 

descarga. Destaca-se a bateria de Li-íon como a modelo de maior densidade 
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energética e eficiência entre as tecnologias selecionadas. Luo et al. (2015) destaca 

em seu trabalha que esse tipo de bateria é idealmente aplicado em casos onde é 

importante o tempo de resposta e o espaço se ocupado é limitado.  

A vida útil das baterias depende das condições de acondicionamento dos bancos 

de bateria, condições ambientais, manutenção e processos de carga e descarga que 

influencia diretamente na degradação química dos materiais componentes. Assim 

como a vida útil é referência direta de durabilidade das baterias cada tecnologia 

possui um número típico de ciclos de carga e descarga ao qual é garantido um 

desempenho mínimo das baterias, dadas certas condições de operação. 

A taxa de auto descarga é uma característica das baterias que indica a 

quantidade de energia que é perdida na bateria por descarregamento natural devido 

a reações químicas e físicas internas do equipamento em um determinado período 

de tempo. O auto descarregamento é influenciado por fatores ambientais como 

temperatura e fatores operacionais como estado de carga, corrente de carga entre 

outros. Na tabela são apresentados dados para as melhores condições de utilização. 

A profundidade de descarga da bateria representa o quanto à bateria está 

descarregada em relação à capacidade total. Algumas tecnologias possuem um 

valor máximo de profundidade de descarga para evitar ocorrência de perda da vida 

útil da bateria. Esse valor limita, portanto, a capacidade prática de descarga da 

bateria Luo et al. (2015) exemplifica que para baterias de Li-íon normalmente 

precisam de um equipamento de controle embarcado, o que encarece o produto 

final, para garantir certas condições de operação como a profundidade de descarga 

da bateria que é um fator crítico para durabilidade dessa tecnologia. 

Dados os fatores apresentados ainda há questões como a potência de carga e 

descarga das baterias que impacta diretamente na eficiência e pode ser contornado 

de acordo com o arranjo do banco de baterias, com dispositivos em serie e em 

paralelo. Há ainda a relação quanto custo de aquisição dos ativos referentes às 

baterias (CAPEX) e a frequência e custo relacionado às manutenções dos 

dispositivos (OPEX). 

Dado as características das diferentes tecnologias, a depender da aplicação 

operacional cada modelo pode ser mais atrativa do ponto de vista técnico e 

financeiro. De acordo com Buchholz; Styczynski (2014) a aplicação de sistemas de 

armazenamento baseados em baterias estacionarias é limitado principalmente pelo 
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alto custo dos equipamentos e é esperado que o desenvolvimento de tecnologias 

torne o preço mais atrativo quando comparado a outros SAEs. 

 

2.1.4 Outros equipamentos das microrredes 

 

Segundo Chowdhury et al. (2009) o conceito das microrredes passa por redes de 

BT capazes de suprir a necessidade de cargas locais, mas que além dos recursos 

energéticos distribuídos é necessário dispositivos coordenados capazes de manter a 

rede operando corretamente através de comunicação, monitoramento, controle e 

proteção elétrica. São eles os controladores locais dos REDs e controlador central 

responsável pelo gerenciamento energético e coordenação da proteção elétrica da 

MR. Além do sistema de controle e comunicação aliado a cada RED há 

controladores e conversores associados, equipamentos designados para garantir o 

funcionamento adequado dos RED. Um exemplo é que tipicamente em MRs CA com 

SAE baseado em baterias estacionarias há um controlador de carga da bateria e um 

inversor para conversão da energia de CC para CA, ou vice e versa, na tensão e 

frequência adequada. 

O autor Garg; Sharma (2018) divide os sistemas supervisórios das microrredes 

entre sistemas de controle centralizado e sistemas de controle descentralizados. Os 

sistemas centralizados possuem um controlador geral que toma todas as decisões a 

partir de dados coletados dos equipamentos da MR. De acordo com a previsão de 

demanda e geração, estado de carga (SoC do inglês state of charge) dos SAEs. A 

rede é controlada então com intenção de manter os parâmetros operacionais e 

realizar uma determinada otimização que pode ser orientada a um objetivo 

econômico ou técnico, como eficiência energética. Essa configuração de controle 

necessita de um sistema robusto de computação e comunicação avançada. 

Já os sistemas de controle descentralizados são apropriados para casos onde os 

RED possuem multiproprietários, o que cria uma série de problemas de 

gerenciamento, já que cada proprietário pode operar com um objetivo único. Nesse 

caso cada RED possui um controlador local que busca a geração máxima de 

energia de acordo com a demanda. Nessa configuração cada controlador local pode 

operar com um objetivo de otimização especifico e há necessidade mínima de 

estrutura de comunicação na MR, já que a utilização dos REDs é quase 

independente.  
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2.2 QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Dugan et al. (2004) define qualidade de energia elétrica (QEE) como um termo 

amplo que relaciona uma multiplicidade de distúrbios que ocorrem em sistemas 

elétricos, de outra forma o autor define também QEE como qualquer problema de 

distúrbio no sistema elétrico que se manifeste em forma de desvios de corrente, 

tensão ou frequência e que possa resultar em falhas de operação nos equipamentos 

dos consumidores. Sendo assim a garantia de parâmetros de qualidade de energia 

adequados tem impacto na infraestrutura de rede elétrica, nos consumidores e seus 

fornecedores de equipamentos.  

Problemas relacionados a QEE abrangem uma ampla gama de fenômenos com 

diferentes causas e soluções que podem ser aplicadas. Dugan et al. (2004) propõe o 

método da FIGURA 12 para uma investigação geral de um problema de QEE com 

intuito de definir a melhor solução. É destacada a importância de ferramentas de 

medição e monitoramento de rede, sendo que o primeiro passo é a identificação da 

natureza do problema que pode ser relacionado à tensão ou frequência. O segundo 

passo passa por uma coleta ampla dos dados e avaliação das causas e 

equipamentos impactados. Subsequentemente devem-se identificar as soluções que 

podem ser aplicadas e em qual nível do sistema se aplica. Uma vez identificada às 

soluções é preciso modelar o sistema para avaliações de viabilidade técnica da 

proposta e finalmente definir a melhor solução econômica dentre as alternativas 

tecnicamente viáveis. A FIGURA 11 apresenta um resumo do espectro de 

problemas relacionados à tensão e fatores de qualidade de energia e como podem 

ser categorizados em função do tempo e magnitude de ocorrência. 

FIGURA 11 - DISTURBIOS DE QEE RELACIONADOS A TENSÃO 

 

FONTE: Adaptado pelo autor de DAS et al.(2016) 
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FIGURA 12 - PASSOS BÁSICOS PARA AVALIAÇÂO DE UM PROBLEMA DE QEE 

 

FONTE: Traduzido pelo autor de Dugan et al. (2004) 

 
Ainda segundo Dugan et al. (2004), os consumidores industriais se tornam cada 

vez mais sensíveis a variações dos parâmetros operacionais, pois as cargas 

industriais modernas são cada vez mais compostas de elementos de automatização, 

controlados eletronicamente, que são sensíveis a distúrbios elétricos. O provedor de 

energia elétrica, seja ela a distribuidora de energia elétrica, também é um agente 

interessado na manutenção dos padrões de QEE por conta das questões 

normativas, percepção do consumidor e a concorrência do mercado, promovido pelo 

setor cada vez mais desregulado, onde a QEE é um fator um importante. Por outro 

lado, os consumidores residenciais tipicamente não sofrem perdas financeiras 

diretas ou tão quanto possuem atividades que são completamente afetadas por 

problemas relacionados à QEE. Entretanto as cargas residenciais apresentam um 
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crescimento da utilização de dispositivos conectados à internet, que tornou os 

usuários mais sensíveis a interrupções no sistema. 

Na TABELA 3 pode-se observar a categorização proposta por Dugan et al. 

(2004) para os fenômenos eletromagnéticos relacionados à QEE. Existem diferentes 

fenômenos que podem ocorrer que se diferenciam pela própria natureza do evento, 

espectro de frequência ou de período que ocorrem, duração e variação na 

magnitude de tensão. Optou-se pela preservação o nome em inglês das categorias, 

pois alguns termos não possuem tradução direta exata ou são mais comumente 

conhecidos pelo termo em inglês na comunidade técnica. 

 

TABELA 3 - CATEGORIAS E CARACTERÍSTICAS DE FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS EM 

SISTEMAS DE POTÊNCIA 

Item Categoria 
Categoria 
(inglês) Espectro típico Duração típica 

Magnitude 
tensão típica 

1.0 Transientes Transients     

1.1 Impulsivo Impulsive     

1.1.1 Nanosegundo Nanosecond 5-ns <50 ns   

1.1.2 Microssegundo Microsecond 1-µs 50 ns–1 ms   

1.1.3 Milissegundo Millisecond 0.1-ms >1 ms   

1.2 Oscilatório Oscillatory     

1.2.1 Baixa frequência Low frequency <5 kHz  0.3–50 ms 0–4 p.u. 

1.2.2 
Média 
Frequência 

Medium 
frequency 5–500 kHz 20 µs 0–8 p.u. 

1.2.3 Alta Frequência High frequency  0.5–5 MHz  5 µs 0–4 p.u. 

2.0 Curta-duração 
Short-duration 
variations       

2.1 Instantânea Instantaneous     

2.1.1 Interrupção Interruption   0.5–30 ciclos <0.1 p.u. 

2.1.2 
Afundamento de 
tensão Sag (dip)   0.5–30 ciclos  0.1–0.9 p.u. 

2.1.3 
Elevação de 
tensão Swell   0.5–30 ciclos 1.1–1.8 p.u. 

2.2 Momentânea Momentary     

2.2.1 Interrupção Interruption    30 ciclos–3 s <0.1 p.u. 

2.2.2 
Afundamento de 
tensão Sag (dip)    31 ciclos–3 s  0.1–0.9 p.u. 

2.2.3 
Elevação de 
tensão Swell    32 ciclos–3 s 1.1–1.8 p.u. 

2.3 Temporária Temporary     

2.3.1 Interrupção Interruption    3 s–1 min <0.1 p.u. 

Continua na próxima página... 
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2.3.2 
Afundamento de 
tensão Sag (dip)    4 s–1 min  0.1–0.9 p.u. 

2.3.3 
Elevação de 
tensão Swell    5 s–1 min 1.1–1.8 p.u. 

3.0 
Variações de 
longa duração 

Long-duration 
variations     

3.1 
Interrupção 
sustentada 

Interruption, 
sustained    >1 min 0.0 p.u. 

3.2 Subtensão Undervoltages    >1 min 0.8–0.9 p.u. 

3.3 Sobretensão Overvoltages    >1 min 1.1–1.2 p.u. 

4.0 
Desequilíbrio de 
tensão 

Voltage 
unbalance   

Regime 
permanente 0.5–2% 

5.0 
Distorção de 
forma de onda 

Waveform 
distortion     

5.1 Componente CC DC offset   
Regime 
permanente 0–0.1% 

5.2 Harmônicos Harmonics 
0–100º 
harmônico 

Regime 
permanente 0–20% 

5.3 Inter harmônicos Interharmonics  0–6 kH 
Regime 
permanente 0–2%0–1% 

5.4 “Notching” Notching   
Regime 
permanente   

5.5 Ruído Noise Banda larga 
Regime 
permanente 0–1% 

6.0 
Flutuação de 
tensão 

Voltage 
fluctuations  <25 Hz Intermitente 0.1–7%  

7.0 
Variação de 
frequência 

Power frequency 
variations   < 10 s   

FONTE: Adaptado pelo autor de Dugan et al. (2004) 

 

O desenvolvimento dessa seção principalmente as premissas do modulo 8 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST), da ANEEL (2016), que tem como objetivo principal estabelecer 

procedimentos relativos a QEE no sistema de distribuição. A regulamentação 

apresentada se aplica também a estruturas de microrredes e sistemas isolados. O 

modulo é dividido em três seções sendo elas qualidade de produto, qualidade de 

serviço e qualidade de tratamento de reclamações. Esse capítulo abordara apenas 

alguns elementos da primeira parte, pois esta descreve os parâmetros opcionais que 

são aderentes ao tema de dissertação. A seção de qualidade de produto trata de 

parâmetros operacionais relacionados à qualidade da energia elétrica em termos de 

desvios de valores de tensão e frequência. A segunda seção trata do serviço 

prestado pela distribuidora conforme indicadores de continuidade de atendimento e 
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tempo de restabelecimento de carga. A terceira e última seção trata do tratamento 

de reclamações. 

2.2.1 Qualidade de produto 

 

De acordo com modulo 8 do PRODIST da ANEEL (2016) os parâmetros 

operacionais de qualidade de produto são relacionados aos fenômenos de desvios 

dos valores de tensão em regime permanente e perturbações na forma de onda da 

tensão. 

 

2.2.1.1 Regime permanente 

 

Para Dugan et al. (2004) considera-se o regime permanente para períodos 

maiores que 1000 ciclos de onda senoidal do sinal elétrico padrão da rede e é citado 

também que na norma ANSI C84.1 esses eventos são configurados por duração 

maiores do que 1 minuto. 

 

2.2.1.1.1 Tensão em regime permanente 

 

O valor eficaz da tensão em regime permanente está sujeito a variações que 

comumente podem ocorrer, segundo Dugan et al. (2004), por conta de 

chaveamentos de equipamentos ou cargas do sistema elétrico ou equipamentos de 

rede operando inadequadamente. As causas de valores de tensão fora do nominal 

ou de uma faixa de operação são denominadas sobretensão e subtensão, e são 

normalmente provocadas por eventos antagônicos. 

A sobretensão é determinada quando o valor de tensão eficaz é 110% maior que 

o valor de tensão nominal por um período maior que 1 min na frequência padrão da 

rede. Já a subtensão é caracterizada por desvios de tensão menores que 90% do 

valor nominal por um período maior que 1min e pode ser induzida para provocar 

corte indireto de carga. 

As descrições a seguir levam em conta o modulo 8 do PRODIST, da ANEEL 

(2016), que estabelece um procedimento para avaliação de qualidade de energia 

relacionada a tensão de atendimento do sistema de distribuição. Já unidades ligadas 

a rede básica são regulamentadas pelo documento de procedimentos de rede do 

ONS. 
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Primeiramente a tensão deve ser medida e avaliada nos pontos de conexão à 

rede de distribuição e pontos de conexão entre distribuidoras. A partir da tensão 

nominal contratada, por cada UC, estabelece-se a TR (tensão de referência) e a 

classificação de leitura dos valores de tensão é baseada nesse valor. Como pode 

ser observado na FIGURA 13. 

 

FIGURA 13 - FAIXAS DE TENSÂO EM RELAÇÂO A TENSÂO DE REFERÊNCIA 

 

FONTE: ANEEL (2016) 
 

O nível da tensão em regime permanente pode ser alocado em 3 faixas distintas. 

Tem-se uma faixa adequada de tensão que engloba a TR e um valor superior e um 

valor inferior de faixa adequada de tensão (respectivamente representado pelas 

variáveis ΔADSUP e ΔADINF). 

Para valores entre a faixa adequada de tensão e uma faixa de tensão 

denominada faixa critica de tensão tem-se a faixa precária de tensão. Existe um 

limite superior e inferior desta faixa precária de tensão (respectivamente 

representado pelas variáveis ΔPRSUP e ΔPRINF). E finalmente para valores críticos 

de tensão tem-se a faixa critica de tensão, que considera registros que extrapolem 

limite superior ou inferior da faixa precária de tensão. Os limites das faixas de tensão 

adequadas e precárias podem ser consultados no ANEXO A, estratificado por 

tensão de atendimento. 
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A partir de 1008 leituras validas de valores de tensão com período de 

integralização de 10 minutos, associado a um mês civil, são compostos os 

indicadores de duração relativa da transgressão para tensão precária (DRP) e o 

para tensão crítica (DRC). Os cálculos desses índices podem ser observados nas 

equações 1 e 2 respectivamente. 

 

𝐷𝑅𝑃 =
𝑛𝑙𝑝

1008
∙ 100[%] 

( 1 ) 

𝐷𝑅𝐶 =
𝑛𝑙𝑐

1008
∙ 100[%] 

( 2 ) 

 

Onde nlp e nlc representam os números de eventos de valores registrados na 

faixa de tensão precária e critica, respectivamente.  

Os limites individuais dos indicadores DRP e DRC, por UC, são respetivamente 

3% e 0,5%. Caso a concessionária transgrida os limites dos parâmetros 

operacionais há necessidade de compensação financeira segundo uma formula 

progressiva de avaliação dos indicadores, ou seja, quanto maior a transgressão 

maior a penalidade. 

Podem-se calcular indicadores coletivos com base nos registros de unidades 

consumidoras. Tem-se o ICC (índice de unidades consumidoras com tensão critica), 

resultante da razão entre as unidades consumidoras que apresentaram leitura de 

tensão critica (NC) e o número total de UCs em analise coletiva (NL), segundo a 

equação 3. 

 

𝐼𝐶𝐶 =
𝑁𝐶

𝑁𝐿
∙ 100[%] 

( 3 ) 

 

Há os indicadores DRPE e DRCE que determinam a medida equivalente para 

um dado conjunto de UCs (totalizando L). Como pode ser observado nas equações 

4 e 5. 

𝐷𝑅𝑃𝐸 = ∑
𝐷𝑅𝑃𝑖

𝑁𝐿

𝐿

𝑖=1

[%] 
( 4 ) 

𝐷𝑅𝐶𝐸 = ∑
𝐷𝑅𝐶𝑖

𝑁𝐿

𝐿

𝑖=1

[%] 
( 5 ) 

 

2.2.1.1.2 Fator de potência 
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Fator de potência (FP) é uma razão utilizada para indicar a energia real 

empregada para gerar trabalho em um sistema elétrico. Segundo Dugan et al. 

(2004) o fator de potência mede a energia realmente empregada conforme 

desejado, para todo espectro de frequências. O fator varia de 0 a 1, capacitivo ou 

indutivo, de forma que uma carga com fator de potência 1 converte 100% da energia 

empregada em trabalho útil. A depender da criticidade do fator de potência da rede 

podem-se instalar compensadores reativos no sistema que fornecem energia para 

correção do FP. Equipamentos como motores controláveis via PWM possuem fator 

de potência quase unitário para frequência fundamental, mas quando levado em 

conta a presença de harmônicos o fator de potência verdadeiro costumeiramente 

varia entre 0,5 e 0,6. 

Segundo a ANEEL (2016) pode ser calculado conforme a equação 6, sendo P a 

potência ativa medida em W e Q a potência reativa medida em VAr ou conforme a 

energia ativa e reativa, EA e ER respectivamente.  

 

𝐹𝑃 =  
𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 𝑜𝑢 

𝐸𝐴

√𝐸𝐴2 + 𝐸𝑅2
 

( 6 ) 

 

O FP é de medição obrigatória na distribuição elétrica de UCs atendidas em MT e 

AT e se aplica regulamentação diferenciada. Para UCs atendidas em BT a medição 

individual é facultativa, porem o fator de potência no ponto de conexão das unidades 

consumidoras deve ser garantido pela distribuidora em uma faixa entre 0,92 a 1 

capacitivo ou indutivo. 

 

2.2.1.1.3 Desequilíbrio de tensão 

 

Desequilíbrio de tensão ocorre quando há desbalanço entre fases do sistema 

trifásico, seja na amplitude do sinal ou na diferença dos ângulos entre as fases de 

um sistema, que no padrão deve ser de 120º. A ANEEL (2016) utilizada da 

representação em componentes simétricas para avaliar esse parâmetro operacional. 

O indicador fator de desequilíbrio de tensão (FD) é defino conforme a equação 7. 

Onde V- e V+ representam a magnitude da tensão de sequência negativa e positiva, 

na frequência fundamental respectivamente. 
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𝐹𝐷% =  
𝑉−

𝑉+
 ∙ 100 𝑜𝑢 100 ∙ √

√1 − √3 − 6𝛽

√1 + √3 − 6𝛽

 ( 7 ) 

Onde β é definido conforme a equação 8, utilizando os valores de tensão de 

entre fases (ABC) do sistema trifásico. 

𝛽 =
𝑉𝑎𝑏

4 + 𝑉𝑏𝑐
4 + 𝑉𝑐𝑎

4

(𝑉𝑎𝑏
2 + 𝑉𝑏𝑐

2 + 𝑉𝑐𝑎
2 )2

 
( 8 ) 

 

Para cargas atendidas com valor de tensão nominal menor que 1 kV o limite do 

indicador FD% deve ser menor que 3% e para casos atendidos em valores de 

tensão nominais compreendidos entre 1kV e 230kV o limite é 2%. 

 

2.2.1.1.4 Variação de frequência 

 

Em seu livro acerca de QEE Dugan et al. (2004) define que variação de 

frequência no sistema de potência é definido por desvios da frequência fundamental 

do sistema (50 ou 60 Hz, dependendo da localidade). A frequência do sistema é 

relacionada a diretamente a velocidade rotacional dos geradores que suprem o 

sistema. As variações ocorrem pela variação de demanda das cargas que precisa 

estar em balanço com a geração, portanto o controle de geração em resposta a 

variações na rede é importante para manter os valores dentro dos limites definidos. 

Em situações de contingência, onde um grande bloco de geração fica 

indisponibilizado, é necessário aliviar a carga do sistema por meio de corte direto ou 

indireto com intuito de evitar um colapso geral causado pela dessincronização da 

rede com os demais geradores. 

Para sistemas modernos, intrinsicamente capilarizados como o SIN, possuem 

alta resiliência a variações de frequência. Por outro lado, sistemas isolados, como 

MR desconectadas, são altamente suscetíveis a variação e frequência, uma vez que 

mudanças nas demandas das cargas são significativas em relação aos REDs que 

alimentam a MR. 

O modulo 8 do PRODIST da ANEEL (2016)define que o parâmetro adequado de 

frequência para o sistema de distribuição é definido entre os limites de 59,9 e 60,1 

Hz. Na ocorrência de distúrbios no sistema de distribuição é considerado necessário 
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que o sistema retorne a valores de frequência entre 59,5 Hz e 60,5 Hz em até 30 

segundos, para permitir recuperação equilíbrio de carga-geração. E em condições 

extremas, onde a necessidade de corte de carga ou geração para restabelecimento 

da frequência do sistema há janelas de tempo para limites definidos, conforme pode 

ser observado na TABELA 4 

 

TABELA 4 – FAIXAS OPERACIONAIS DE FREQUÊNCIA DO SISTEMA 

Condições operacionais Limites de frequência Atuação 

Condições normais de 
operação 

59,1 a 60,1 Hz Atuação regular 

Distúrbios no sistema de 
distribuição 

59,5 a 60,5 Hz Sistema deve entrar nessa 
faixa em até 30 s 

Condições extremas 

62 a 63,5 Hz Pode operar nessa faixa por 
até 10 s 

58,5 a 57,5 Hz  Pode operar nessa faixa por 
até 5 s 

56,5 a 66 Hz Limite máximo 
FONTE: O autor baseado em ANEEL (2016) 

 

2.2.1.2 Regime transitório 

 

O regime transitório segundo Vega Garcia (2013) corresponde a eventos que 

provocam desvios bruscos e repentinos na forma de onda senoidal fundamental. 

Bollen (2010) caracteriza que os eventos de regime transitório são caracterizados 

pela magnitude e duração do desvio, e diferentes padrões são adotados para 

caracterizar esses eventos (segundo o IEEE e IEC), mas de forma geral pode-se 

considerar que o regime transitório pode se estender até 3 minutos, mas com 

possibilidade de ocorrência em intervalos de microssegundos. Esses eventos podem 

ser provocados pros chaveamentos de equipamentos do sistema elétrico.  

O autor Dugan et al. (2004) divide os eventos que ocorrem em regime transitório 

definido como transiente impulsivo, onde ocorre variação abrupta de um sinal que se 

encontrava em regime permanente estável. Essa variação pode ocorrer na tensão, 

corrente ou em ambos em decorrência de eventos como incidência de raios na rede 

de forma a provocar uma variação de polaridade unidirecional, isso é acréscimo de 

um valor positivo ou negativo no sinal, em um intervalo curto de tempo (na escala de 

micro segundos). Já o segundo tipo de desvio é denominado transiente oscilatório e 
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podem provocar variação positiva e negativa (são constituídos de sinais de alta 

frequência), que se interferem nos sinais de corrente e tensão ao longo do tempo. 

 

2.2.1.2.1 Variações de tensão de curta duração 

 

A variação de tensão de curta duração (VTCD) é caracterizada pela ANEEL 

(2016) como desvio de amplitude do valor eficaz de tensão durante um intervalo de 

tempo menor que 3 minutos e sua classificação pode ser observada na TABELA 5. 

 

TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS VARIAÇÕES DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO 

Classificação Denominação Duração da 
Variação 

Amplitude da tensão 
(valor eficaz) em 
relação à tensão de 
referência 

Variação 
Momentânea de 
Tensão 

Interrupção Momentânea de 
Tensão 

≤ 3 s < 0,1 p.u 

Afundamento Momentâneo de 
Tensão 

≥1 ciclo e ≤ 3 s ≥ 0,1 e < 0,9 p.u 

Elevação Momentânea de Tensão ≥1 ciclo e ≤ 3 s > 1,1 p.u 

Variação 
Temporária de 
Tensão 

Interrupção Temporária de Tensão ≥3 s e ≤ 3 min  < 0,1 p.u 

Afundamento Temporário de 
Tensão 

≥3 s e ≤ 3 min  ≥0,1 e < 0,9 p.u 

Elevação Temporária de Tensão ≥3 s e ≤ 3 min  > 1,1 p.u 

FONTE: ANEEL (2016) 

 

São estabelecidos indicadores para avaliação parâmetros operacionais 

relacionados à VTCD, mas não há valores de referência estabelecidos para 

sistemas de distribuição em BT. Os eventos de VTCD são avaliados em função da 

magnitude de variação de tensão em relação ao período ocorrido. São registradas 

as ocorrências de eventos que se encaixam em cada região da FIGURA 14. 

Segundo a ANEEL (2016), para cada região da tabela, de A até I, há um fator de 

ponderação que é multiplicado pela frequência da ocorrência de eventos e somado 

ao resultado das outras regiões para constituir o fator de impacto base resultante. 

Os registros são feitos num período de 30 dias corridos com medidor apropriado. 

Para sistemas BT não há referência de fator de impacto base. 

FIGURA 14 - ESTRATIFICAÇÃO DAS VTCD PARA DIFERENTES REGÕES DE DESVIOS 
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FONTE: ANEEL (2016) 

 

Existem gráficos conhecidos como curva ITIC (CBEMA), constituídos pela norma 

ANSI/IEEE (1996) que relacionam variação de tensão e duração com limites 

técnicos de equipamentos eletrônicos. Segundo a página Voltage Disturbance 

(2020) a curva CBEMA (Computer & Business Equipment Manufacturer’s 

Association) foi criada por fabricantes de equipamentos eletrônicos, na década de 

70, para descrever limites operacionais de desvios de tensão por tempo para 

equipamentos de informática tais quais computadores e impressoras. A curva foi 

desenvolvida para sistemas com frequência nominal de 60 Hz e tensão eficaz de 

120 V. Conforme a FIGURA 15 ilustra há sinalização de regiões de operação onde 

há possibilidade de danos a equipamentos eletrônicos por sobretensão e regiões de 

sujeitas a mau funcionamento por subtensão. Segundo Deckmann; Pomilio (2020) 

essa curva tornou-se padrão de referência para projetos de equipamentos 

eletrônicos incluindo os equipamentos mais modernos que são alimentados por 

fontes chaveadas. 
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FIGURA 15 - CURVA CBEMA 

 

FONTE: Deckmann; Pomilio (2020) 

 

Já a curva ITIC (Information Technology Industry Council) é a sucessora da curva 

CEBMA, segundo o portal Voltage Disturbance (2020) ela foi proposta em um 

formato um formato discreto, com intuito de facilitar a programação de medidores de 

monitoramento de qualidade de energia. Apesar dos dois gráficos apresentarem 

informações semelhantes, conforme pode ser observado comparando a FIGURA 15 

com a FIGURA 16, a curva ITIC é o padrão atualmente adotado. A curva cobre a 

maioria dos distúrbios elétricos relacionados à variação da magnitude de tensão em 

relação ao valor nominal em relação à duração dos eventos. Esses limites 

operacionais são estabelecidos pelos fabricantes e não tem relação direta com os 

parâmetros operacionais estabelecidos em norma. 
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FIGURA 16 - CURVA ITIC 

 

FONTE: Deckmann; Pomilio (2020) 

 

Há também a curva padrão conhecida como limite de tolerância SEMI F47 

(Semiconductor Equipment and Materials Institute), ilustrada na FIGURA 17, que 

segundo Deckmann; Pomilio (2020) abrange distúrbios de subtensão e foi 

desenvolvida por fabricantes de semicondutores para verificar imunidades contra 

afundamentos de tensão. 

FIGURA 17 - CURVA SEMI F47 

 

FONTE: Deckmann; Pomilio (2020) 
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2.3 FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE SIMULAÇÂO DE FLUXO DE 

POTÊNCIA 

 

De acordo com Tinney; Hart (1967) a realização de cálculos de fluxo de potência 

trata utiliza técnicas de analise numéricas para resolver os estados dos parâmetros 

elétricos de um sistema modelado matematicamente. Mesmo em 2021 a base da 

analise de fluxo de potência seguem os mesmos princípios, mas dispõe-se de novas 

técnicas de modelagem e ferramentas computacionais de apoio que possuem a 

capacidade de simular as condições de operação de um sistema em conjunto com 

outras analises como despacho econômico e analise de estabilidade. 

Existem ferramentas computacionais de acesso livre como o GridLAB-D 

desenvolvido Departamento de Energia dos EUA (DOE) e o OpenDSS desenvolvido 

pelo EPRI (Eletric Power Research Institute). Existem também soluções comerciais 

como a família de softwares Power System Solutions da empresa DIgSILENT. Cada 

ferramenta computacional se diferencia pelas aplicações, interface, métodos de 

solução, métodos de modelagem de rede e analises técnicas implementadas. Dentre 

as ferramentas validadas tecnicamente e comumente utilizadas pela comunidade 

científica a escolha pode ser orientada pela aplicabilidade nos estudos propostos e 

preferência do usuário. 

A ferramenta computacional escolhida para o desenvolvimento das simulações e 

estudos de fluxo de potência da dissertação foi o GridLAB-D (2020), que oferece 

soluções como capacidade de comunicação com outras ferramentas 

computacionais, possibilidade de modelagem de sistemas trifásicos desbalanceados 

e REDs, capacidade de solução de MR e outros módulos como apresentado. 

Segundo GridLAB-D (2020) a ferramenta foi criada inicialmente em 2003 e 

liberado acesso livre em 2007 com intuito de ser um simulador de fluxo de potência 

capaz de simular a operação das redes elétricas inteligentes. É uma ferramenta 

computacional programada nas linguagens C, C++ e Java que utiliza o método 

numérico Newthon-Raphson para solucionar os sistemas físicos modelados. Para 

sistemas elétricos radiais há a possibilidade de utilizar o método numérico forward 

back sweep que proporciona soluções mais rápidas. O software consta ainda com 

módulos comerciais, residenciais, climáticos e proporciona soluções para períodos 

que podem variar em escalas de tempo menores que segundos a anos.  
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Uma desvantagem para a utilização do GridLAB-D, com referência ao sistema 

elétrico brasileiro, é que as configurações padrões e o desenvolvimento das funções 

são voltadas ao modelo de mercado elétrico dos EUA. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPITÚLO 

 

A fundamentação teórica apresentada conceitua os principais temas relevantes 

ao desenvolvimento da dissertação. As MRs constituem de um assunto complexo e 

possuem diferentes interpretações e caraterizações que não foram evidenciadas, 

pois não são aderentes ao escopo da dissertação. São descritos os principais 

elementos e suas funcionalidades que possuem relação com a metodologia 

desenvolvida. Dentre os REDs, principalmente sobre os SAE foram evidenciadas as 

baterias, pois constituem o equipamento de rede selecionado para construção de 

cenários de simulação. 

A base de análise dos parâmetros operacionais relacionados à QEE descritos faz 

referência à regulamentação brasileira para o sistema de distribuição. Como a 

dissertação busca analisar a interação da MR com UCs atendidas em baixa tensão 

foram abordados os parâmetros operacionais de maior impacto para as cargas 

estudadas ou conforme limitação de utilização da ferramenta computacional de 

estudo. Focaram-se alguns parâmetros operacionais de produto apresentados na 

norma, mas existem parâmetros operacionais ligados à qualidade do serviço e 

qualidade do tratamento de reclamações. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICO 

 

Para levantamento dos artigos mais pertinentes ao desenvolvimento da 

dissertação de mestrado foi utilizado o método Proknow-C de ENSSLIN et al. (2010) 

desenvolvido pelo Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão 

(LabMCDA) o método conduz uma busca estruturada para seleção de portifólio 

bibliográfico em base literária ampla. Foi, portanto, aplicado a método passo a passo 

e formalizado um banco de artigos de base para a pesquisa. 

A primeira etapa do método Proknow-C propõe definição de palavras chave 

relacionados ao tema de pesquisa. Essas palavras foram divididas em um eixo de 

aplicação e outro eixo de tecnologia. Com isso promoveu-se cruzamento entre os 

eixos conforme Tabela 6. A partir dos resultados combinatórios entre os eixos foi 

realizada pesquisa no banco de artigos do Google Scholar que reúne os principais 

centros de divulgação como IEEE, Springer, Elsevier, IET, Taylor & Francis entre 

outros por meio do software de busca Publish Or Perish de Harzing (2020) que 

consulta o banco de arquivos por meio de ferramenta de pesquisa avançada e 

retorna até 1000 resultados mais pertinentes. Os resultados da combinação paritária 

dos eixos foram pesquisados como palavras chaves dos artigos com limitação aos 

últimos 5 anos com os termos em inglês para alcançar a base internacional de 

artigos mais recentes. 

 

TABELA 6 – PALAVRAS CHAVES UTILIZADAS NA BUSCA BIBLÍOGRÁFICA 

Tecnologia Aplicação 

Microgrid (Microrrede) Power Quality (Qualidade de energia) 

Battery Integration (Bateria) Frequency regulation (regulação de frequência) 

- Voltage regulation (regulação de tensão) 

FONTE: O autor 

 

A pesquisa total resultou em 6 buscas na base bibliográfica pelo cruzamento de 

eixos e uma pesquisa adicional com os termos que gerou um banco bruto de 5990 

artigos que foram combinados em um banco único para filtragem inicial itens 

repetidos, resultando em 4871 documentos únicos. Depois foram aplicados filtros de 

acordo com número total de citações do artigo (mínimo 10 citações) e de citações 

por ano (mínimo de 10 citações por ano) resultando em cerca de 3800 artigos. 
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Posteriormente foram aplicados filtros segundo revista de publicação, aderência do 

título, aderência do resumo e por fim leitura integral dos artigos restantes 

constituindo o portfólio bibliográfico com 18 artigos, dos quais foram selecionados os 

de maior relevância. 

O banco final não se limitou apenas ao resultado do método de levantamento de 

portfólio bibliográfico, foram agregadas outras referências encontradas pontualmente 

durante o desenvolvimento da dissertação. 

 

3.2 ESTADO DA ARTE 

 

A TABELA 7 apresenta os artigos selecionados para essa seção, dentre o 

portfolio bibliográfico e seus respectivos títulos. 

 

TABELA 7 - TABELA RESUMO DOS ARTIGOS 

Artigo Título Palavras chave de destaque 

Rönnberg; Bollen 
(2016) 

Power quality issues in the electric power 
system of the future 

Power quality; 
Waveform distortion; 
Electromagnetic compatibility; 
Power distribution; 
Power system harmonics; 
Supraharmonics; 

Khadem et al. (2014) Power quality analysis of energy efficient 
harmonic loads 

Harmonic analysis; 
Power system harmonics; 
Power quality; 
Energy efficiency; 
Educational institutions; 
Electronic mail; 
Washing machines; 

Huang; Jiang (2017) Power Quality Assessment of Different 
Load Categories 

Power Quality; 
Disturbance Quality; 
Index Disturbance; 
Severity Electricity; 
Consumer Category; 
Fuzzy Logic; 

Gaur; Singh (2017) Investigations on issues in microgrids Power quality; 
smart grid; 
solar power; 
stability; 
wind power; 

Zhao et al. (2019) Distributed Cooperative Secondary 
Control for Islanded Microgrid With 
Markov Time-Varying Delays 

Delays; 
Microgrids; 
Voltage control; 
Stability analysis; 
Markov processes; 
Frequency control; 

Continua na próxima página 
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Dehkordi et al. (2017) Fully Distributed Cooperative Secondary 
Frequency and Voltage Control of 
Islanded Microgrids 

Microgrids; 
Voltage control; 
Frequency control; 
Mathematical model; 
Synchronization; 
Reliability; 
Communication networks; 

Kryonidis et al. (2018) Power Flow of Islanded AC Microgrids: 
Revisited 

Islanded operation; 
Microgrid; 
Power flow; 

Naderi et al. (2020) Power quality issues of smart microgrids: 
applied techniques and decision making 
analysis 

Smart grids 
power quality improvement 
devices transition condition 
multifunctional DGs; 
multiobjective model; 
predictive control; 
PR controller; 

Das et al. (2018) Overview of energy storage systems in 
distribution networks: Placement, sizing, 
operation, and power quality 

Energy storage systems; 
Power quality; 
Energy storage system 
allocation; 
Energy storage system sizing; 
Energy storage system 
operation; 
Hybrid meta-heuristic 
optimization; 
Energy security; 

Alsaidan et al. (2018) A Comprehensive Battery Energy 
Storage Optimal Sizing Model for 
Microgrid Applications 

Microgrids; 
Energy storage; 
Discharges (electric); 
Planning; 
Indexes; 
Reliability; 
Power system reliability; 

Uddin et al. (2013) Power quality performance of energy-
efficient low-wattage LED lamps 

LED lamps; 
THDVoltage; 
Sag Voltage tolerance curve; 
Power quality; 

FONTE: O autor 

 

O artigo de Rönnberg; Bollen (2016) faz uma análise dos efeitos decorrentes de 

problemas relacionados a parâmetros de qualidade de energia nos equipamentos 

elétricos do futuro. São evidenciados que há mudança latente na geração de energia 

devido ao aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética, cuja a 

disponibilidade é sazonal e intermitente. Para os consumidores de energia, dado a 

massiva introdução de equipamentos eletrônicos, há tendência de cargas com 

características cada vez mais não lineares. Há mudanças também na rede de 

distribuição e transmissão, com sistemas migrando para cabeamento subterrâneo, 

transmissão de energia em alta tensão em corrente continua (HVDC do inglês High 

Voltage Direct Current) e as aplicações das redes elétricas inteligentes. Conclui-se 

que todo esse cenário de mudança terá efeito direto nos fatores de QEE, espera-se 
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aumentos na ocorrência de fenômenos de inter-harmônicos, componente CC, 

componentes harmônicas de baixa e alta frequência. O autor salienta que o efeito 

dos problemas de QEE sobre os equipamentos elétricos modernos como TVs, 

computadores, painéis fotovoltaicos e veículos elétricos são imprevisíveis e 

demandaram um importante esforço de pesquisa no futuro próximo. 

O artigo de Khadem et al. (2014) divide as cargas residenciais conforme a 

resposta a harmônicos na rede. Sendo que o grupo um, denominado cargas 

estáticas, é composto por TVs modernas, lâmpadas fluorescentes, micro-ondas, 

forno, refrigerador e não apresentam diferença de consumo na presença de 

harmônicos. Já notebook, computadores, máquina de lavar e aspirador de pó 

apresentam diferença de funcionamento e compõe o segundo grupo denominado 

cargas dinâmicas. Já Huang; Jiang (2017) cobrem outras cargas residenciais e 

também outros impactos de problemas ligados a QEE. Presença de harmônicos 

pode provocar aquecimento em transformadores, acionamento de disjuntores, perda 

de sincronização de equipamentos temporizados e falhas destrutivas em capacitores 

Variações de tensão de curta duração podem provocar degradação a contatos 

elétricos, perda de dados em sistemas computadorizados e danos permanentes a 

sistemas eletrônicos.  

Para Gaur; Singh (2017) os desafios técnicos da implementação das MRs 

envolvem integração com o sistema tradicional com foco especial nos aspectos de 

estabilidade da rede. Os problemas identificados são baixa estabilidade angular, 

baixa estabilidade de tensão e oscilação de frequência. Quando há eventos de 

desconexão da MR tem-se a presença de desbalanço de potência que pode ser 

compensado por SAE de energia. Entretanto, como muitos dos REDs são 

conectados através de inversores de potência, tem-se problema de resposta inercial 

a variação de frequência, que no modo conectado era garantido pelos grandes 

geradores rotativos do sistema tradicional. Os autores, também, fazem uma análise 

da norma internacional IEC 62257, que faz orientações sobre eletrificação rural e 

concluem que a padronização proposta pela norma é importante para um 

desenvolvimento em conjunto das tecnologias de microrrede. Por fim são indicados 

os esforços de desenvolvimento para abordagens técnicas, econômicas e 

comerciais diferenciadas é a forma de promover maior adoção das MR como 

solução que se beneficia de aspectos econômicos, ambientais e de eficiência 

energética para um sistema já saturado. 
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Para o controle de frequência e tensão de uma microrredes, Zhao et al. (2019), 

descreve que há três níveis de implementação organizados de forma hierárquica. É 

citado que os sistemas tradicionais de controle, baseados em queda de tensão e 

queda de frequência no ponto de suprimento da carga, denominados sistemas 

primários de controle, são capazes de regular os valores de frequência e tensão da 

microrrede. Os sistemas secundários melhoraram a capacidade de controle 

utilizando previsão curto prazo para definir a geração de energia necessária. Já os 

sistemas terciários utilizam de previsão de carga em longo prazo, de forma mais 

ampla com um gerenciamento mais completo dos REDs. 

No artigo de Zhao et al. (2019) são proposto quatro esquemas de controle e 

frequência e tensão para uma microrrede isolada com SAE composto por baterias. 

Os esquemas de controle são de nível primários, centralizados e validados por 

simulação computacional. Os esquemas se diferenciam pela necessidade de 

comunicação entre os REDs, da capacidade de resposta a depender da severidade 

dos distúrbios elétricos da rede. Conclui-se que os modelos dinâmicos levam em 

consideração certo número de variáveis que são associados aos equipamentos de 

monitoramento e medição disponíveis e que a depender da microrrede pode-se 

definir ume esquema de controle que necessite de menos variáveis, diminuindo o 

custo com equipamentos. 

Os autores Dehkordi et al. (2017) descrevem em seu artigo um sistema 

secundário para controle de níveis de tensão e frequência em microrredes isolados. 

Esse sistema pode ser organizado de forma centralizada ou descentralizada, o autor 

opta por um sistema descentralizado evidenciando que sistema de controle 

centralizado conta com um gerenciador único que deve comunicar com todos os 

equipamentos do sistema e, portanto, é um ponto de falha significativo. A 

abordagem dos autores propõe uma modelagem de grafos do sistema de 

comunicação totalmente descentralizado capaz de sincronizar os RED para um nó 

“líder” da microrrede, que atuaria como a barra de referência de um sistema 

tradicional. Por fim é simulado um sistema BT de 380 V, 50 Hz de uma microrrede 

ilhada composta de seis cargas e cinco unidades de GD. Conclui-se, por 

comparação com outros métodos da literatura, que o controle secundário é capaz de 

restabelecer os parâmetros operacionais da microrrede mesmo com a entrada e 

saída de cargas e REDs de forma brusca. 
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O artigo de Kryonidis et al. (2018) é citado que para modelagem de microrredes 

conectadas tem-se a barra de referência e analises de fluxo de potência podem ser 

conduzidas de maneira tradicional. Para sistemas operando de forma desconecta há 

ausência da barra de referência e a mesma solução não podem ser aplicadas. 

Existem técnicas sofisticadas para realizar a simulação e fluxo de potência em 

microrredes, mas são complexas de aplicar e normalmente sofrem com problemas 

de convergência na solução matemática. Há alternativa de resolver o problema no 

domínio do tempo, mas a complexidade computacional escala com o tamanho da 

microrrede, o que limita a aplicação do método. Então se propõe uma abordagem 

alternativa utilizando as soluções de fluxo de potência convencionais com um 

procedimento interativo. A solução aliada a um sistema de controle de queda de 

tensão proposto foi capaz de estabilizar os parâmetros operacionais demandando 

pouco processamento computacional quando comparado a outros métodos. É 

comentado que essa abordagem pode ser interessante para agentes que queiram 

performar simulações em curto prazo de microrredes para prever questões 

operacionais. 

O trabalho de Naderi et al. (2020) é uma revisão das técnicas existentes para 

mitigar problemas de qualidade de energia em microrredes inteligentes. Apresenta-

se inicialmente o contexto dos problemas relacionados à QEE e o alto custo que 

esses problemas refletem em todos os participantes do sistema elétrico. Segue-se 

apresentando um histórico das ferramentas utilizadas para dar suporte à rede 

elétrica a respeito da manutenção dos parâmetros de qualidade de energia e os 

promissores equipamentos modernos em desenvolvimento. Conclui-se que a 

utilização desses equipamentos de forma inteligente e conectada viabiliza o 

fornecimento de energia e potencializa melhorias nos indicadores de qualidade de 

energia. Os SAE são fundamentais para viabilizar a operação de vários dos 

equipamentos apresentados e podem garantir o suprimento energético para 

atividades essenciais. 

Das et al. (2018) apresenta uma análise geral de dimensionamento, alocação, 

distribuição, operação e parâmetros de qualidade de energia relacionados aos SAEs 

na rede de distribuição de energia elétrica. Variadas tecnologias são apresentadas 

com exemplos de aplicação. Sobretudo destacou-se a sumarização das causas, 

consequências de cada parâmetro operacional relacionado à QEE e em quais 

pontos pode desfrutar do suporte de SAE. Como no desenvolvimento da dissertação 
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busca-se propor a flexibilização dos parâmetros operacionais de rede, em 

comparação esse trabalho permite identificar e compreender os problemas de 

qualidade de energia mais graves e aplicação de cada equipamento elétrico 

correspondente. 

Como a solução proposta, por essa dissertação, utiliza do SAE com baterias 

estacionarias é de interesse compreender os fatores relacionados a 

dimensionamento do banco de baterias e principais condições de operação que 

devem ser observadas. No artigo de Alsaidan et al. (2018) é demostrado uma 

técnica para dimensionamento de SAEs em microrredes com tecnologia de baterias 

estacionárias. O método desenvolvido analisa diferentes tecnologias, o número de 

unidades de armazenamento, o tamanho do armazenamento, a profundidade de 

descarga dos equipamentos e o número de ciclos de carga. O principal objetivo dos 

autores é identificar o ponto de otimização do tamanho do sistema de 

armazenamento dados o investimento nos equipamentos do SAE e o custo de 

operação da microrrede. Foram simulados cenários com a microrrede conectada e 

não conectada e concluiu-se que a instalação de SAEs com baterias apresentou 

redução no custo de operação do sistema ao mesmo que aumentou a confiabilidade 

no fornecimento de energia. Outro ponto discutido pelo artigo é que se ignorado 

impacto na vida útil das baterias, na operação da microrrede, têm-se um resultado 

não realístico do dimensionamento dos equipamentos de armazenamento e de seus 

custos. 

O artigo de Uddin et al. (2013) faz analise do comportamento de lâmpadas 

elétricas de tecnologia LED, de diferentes fabricantes e potências nominais, 

submetidas a distúrbios elétricos como fator de potência, afundamento de tensão de 

diferentes períodos e magnitudes. Os resultados dos experimentos demonstram que 

as lâmpadas são sensíveis a esses distúrbios e dão uma resposta quanto a geração 

de harmônicos. Algumas modelos lâmpadas conseguiram operar nas condições 

esperadas conforme padrões de fabricação, já outras ficam aquém do padrão ITIC e 

SEMI F47. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPITÚLO 

 

O método de busca bibliográfico é uma ferramenta útil para constituir uma base 

inicial de artigos. Entretanto durante o desenvolvimento da pesquisa foram 
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adicionados outros artigos ao levantamento bibliográficos que eram pertinentes ao 

tema e foram identificados por outras pesquisas pontuais como indicações em livros 

ou outros artigos. O complemento do portfólio levou em conta, além de bases 

internacionais, de bases nacionais como portal de periódicos da CAPES e bancos 

de publicação universitários. 

Buscas direcionadas a compreender o efeito de flexibilização dos parâmetros de 

qualidade de energia na rede e principalmente o impacto sobre equipamentos 

elétricos domésticos retornaram poucos resultados aderentes. Foi realizada 

pesquisa com termos a cerca de QEE e efeitos sobre equipamentos domésticos, 

mas obtiveram-se poucos resultados de materiais de publicação contemporâneos a 

pesquisa. Frequentemente os autores, como Rönnberg; Bollen (2016), se 

posicionaram indicando que o setor precisa de pesquisas detalhadas nesse âmbito. 

Portanto o levantamento bibliográfico apresentado discorreu sobre indicadores de 

QEE em microrredes, métodos de controle, dimensionamento de equipamentos de 

rede e impacto dos parâmetros operacionais com intuito de abordar e compreender, 

mesmo que separadamente, as partes de interesse pra desenvolvimento da 

dissertação dentro dos contextos apresentados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

No desenvolvimento dos estudos foi utilizado a ferramenta computacional 

GridLAB-D para simulação de fluxo de potência os cenários e do modelo residencial. 

Essa ferramenta foi selecionada porque o as especificações indicam que a 

plataforma tem suporte para simulação de modelos residenciais e para operação 

dinâmicas de sistemas elétricos. Foram utilizadas também as ferramentas 

computacionais Matlab e Microsoft Excel como ferramentas de apoio, tratamento de 

dados e solução gráfica. 

Para levantamento dos principais equipamentos elétricos utilizados nas 

residências foi consultada Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos 

Elétricos na Classe Residencial 2019, no período de julho de 2018 a abril de 2019, 

realizada pela Eletrobras (2019). Os dados da PPH conduzida pela consta com 

discretização regional e por estado dos dados obtidos. A pesquisa foi realizada a 

partir de modelo probabilístico por amostragem com um nível de confiança de 95% e 

erro de amostragem de 1%. 

A pesquisa foi composta de com o total de 18775 entrevistas. Os entrevistados 

no âmbito nacional foram caracterizados por classe social segundo a TABELA 8 

Observa-se que as maiorias das entrevistas foram aplicadas em membros da classe 

E a B1, totalizando mais de 93% no cenário nacional. Pode-se concluir também que 

mais de 77% dos entrevistados tem uma renda familiar de até 10 salários mínimos, 

com quase 33% numa faixa de até dois salários mínimos de renda mensais. 

 

TABELA 8- ESTRATO SOCIOECONÔMICO AO QUAL PERTENCE À UC RESIDENCIAL 

Especificações 

Região 

Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul Brasil 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Classe A 89 2,04 71 1,16 99 3,96 145 3,69 62 3,31 466 2,48 

Classe B1 131 2,99 133 2,18 151 6,04 271 6,9 118 6,29 804 4,28 

Classe B2 481 10,99 622 10,2 498 19,92 894 22,78 402 21,44 2.897 15,43 

Classe C1 611 13,97 927 15,2 550 22 1.055 26,88 550 29,33 3.693 19,67 

Classe C2 1.225 28 1.471 24,11 651 26,04 941 23,97 456 24,32 4.744 25,27 

Classe D/E 1.838 42,01 2.876 47,15 551 22,04 619 15,78 287 15,31 6.171 32,87 

Total 4.375 100 6.100 100 2.500 100 3.925 100 1.875 100 18.775 100 

FONTE: Eletrobras (2019) 
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Mais de 99,5% dos entrevistados responderam que são atendidos por pela rede 

geral de distribuição, 0,12% declararam que operam com geração própria, 0,06% 

utilizam de energia fonte mista entre geração própria e da distribuidora e 0,34% 

alegaram não saber ou não responderam à questão. Indicando que as cargas 

residenciais do sistema ainda são majoritariamente supridas pela rede convencional. 

Foi proposta a simulação em 2 sistemas distintos. Tratam-se de sistemas de 

testes, baseado em sistema real, com ampla divulgação cientifica para validação dos 

modelos computacionais. O modelo é formulado a partir de um sistema real. 

O IEEE 13 barras, assim como o IEEE 4 barras e outros, é um sistema de testes 

disponibilizado pelo IEEE (2020) que é comumente utilizado para testes de 

aplicações na rede de distribuição e de ferramentas computacionais de análise de 

fluxo de potência. É um sistema pequeno, relativamente carregado, com fases 

desbalanceadas e linhas áreas e subterrâneas. Os dados básicos e diagrama 

unifilar, conforme FIGURA 18, são disponibilizados na página de recursos do IEEE 

para modelagem do sistema. 

 

FIGURA 18 – DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA IEEE 13 BARRAS 

 

FONTE: IEEE (2020) 

 

O sistema teste consta com linhas de transmissão trifásicas, bifásicas e 

monofásicas e conta também com regulador de tensão na barra de entrada do 
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sistema, banco de capacitores shunt, chave secionadora. As tensões presentes 

no sistema são de 4,16 kV na MT e 480 V na BT. São fornecidos ainda cargas 

em 3 modelos (modelos Z, I e PQ) conforme pode ser observado na TABELA 9, 

totalizando cerca de 4.000 kVA. 

 

TABELA 9 - ESPECIFICAÇÔES DAS CARGAS DO SISTEMA TESTE IEEE 13 BARRAS 

Barra Carga Fase A Fase A Fase B Fase B Fase C Fase C 

 Modelo kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

634 Y-PQ 160 110 120 90 120 90 

645 Y-PQ 0 0 170 125 0 0 

646 D-Z 0 0 230 132 0 0 

652 Y-Z 128 86 0 0 0 0 

671 D-PQ 385 220 385 220 385 220 

675 Y-PQ 485 190 68 60 290 212 

692 D-I 0 0 0 0 170 151 

611 Y-I 0 0 0 0 170 80 

 TOTAL 1158 606 973 627 1135 753 

632-671 Y-PQ 17 10 66 38 117 68 

FONTE: Adaptado de IEEE (2020) 

 

As curvas de carga aplicadas nos modelos desenvolvidos têm como 

referência o trabalho de Yamakawa (2007). A fonte de dados dispões de curvas de 

carga referentes aos dias úteis, sábados domingos e feriados e discretizados por 

tipo residencial de diferentes níveis de renda e de tipo comercial. No caso optou-se 

por aplicar a curva referente ao grupo residencial de baixa renda aos consumidores 

BT e a curva de carga comercial as unidades atendidas em MT. As duas curvas de 

carga podem ser observadas nas FIGURA 9 e FIGURA 10. 
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FIGURA 19 - CURVA DE CARGA DE UCS RESIDÊNCIAIS DE BAIXA RENDA REFERENTE A DIA 

ÚTIL 

 

FONTE: Yamakawa (2007) 

 

FIGURA 10 – CURVA DE CARGA DE UCS COMERCIAIS REFERENTE A DIA ÚTIL 

 

FONTE: Yamakawa (2007) 

 

Segundo autor as curvas de carga foram retiradas de medições em sistemas de 

distribuição típicos. Os dados estão temporalmente espaçados em intervalos 10 
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minutos, o que configura o formato ideal para montagem de indicadores de 

qualidade de energia. 

 

4.2 MÉTODO 

 

O método proposto inicia conforme fluxograma da FIGURA 20. Primeiramente 

foram levantados dados dos limites operacionais de rede conforme literatura e 

normas. Paralelamente foi consultada a PPH da Eletrobras (2019) com intuito de 

descrever os principais equipamentos elétricos componentes das cargas 

residenciais e sua utilização. Com esses dados levantados parte-se para a etapa de 

simulação de casos. Para definição dos limites de flexibilização dos parâmetros 

operacionais de acordo com as características dos equipamentos elétricos 

instalados das cargas de UC da classe residencial de baixa tensão foi primeiramente 

definido os equipamentos mais comuns e realizada pesquisa pontual sobre cada tipo 

de equipamento. 

 

FIGURA 20 - FLUXOGRAMA GERAL DO MÉTODO PARTE 1 

 

FONTE: O autor 
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Em sequência têm-se as etapas descritas no fluxograma da FIGURA 21. 

Partindo dos dados levantados propõe-se simulação com modulo residencial do 

GriLAB-D, usando o exemplo de referência da própria ferramenta, em conjunto com 

as informações da composição de equipamentos elétricas das cargas residenciais 

levantadas. Submete-se então analise dos resultados obtidos quanto aos 

parâmetros operacionais. Paralelamente propões simulação em nível de microrredes 

de diferente cenários de operação. 

 

FIGURA 21 - FLUXOGRAMA GERAL DO MÉTODO PARTE 2 

 

FONTE: O autor 

 

Por fim tem-se a última parte do desenvolvimento, conforme representado no 

fluxograma da FIGURA 22. Partindo dos resultados obtidos na simulação no sistema 

teste avalia-se as os parâmetros operacionais do sistema e impacto da flexibilização 

dos mesmos. 

 

FIGURA 22 - FLUXOGRAMA GERAL DO MÉTODO PARTE 3 
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FONTE: O autor 

 

Dentro do método proposto, a parte 2 visa comparar diferentes cenários de 

operação, de dois sistemas distintos, com variação de requisitos de parâmetros 

operacionais e operação conectada e desconectada da microrredes, conforme pode 

ser observado no fluxograma da FIGURA 11. 

 

FIGURA 11 – FLUXOGRAMA DAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

FONTE: O autor 

 

Uma vez definidos e modelados os sistemas elétricos definem-se os casos 

de estudo que compõe os diferentes cenários de simulação, conforme apresentados 

na TABELA 10. 

 

TABELA 10– CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO 

Identificação do caso Cenário de operação 

Caso base Modelos operando como o sistema de distribuição 
convencional parâmetros operacionais conforme a norma. 

Caso base com carga 
residencial 

Sistema teste com acréscimo de carga modelada a partir do 
modulo residencial parâmetros operacionais conforme a 
norma. 

Caso base com carga 
residencial (PO flexibilizados) 

Sistema teste com acréscimo de carga modelada a partir do 
modulo residencial e parâmetros operacionais flexibilizados. 

Microrrede com SAE Modelos operando como MR conectada com SAE e 
parâmetros operacionais conforme a norma. 

Microrrede com SAE (PO 
flexibilizados) 

Modelos operando como MR desconectada com SAE e 
parâmetros operacionais flexibilizados. 

FONTE: O autor 

 

O caso base para o sistema teste é representado pela modelagem exata dos 

sistemas e simulação aplicando as curvas de carga estabelecidas e o funcionamento 

de acordo a rede de distribuição tradicional buscando estabelecer os parâmetros 
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operacionais conforme a norma. O intuito desse cenário é conhecer o padrão de 

operação de referência do sistema e as variáveis elétricas relacionadas. 

A partir do consumo de energia dimensionado para as cargas do caso base 

modela-se um SAE baseado em baterias estacionarias, de tecnologia Li-íon, para 

deslocamento de pico do sistema. O intuito dessa modelagem é imaginar que o 

sistema de armazenamento foi introduzido com finalidade de promover uma técnica 

de deslocamento e pico de demanda, mas em casos de contingência do sistema 

operara como fornecedor emergencial de energia. O segundo caso utilizada a 

mesma modelagem dos alimentadores de distribuição do caso base, mas configura-

se adicionalmente uma carga residencial, a partir do modulo especifico da 

ferramenta computacional. Nesse cenário a simulação de operação da rede ocorre 

buscando estabelecer os parâmetros operacionais convencionais de forma 

conectada.  

No terceiro caso simula-se situação de contingência no sistema elétrico 

provocando afrouxamentos dos parâmetros operacionais da rede.  

No quarto cenário o SAE fornece energia para o sistema enquanto possível. 

A operação do sistema é configurada para manter os parâmetros operacionais 

convencionais e com atuação do banco de baterias no deslocamento de pico do 

sistema. 

O último caso simula-se a mesma situação de contingência no sistema 

elétrico provocando permitindo afrouxamento dos parâmetros operacionais de forma 

momentânea na MR. Nesse cenário o SAE fornece energia para o sistema enquanto 

possível. A operação do sistema é configurada para manter os parâmetros 

operacionais flexibilizados. 

Simulados todos os cenários comparam-se os resultados obtidos entre 

casos para os 2 sistemas. Busca-se avaliar questões de impacto da flexibilização 

dos POs nas perdas elétricas, estabilidade do sistema e capacidade de fornecimento 

de energia dos SAE quando aplicável. A simulação para todos os casos e sistemas 

será aplicada considerando um dia útil típico. Nesse caso a situação de contingência 

é considerada quando o sistema é incapaz de fornecer energia dentro dos 

patamares adequados de tensão. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANALISE DE COMPOSIÇÃO DAS CARGAS RESIDENCIAIS E 

PARÂMETROS OPERACIONAIS 

 

Para definição dos limites dos parâmetros operacionais de acordo com as 

características dos equipamentos elétricos instalados das cargas de UC da classe 

residencial de baixa tensão foi primeiramente definido os equipamentos mais 

comuns e realizada pesquisa de equipamentos eletrodomésticos comerciais dentre 

os equipamentos selecionados. Pode-se verificar na TABELA 11 o estrato 

econômico do universo da pesquisa. 

 

TABELA 11 - ESTRATO SOCIOECONÔMICO FAMILIAR 

Especificações 

Região 

Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul Brasil 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Classe A 89 2,04 71 1,16 99 3,96 145 3,69 62 3,31 466 2,48 

Classe B1 131 2,99 133 2,18 151 6,04 271 6,9 118 6,29 804 4,28 

Classe B2 481 10,99 622 10,2 498 19,92 894 22,78 402 21,44 2.897 15,43 

Classe C1 611 13,97 927 15,2 550 22 1.055 26,88 550 29,33 3.693 19,67 

Classe C2 1.225 28 1.471 24,11 651 26,04 941 23,97 456 24,32 4.744 25,27 

Classe D/E 1.838 42,01 2.876 47,15 551 22,04 619 15,78 287 15,31 6.171 32,87 

Total 4.375 100 6.100 100 2.500 100 3.925 100 1.875 100 18.775 100 

FONTE: Eletrobras (2019) 

 

Mais de 99,5% dos entrevistados responderam que são atendidos por pela rede 

tradicional de distribuição, 0,12% declararam que operam com geração própria, 

0,06% utilizam de energia fonte mista entre geração própria e da distribuidora e 

0,34% alegaram não saber ou não responderam à questão. Indicando que as cargas 

residenciais do sistema ainda são majoritariamente supridas pela rede convencional. 

A PPH, da Eletrobras (2019) apresenta uma seção sobre aquecimento de água, 

uma seção sobre iluminação e outra sobre eletrodomésticos em geral. Um 

levantamento de presença de todos os equipamentos elétricos, da pesquisa, nas 

residências está demonstrado no ANEXO B. Destacam-se os equipamentos de 

maior incidência como refrigerador, televisores, aparelhos celulares, liquidificador, 

ventilador e máquina de lavar roupas que estão presentes em mais de 50% das 

residências, como expresso na TABELA 12. 
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TABELA 12 - PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS ELÉTRICO NAS RESIDÊNCIAS NO ÂMBITO 

NACIONAL 

Equipamento 
Presença nas UCs residenciais 

[%] 

Refrigerador 98,14 

Televisores 97,35 

Celular 95,25 

Liquidificador 83,75 

Ventilador 75,95 

Máquina de lavar roupas 66,09 
FONTE: O autor com dados de Eletrobras (2019) 

 

Os equipamentos eletrodomésticos selecionados, com base na presença nas 

residências (maior que 50%), frequência de utilização e dependência com outros 

equipamentos elétricos, para o detalhamento dos limites operacionais são: 

● Lâmpadas (LED e fluorescente) 

● Chuveiro elétrico 

● Refrigerador 

● Televisores (Tubo, LED e Plasma) 

● Receptor/conversor de sinal para TV 

● Celular 

● Ventilador 

● Máquina de lavar roupas 

● Computador/Notebook 

● Modem internet/Roteador Wi-fi 

 

Para cada equipamento foram buscados ao menos 5 modelos comerciais, 

pesquisa em literatura e em normas regulamentadoras, aos quais foram consultados 

os manuais técnicos em busca dos limites operacionais descritos para valores de 

frequência, tensão nas faixas de potência descritas na pesquisa de posse e hábitos 

(PPH). Focou-se sempre nos modelos de entrada dos produtos, imaginando que a 

rede elétrica do estudo atenderia majoritariamente a classe mais pobre da 

população (classe C até E). O resultado sumarizado pode ser consultado no 

APÊNDICE A. 

Na seção que aborda iluminação, da PPH da Eletrobras (2019), é questionado 

sobre a utilização de lâmpadas nas residências. O valor médio para cada unidade 

consumidora é de 6,5 lâmpadas, sendo 96,5% de uso habitual e 3,5% de uso 
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eventual. Conforme pode ser observado na FIGURA 23, a tecnologia mais presente 

na aplicação de iluminação residencial, apontado pela pesquisa, são as lâmpadas 

fluorescentes, com 58% de participação e em segundo as lâmpadas LED com 32% 

de participação. 

 

FIGURA 23 – DISTRIBUIÇÃO DE LÂMPADAS POR TIPO NAS RESIDÊNCIAS 

 

FONTE: O autor com dados de Eletrobras (2019) 

 

As lâmpadas fluorescentes são instaladas com reator, responsável por adequar 

os valores de tensão para iniciar e manter a lâmpada em operação dentro os 

parâmetros adequados. A maior parte das residências brasileiras contém ao menos 

um refrigerador instalado, mesmo para classe A PPH também indica que mais de 

96% das UCs possuem ao menos uma unidade desse eletrodoméstico com até 12 

W de potência. 

As lâmpadas de LED com dispositivo de controle integrado, segundo o PROCEL 

(2016), devem ser construídas para operar na frequência padrão de 60 Hz e para 

tensões nominais de127 e/ou 220 V com proteção contra surto. O trabalho de Sakar 

et al. (2018) avalia desempenho de lâmpadas de LED do ponto de vista de cintilação 

e intensidade luminosa quando submetido a diferentes valores de frequência. 

Observou-se visualmente impacto na iluminação conforme variação dos parâmetros 

operacionais, dessa forma os modelos de lâmpadas LED comerciais que possuem 

conversor CA-CC embarcado estão sujeitos a blindagem a inter-harmônicos do 

conversor, que pode resultar em cintilação nas lâmpadas.  

Segundo a PPH da Eletrobras (2019) a maior parte das residências brasileiras 

contém ao menos um refrigerador instalado, mesmo para classe E o resultado obtido 
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indica que mais de 96% das UCs possuem esse eletrodoméstico. Sendo que mais 

de 65% dos refrigeradores estão na faixa entre 200 a 400 litros de volume.  

Equipamentos como modem internet, roteador Wi-fi, receptor de TV, conversor 

de sinais digitais e carregadores de celulares foram considerados como 

equipamentos eletrônicos de baixa potência (cerca de 15 W) sensíveis da mesma 

forma a surtos e desvios de QEE. Esses equipamentos em geral são constituídos de 

conversor CA-CC que alimenta um sistema eletrônico capaz de processar e produzir 

sinais digitais ou analógicos e se comunicam e dão suporte a outros equipamentos 

da unidade consumidora. Computadores e notebooks são alimentados por fonte 

conversora CA-CC, com potência entre 60 e 500W. 

Para cada equipamento eletrodoméstico selecionado foram pesquisados ao 

menos 5 modelos comerciais, aos quais foram consultados os manuais técnicos em 

busca dos limites operacionais descritos pelo fabricante, conforme apresentado no 

APÊNDICE A. Foram consultadas também a literatura e normas regulamentadoras 

em busca dos limites de valores de frequência e tensão. Focou-se sempre nos 

modelos de entrada dos equipamentos elétricos, imaginando que a MR atenderia 

majoritariamente a classe mais pobre da população (classe C até E).  

Os manuais, catálogos e fichas técnicas dos equipamentos comerciais 

apresentaram informações limitadas acerca das especificações técnicas dos 

equipamentos, sobretudo sobre as características elétricas relacionadas à qualidade 

de energia. Em suma os dados coletados dos equipamentos elétricos residenciais 

servem como base para propor cenários de flexibilização dos parâmetros elétricos e 

podem ser observados resumidos na TABELA 13, onde foram postos os dados mais 

otimistas, ou seja, cenário onde seria possível a maior flexibilização e tensão ou 

frequência. Observa-se que uma gama de equipamentos elétricos opera em uma 

faixa de frequência de 50 a 60 Hz e numa faixa de tensão nominal de 100 a 240 V, 

supõe-se que esses equipamentos são projetados para funcionar no mercado global 

perante diferentes padrões de rede. O valor de referência de potência foi retirado 

pela média dos modelos comerciais consultados. 
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TABELA 13 - RESUMO DAS ESPECIFICAÇÔES TECNICAS COLETADAS 

Equipamento 
eletrodoméstico 

Variação de 
tensão 

Variação de 
frequência 

Potência (RMS) 

Lâmpadas LED 100 a 240 V 50 a 60 Hz 12 W 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

127 ou 220 V 50 a 60 Hz 8 W 

Chuveiro elétrico 127 ou 220 V  60 Hz 5500 W 

Refrigerador (200 
a 400 litros) 

(104 a 140 V) ou 
(198 a 242 V) 

60 Hz 250 W 

Televisores 
(LCD/LED) 

100 a 240 V 50 a 60 Hz 120 W 

Ventilador 127 ou 220 V 60 Hz 140 W 

Máquina de lavar 
roupas 

127 ou 220 V 60 Hz 500 W 

Computador/ 
Notebook 

100 a 240 V 50 a 60 Hz 300 W 

Equipamentos 
eletrônicos de baixa 
potência 

100 a 240 V 50 a 60 Hz 20 W 

FONTE: O autor adaptado conforme dados técnicos do APÊNDICE A 

 

Dados as informações obtidas propõe-se flexibilizar os parâmetros de frequência 

do sistema até 50 Hz, considerando que boa parte dos equipamentos são 

confeccionados para operar no mercado internacional nas frequências de 50 ou 60 

Hz. 

Para o valor de flexibilização de tensão considerou-se e os parâmetros de 

subtensão em regime permanente de até 0,78 p.u. Esses valores foram escolhidos 

considerando o melhor cenário de flexibilização e que em situações de contingência 

os clientes podem desconectar as cargas mais sensíveis do sistema e prosseguir 

apenas com equipamentos essenciais. Entretanto segundo a curva ITIC, 

apresentadas por Deckmann; Pomilio (2020), para períodos maiores que 3 s de 

subtensão inferior a 0.9 p.u. há possibilidade mau funcionamento de equipamentos 

eletrônicos. 

 

5.2 ESTUDO DE CASO 

 

Uma vez definidos os equipamentos eletrodomésticos residenciais foram 

modelados junto ao sistema IEEE 13 barras uma residência usando o modulo 

residencial do GridLAB-D. Esse modulo propõe modelos desenvolvidos 

especificamente para algumas aplicações residenciais como sistema de iluminação 
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e de controle de temperatura ambiental, além de modelos de carga que contam com 

simulação física de refrigerador, aquecedor de água, máquina de lavar roupas e 

outros eletrodomésticos.  

A residência proposta foi conectada na barra 684 do sistema padrão IEEE, 

conforme ilustrado na FIGURA 24. Como o GridLAB-D é configurado segundo o 

padrão americano a conexão do sistema com a casa utiliza transformador abaixador 

para tensão nominal de 120 V. 

 

FIGURA 24 - SISTEMA IEEE 13 BARRAS COM CARGA RESIDENCIAL 

 

FONTE: Adaptado de IEEE (2020) 

 

A curva de carga da residência modelada no sistema pode ser observada na 

FIGURA 25, assim como o fator de potência. O modelo residencial do GridLAB-D 

considera uma resistência com atendimento bifásico e distribui as cargas 

automaticamente quando configurado cada elemento pelas fases.  

 

FIGURA 25 - POTÊNCIA APARENTE E FATOR DE POTÊNCIA DA CARGA RESIDENCIAL 
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FONTE: O autor 

Observa-se na que o pico de demanda da residência ocorre quando se utiliza o 

chuveiro elétrico, que por se tratar de uma carga resistiva torna o fator de potência 

próxima ao valor unitário. Observa-se também que o fator de potência no período 

fora ponta do sistema está abaixo do valor 0,92 que é o limite da norma, mas que 

não se aplica a atendimento residencial em baixa tensão. 

O perfil de tensão em regime permanente das fases da carga residencial pode 

ser observado na FIGURA 26. Nessa configuração praticamente não há 

transgressão no indicador, ou seja, o valor aferido está contido da faixa adequada de 

tensão. 

FIGURA 26 - TENSÃO POR FASE (V1 E V2) DA CARGA RESIDENCIAL 

 

FONTE: O autor 
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Especificamente para a carga residencial modelada foi construída uma curva de 

carga através dos dados levantados do período e tempo de utilização dos 

equipamentos eletrodomésticos e especificações técnicas. A FIGURA 27 ilustra a 

curva de carga discreta projetada inserida no modelo de simulação residencial do 

GridLAB-D. Essa curva apresentada foi composta pelo empilhamento das curvas de 

carga criadas para cada eletrodoméstico selecionado. Tem-se também expressa a 

curva resultante após aplicação do modelo, extraída dos resultados de simulação do 

GridLAB-D, com uma resolução temporal de 10 minutos. A curva de carga projetada 

e curva de carga simulada apresentam diferenças em função da forma como a 

ferramenta computacional simula a carga residencial.  

 

FIGURA 27 - CURVA DE CARGA DO MODELO RESIDENCIAL 

 

 

FONTE: O autor 

 

Segundo Gellings (1993) a técnica de resposta à demanda conhecida com 

redução do pico de demanda tem como objetivo reduzir a demanda máxima do 

sistema, como pode ser observado na FIGURA 28. Essa técnica pode ser aplicada 

através de redução direta das cargas ou por meio de SAEs que armazenam energia 

em momentos de baixa demanda e fornecem energia em momentos de pico. 
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FIGURA 28– TÉCNICA DE REDUÇÃO DE PICO 
 

 

FONTE: Adaptado de Gellings (1993) 

 

Potência consumida pelas cargas em um dia útil típico, considerando a curva de 

carga residência de baixa renda, do sistema de teste IEEE 13 barras é ilustrada na 

FIGURA 29. Observa-se que nos intervalos das 0 horas até às 16 horas e das 23 

horas até às 0 horas a demanda do sistema está sempre em patamares abaixo de 

2000 kW de potência ativa. No período entre as 16 e 23 horas apresentam-se os 

maiores registros de potência ativa na rede, configurando assim o período de ponta 

de demanda do sistema com pico próximo de 5000 kW de potência ativa em torno 

das 18 horas. A demanda média no período de ponta do sistema é de 2860 kVA de 

potência aparente e de 1421 kVA no período fora de ponta. 

 

FIGURA 29– CURVA DE CARGA REFERENTE AO AGREGADO DE TODAS AS CARGAS 

 

FONTE: O autor 
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Propõe-se então uma o dimensionamento de um SAE de baseado em bateria de 

tecnologia Lí-ion para redução do pico de potência. O sistema proposto operaria 

com uma potência de carregamento de cerca de 1000 kW para preenchimento do 

vale, no período de demanda fora ponta, de demanda em um patamar próximo a 

2500 kW. Com essa configuração seria possível também reduzir o pico do sistema 

para um patamar de 4000 kW, totalizando uma redução de aproximadamente 20%. 

A energia aparente consumida, no período de ponta é de 20025,12 kVAh 

segundo cálculo integralizado. Dado que com o preenchimento dos vales, com SAE, 

a demanda média do período de fora ponta é em torno de 2500 kW e buscando 

manter essa média, tem-se que nessas condições o SAE precisa fornecer ao menos 

3000 kVAh no período de ponta para mantar a média global de potência no mesmo 

patamar. Para tanto a operação do banco de baterias planejado pode ser observado 

na FIGURA 30.  

FIGURA 30 - OPERAÇÂO DO SAE  
 

 

FONTE: O autor 

 

O SAE baseado em banco de baterias estacionaria será alocado na ponte de 

conexão do secundário do transformador de conexão do alimentador de distribuição 

com a concessionária, de forma centralizada. Para o sistema de teste IEEE 13 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0
0

:0
0

:0
0

0
1

:1
0

:0
0

0
2

:2
0

:0
0

0
3

:3
0

:0
0

0
4

:4
0

:0
0

0
5

:5
0

:0
0

0
7

:0
0

:0
0

0
8

:1
0

:0
0

0
9

:2
0

:0
0

1
0

:3
0

:0
0

1
1

:4
0

:0
0

1
2

:5
0

:0
0

1
4

:0
0

:0
0

1
5

:1
0

:0
0

1
6

:2
0

:0
0

1
7

:3
0

:0
0

1
8

:4
0

:0
0

1
9

:5
0

:0
0

2
1

:0
0

:0
0

2
2

:1
0

:0
0

2
3

:2
0

:0
0

P
o

te
n

ê
n

ci
a 

d
e

 s
aí

d
a 

d
o

 S
A

E 
[k

W
] 

Es
ta

d
o

 d
e

 c
ar

ga
 d

a 
b

at
e

ri
a

 

Operação do SAE 

Estado de carga da bateria [%]

Limite de profunidade de descarga -
20%



76 
 

barras alocação é ilustrada na FIGURA 16. O equipamento final dimensionando, 

considerando limites de profundidade de descarga (20%) e perdas elétricas do 

sistema (5%) consiste de um banco de baterias de 1000 kW de potência e 5000 kWh 

de capacidade de carga. 

A demanda dos equipamentos do sistema, considerando cargas e SAE está 

ilustrada na FIGURA 31. Também é apresentada a demanda segundo a curva de 

carga para o sistema sem SAE para título de comparação. 

 

FIGURA 31 - CURVA DE CARGA REFERENTE AO AGREGADO DE TODAS AS CARGAS COM E 

SEM SAE 

 

FONTE: O autor 

 

O SAE baseado em baterias de Li-ion conectado na barra da subestação, 

conforme a FIGURA 32, por um inversor. O SAE modelado tem diferenças do 

modelo projetado por questões de simulação com a ferramenta computacional. As 

configurações do modelo adotado podem ser observadas na TABELA 14. 

 

FIGURA 32 - SISTEMA IEEE 13 BARRAS COM CARGA RESIDENCIAL E SAE 
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FONTE: Adaptado de IEEE (2020) 
 

TABELA 14 - PARÂMETROS DO SAE MODELADO 

Parâmetro Valor 

Ponto de conexão Barra 650 

Potência nominal (Inversor - por fase) 1500 kVA 

Eficiência do inversor 95% 

Potência nominal (bateria - trifásica) 3000 kW 

Capacidade de carga (Bateria) 5000 kWh 

Tipo da bateria (modelo interno GridLAB-D Lí-ion 

SoC (Estado de carga) inicial 0,25 

FONTE: O autor 

 

A saída de potência do SAE, monitorada pelo inversor, pode ser observado 

na FIGURA 33, assim como a energia integralizada. Em comparação é possível 

observar o SoC da bateria que carrega e descarrega conforme a potência de saída. 

 

FIGURA 33 - MONITORAMENTO DO SAE 
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FONTE: O autor 

 

O restante do sistema foi mantido conforme caso base, com curvas de carga 

típicas de dia úteis, do modelo de UCs residenciais de baixa renda de Yamakawa 

(2007). A potência total demanda na conexão com subestação, considerando a 

operação do SAE, pode ser observada conforme FIGURA 34 e FIGURA 35. 

 

FIGURA 34 - POTÊNCIA DE ENTRADA DO SISTEMA POR FASES 

 

FONTE: O autor 

 

FIGURA 35 - POTÊNCIA TRIFÁSICA DO SISTEMA COM SAE 
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FONTE: O autor 

 

Pode-se observar que o SAE foi capaz de mitigar o pico do sistema, mas 

como toda a potência injetada pelo inversor foi no formato de potência real teve-se 

precarização do fator de potência do sistema para valores abaixo do limite de norma 

de 0,92 capacitivo ou indutivo. 

Na FIGURA 36 pode ser observado o perfil de tensão em regime permanente 

(em p.u.) por fase e o limite de relaxação do parâmetro operacional proposto de 0,78 

p.u. 
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FIGURA 36 - TENSÃO NAS BARRAS DO SISTEMA IEEE 13 BARRAS 

 

FONTE: O autor 

 

Durante a execução da simulação percebeu-se que o GridLAB-D não possui 

suporte de simulação de períodos menores que 1 segundo para o modulo 

residencial e apresenta conflitos constantes no módulo residencial integrado com a 

simulação dinâmica de configuração para experimentos no modelo 13 barras. Dessa 

forma é inviável analise de variações de tensão de curta duração pra eventos 

menores que 1 segundo, aplicações de outros equipamentos e variação de 

parâmetros operacionais. Buscando uma abordagem mais simplificada foi modelado 

o sistema IEEE 4 barras. Na configuração determinada esse sistema consta com 

uma carga desbalanceada, conforme descrito na TABELA 15, conectada a 

subestação por meio de um transformador, conforme pode ser observado na 

FIGURA 1. 

FIGURA 37 -SISTEMA IEEE 4 BARRAS 

 
 FONTE: IEEE (2020) 

 

Fase A 

Fase B 

Fase C 
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TABELA 15 - INFORMAÇÕES DA CARGA DO SISTEMA IEEE 4 BARRAS 

Potência Fase A 1275 kW 

Potência Fase B 1800 kW 

Potência Fase C 2375 kW 

Fator de Potência Fase A 0,85 atrasado 

Fator de Potência Fase B 0,90 atrasado 

Fator de Potência Fase C 0,95 atrasado 
FONTE: IEEE (2020) 

 

A potência de entrada do caso base, modelado conforme o padrão fornecido 

e a curva de carga, de Yamakawa (2007), no modelo residencial de baixa renda 

para dia útil, conforme pode ser observado na FIGURA 38 e na FIGURA 39. 

 

FIGURA 38 - POTÊNCIA DE ENTRADA DO SISTEMA POR FASE 

 

FONTE: O autor 

FIGURA 39 - POTÊNCIA DE ENTRADA DO SISTEMA POR FASE 
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FONTE: O autor 

 

O registro de tensão em regime permanente nas barras e na carga do sistema do 

caso base pode ser observado na FIGURA 40. 

 

FIGURA 40 - TENSÃO DAS BARRAS DO SISTEMA BASE 

 

FONTE: O autor 

 

Foi proposto então um modelo de carga residencial ligado a uma barra extra 

da modelado no sistema, conforme as mesmas premissas para a modelagem no 

sistema padrão IEEE 13 barras, conforme ilustra a FIGURA 41. Também foi 
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modelado um regulador de tensão para as ações de flexibilização de tensão na 

barra da subestação. Para a flexibilização os taps do regular de tensão foram 

alterados no modo manual para o nível mínimo, buscando atingir 0,78 pu, entretanto 

o modelo de simulação do GridLAB-D emite uma série de avisos e determina um 

limite máximo de variação de tensão em referencia a tensão nominal. 

 

FIGURA 41 - SISTEMA IEEE 4 BARRAS COM CARGA RESIDENCIAL 

 

FONTE: Adaptado de IEEE (2020) 
 

O perfil de tensão em regime permanente no secundário do regulador de 

tensão do sistema para o caso e para o caso base com tensão flexibilizada pode ser 

observado na FIGURA 42. Observa-se que o mínimo de tensão configura em função 

da tensão nominal foi de 0,9 p.u., apesar de ter-se configurado o regulador de 

tensão para tensão de 0,78 pu em relação à tensão nominal, essa limitação foi 

descrita pela ferramenta computacional como restrição de operação. 
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FIGURA 42 - TENSÃO DE ENTRADA DO SISTEMA POR FASE (REGULADOR DE TENSÃO) 

 

FONTE: O autor 

 

Conforme variação de tensão do caso base para o caso flexibilizado 

observou-se variação de tensão na barra da carga residencial conforme, FIGURA 

43. Houve queda de tensão proporcional à variação de tensão do regulador de 

tensão, com um destaque para um afundamento no período de ponta de demanda 

do sistema. 

 

FIGURA 43 - TENSÃO REGISTRADA NA CARGA RESIDENCIAL 

 

FONTE: O autor 
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A demanda da carga residencial, para os casos base e de flexibilização de 

tensão, podem ser observadas na FIGURA 44. A redução de tensão no sistema 

provocou corte indireto de carga de até 6%, observando a variação de potência na 

carga residencial nos dois cenários de operação. 

 

FIGURA 44 – DEMANDA DA CARGA RESIDENCIAL 

 

FONTE: O autor 

 

No terceiro caso foi modelado um SAE, baseado em na modelagem feita para 

o caso IEEE 13 barras. Esse SAE foi conectado na barra da subestação conforme 

pode ser observado na FIGURA 45. Como a curva de carga adotada para as cargas 

dos dois sistemas é a mesma, o SAE foi dimensionando seguindo as mesmas 

proporções, mas levando-se em consideração a potência nominal do sistema IEEE 4 

barras como pode ser observado na TABELA 16. 
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FIGURA 45 - - SISTEMA IEEE 4 BARRAS COM CARGA RESIDENCIAL E SAE 

 

FONTE: Adaptado de IEEE (2020) 

 

 
TABELA 16 - PARÂMETROS DO SAE MODELADO 

Parâmetro Valor 

Ponto de conexão Barra “0” 

Potência nominal (Inversor - por fase) 1000 kVA 

Eficiência do inversor 95% 

Potência nominal (bateria - trifásica) 3000 kW 

Capacidade de carga (Bateria) 6000 kWh 

Tipo da bateria (modelo interno GridLAB-D Lí-ion 

SoC (Estado de carga) inicial 1,00 

FONTE: O autor 

 

A potência fornecida pelo SAE, conforme o modelo implementado na 

simulação pode ser observado na FIGURA 46. O conjunto do SAE, bateria e 

inversor, operaram da mesma maneira para todos os casos de parâmetros 

operacionais regulares e flexibilizados. 
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FIGURA 46 - OPERAÇÃO SAE 

 

FONTE: O autor 

 

O carregamento do sistema, levando em conta o consumo das cargas 

permaneceu o mesmo para todos os casos como pode ser observado na figura x. 

Porem no quesito perdas elétricas observou-se aumento para os casos de 

flexibilização da tensão, provavelmente pela compensação de corrente devida à 

queda de tensão nas cargas que por consequência do efeito Joule dissipa mais 

energia nas linhas de transmissão. 

 

FIGURA 47 - CARREGAMENTO E PERDAS PARA DIFERENTES CENÁRIOS 

 

FONTE: O autor 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

As microrredes se configuram como uma forma de tirar proveito das tecnologias 

mais modernas aplicadas a sistemas elétricos. Elas reúnem as aplicações de 

recursos energéticos distribuídos com o monitoramento das redes elétricas 

inteligentes e permitem que uma rede local gerencie seus recursos garantindo maior 

confiabilidade de suprimento do sistema, manutenção dos parâmetros de qualidade 

de energia, viabiliza utilização de fontes renováveis e tomada de ações de eficiência 

energética. 

As microrredes em operação contam com seus próprios recursos para auxiliar na 

operação e suprimento das cargas. Acontece que, conforme a norma estabelece, a 

garantia dos padrões de operação do sistema convencional pode ser um desafio, 

para as MRs, uma vez que os REDs são também fatores que geram complexidade 

no gerenciamento e para estabelecer padrões operacionais. 

A partir da avaliação de composição de cargas residenciais baseadas na PPH da 

Eletrobras (2019) foi possível determinar os equipamentos mais comuns nas 

residências brasileiras, com possibilidade de analises regional e por faixas de renda. 

Os equipamentos selecionados serviram de bases para os estudos de cenários 

promovendo uma relação coma realidade das cargas residências brasileiras. 

Como os equipamentos eletrônicos residenciais são projetados de forma 

universal para diversos mercados tem-se tolerância a variação de alguns parâmetros 

operacionais ligados a qualidade de energia elétrica, como a tensão e frequência de 

operação. Se em situações de contingência o controle da microrrede aproveitar da 

flexibilidade dos parâmetros operacionais pode-se garantir uma extensão no 

fornecimento de energia. Os projetos dos fabricantes contam com limites não 

descritos em documentos técnicos que podem ser estudas e ensaiados mais 

profundamente. Entretanto os manuais e documentos técnicos carecem de dados 

mais assertivos e completos acerca de aspectos de qualidade de energia. 

Através de pesquisas acerca de documentos regulatórios e literatura, relacionada 

ao tópico de MRs, destaca-se que no Brasil as MRs seguem basicamente as 

mesmas premissas de operação da rede convencional segundo o modulo 8 do 

PRODIST da ANEEL (2021). Entretanto discute-se que para atendimento de cargas 

residenciais há a possibilidade de operar em condições além dos limites impostos. 
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Foi realizada simulação dos cenários com diferentes configurações de rede com 

intuito de verificar a aplicabilidade da variação de parâmetros operacionais conforme 

a metodologia desenvolvida. A ferramenta computacional GridLAB-D demonstrou 

limitações quanto integração dos módulos, documentação interface e configuração 

dos modelos. Por outro lado às possibilidades de simulação com diferentes módulos, 

quando comparada a outras ferramentas, mostraram-se adequada para testes 

iniciais de modelagem de sistemas elétricos. Conforme a atualização da 

documentação e melhoria de integração entre os modelos no futuro possibilitaria 

simulações mais completas a cerca de limites operacionais. 

Os resultados das simulações demonstraram que nos casos em que se admitiu 

subtensão sustentada houve redução na potência consumida pelo sistema e dessa 

forma o SAE poderia fornecer energia elétrica por um período mais prolongado que 

o caso base.  

Durante o desenvolvimento dos cenários foi estimado um sistema de 

armazenamento de energia, por baterias de Li-íon instalado na barra da SE, para 

promover redução no pico de demanda em uma situação hipotética de 

funcionamento. Na simulação com o SAE observou-se que o sistema de 

armazenamento contribui positivamente na redução das perdas elétricas do sistema. 

Com a flexibilização dos parâmetros operacionais foi notado que é possível 

estabelecer redes ou MRs com menos recursos e, portanto menores custos. Isso se 

justifica por que os equipamentos que compões a rede poderiam ser dimensionados 

de outra, forma, um exemplo é o SAE que poderia ser dimensionado com uma 

potência menor. Por outro lado, o afrouxamento dos limites de tensão mínima 

mostrou aumento nas perdas elétrica do sistema, demostrando que essa abordagem 

teria que ser avaliada por projeto a depender do tamanho, tipo e tecnologias 

envolvidas da MR a ser projetada. Entretanto para esses casos seria necessário 

estabelecer uma classe de equipamentos adequados a operaram com parâmetros 

flexibilizados, quando não de fábrica. Existem projetos de concessionárias, focados 

em ações de eficiência energética, que viabilizam a troca de eletrodomésticos 

antigos por equipamentos mais modernos e eficientes. A distribuidora poderia tomar 

ações quanto à troca para produtos mais robustos a variações dos parâmetros 

operacionais, para atender casos específicos onde há dificuldade técnica de 

atendimento dentro do padrão de norma. 
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Para complementariedade dos resultados observou-se que há lacunas no 

conhecimento acerca dos impactos de parâmetros operacionais fora do padrão em 

equipamentos eletrodomésticos em geral. Cabem estudos e ensaios com 

equipamentos comerciais para averiguar impactos na vida útil e na utilização dos 

equipamentos quando submetidos a parâmetros operacionais fora dos princípios 

estabelecidos em norma. 

Estudos nesse sentido podem fornecer aos operadores insumos acerca das 

condições de operação prioritária e fornecimento energético para situações não 

convencionais como o caso de flexibilização de parâmetros operacionais em 

microrredes desconectadas por contingência ou MR de atendimento a regiões 

críticas. Para trabalhos futuros seriam interessante simulações de outros cenários e 

tipos de sistemas e testes em projetos controlados reais. Um acréscimo importante 

seria a possibilidade de simulação dinâmica com modelos que permitam observar 

fenômenos transitórios como VTCD, harmônicos e desvio de frequência. 

Por fim conclui-se que as unidades consumidoras de classe de renda baixa, 

como as da categoria C e D muitas vezes estão localizadas as margens do sistema 

onde o atendimento é mais precário e suscetível a faltas. Garantir um suprimento de 

energia prolongado as cargas, através de MRs, mesmo com parâmetros 

operacionais abaixo dos padrões de distribuição, desde que resulte em impacto 

mínimo nos equipamentos domésticos, é uma forma prestigiar essas unidades 

consumidoras marginalizadas (regiões rurais ou urbanas de difícil acesso e 

manutenção).  
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ANEXO A - LIMITES DE VARIAÇÂO DE TENSÂO EM REGIME PERMANENTE 

(PRODIST – Modulo 8) 

Esse documento apresenta informações provenientes do módulo 8 do PRODIST 

que estabelece as faixas de classificação tensão em regime permanente para 

diferentes níveis de tensão nominal. 
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ANEXO B – PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS ÉLTRICOS NAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS 

O Anexo B é um resumo da presença de equipamentos elétrico nas residências 

segundo dados da pesquisa de posses e hábitos da Eletrobras (2019). 

Equipamento elétrico Presença de equipamentos [%] 

Refrigerador 98,14 

Televisores 97,35 

Celular 95,25 

Liquidificador 83,75 

Ventilador 75,95 

Máquina de lavar roupas 66,09 

Micro-ondas 46,89 

Ferro elétrico (seco) 43,74 

Aquecimento de água 40,9 

Modem internet/Roteador Wi-fi 36,39 

DVD/Video/Blue-ray 32,51 

Sanduicheira elétrica 31,37 

Batedeira 23,95 

Chapinha 23,58 

Notebook 22,85 

Secador de cabelo 21,54 

Aparelho de som/rádio 21,42 

Condicionador de ar 16,69 

Freezer 16,01 

Ferro elétrico (a vapor) 15,65 

Computador 15,33 

Receptor de tv 14,85 

Conversor digital 14,49 

Cafeteira elétrica 12,82 

Espremedor de frutas 11,09 

Forno elétrico 9,29 

Bebedouro/Purificador/Filtro 7,97 

Aspirador de pó 7,96 

Tablet 6,47 

Receptor digital 6,09 

Furadeira 5,69 

Panela elétrica 5,61 

Fritadeira elétrica (sem óleo) 5,42 

Secadora de roupas (centrífuga) 5,14 

Portão eletrônico 5,08 

Bomba d'agua 4,93 

Impressora 4,9 

Máquina de costura 4,69 

Videogame 4,47 

Telefone sem fio 4,14 
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Fogão elétrico 3,65 

Multiprocessador 3,61 

Lavadora 1,99 

Fritadeira elétrica (com óleo) 1,69 

Nobreak 1,43 

Máquina de lavar louças 1,26 

Secadora de roupas (aquecimento) 0,77 

Serra elétrica 0,7 

Panificadora 0,68 

Máquina de solda 0,67 

Enceradeira 0,64 

Filtro de piscina 0,54 

Ebulidor 0,52 

Faca elétrica 0,43 

Aquecedor de ambiente 0,37 

Adega 0,3 

FAX 0,27 

Triturador de lixo 0,21 
FONTE: O autor com informações de Eletrobras (2019) 
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DOMICILIARES 

Esse apêndice apresenta informações retiradas de catálogos, descritivos 

técnicos de produtos disponíveis no mercado. As informações demostradas seguem 

os valores nominais como indicado pelos fabricantes de equipamentos elétricos. 

Lâmpadas LED Potência Variação de tensão 
Variação de 
frequência FP 

Ilumini Bulbo 12 W Bivolt (110 a 220 V)    

Alper LED bubble 8 W 100 a 240 V  0,92 

Celena  Golden 
A60 8 W 100 a 240 V  0,92 

Philips LED 
Modern 6,5 W 220 a 240 V 50 a 60 Hz 0,70 

Empalux Bulbo 
LED 9 W Bivolt (110 a 220 V)    

GE 9,5 W 127 a 220 V    

Alumbra A60 LED 9,5 W 100 a 240 V  0,70 

Taschibra TKL60 
Bulbo 9 W 100 a 240 V 50 a 60 Hz 0,92 

Lorenzzeti Bulbo 9 W 100 a 240 V    

     

Lâmpadas 
Fluorescente Potência Variação de tensão 

Variação de 
frequência FP 

Alumbra Alta 
potência 53 W 127 ou 220 V  0,92 

Taschibra 13 W 127 ou  220 V 50 a 60 Hz 0,50 

Lorenzzeti 15 W 127 ou 220 V    

Emaplux 16 W 127 V    

     

Chuveiro Elétrico Potência Variação de tensão 
Variação de 
frequência FP 

Lorenzeti 3T 
ultra 4800 W 127 ou 220 V    

Hydra 3T 4400 W 127 ou 220 V    

     

Rerigerador Potência Variação de tensão 
Variação de 
frequência FP 

Eletrolux RE31 23,7 KWh* 
(116 a 133 V) ou (201 

a 203 V) 60 Hz   

Brastemp 
BRM45HB 54 kWh* 127 ou 220V    

Philco PRF380I  127 ou 220V    

Consul Frost Free 
342 36,6 kWh 

(104 a 140V) ou (198 
a 242 V)    

LG Top 438  127 ou 220 V    

* Especificado somente o consumo mensal 
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Televisor Potência Variação de tensão 
Variação de 
frequência FP 

Samsumg Tizen 
FHD T5300 120 W 100 a 240 V 50 a 60 Hz   

LG 
32LM620BPSA 48 W 100 a 240 V 50 a 60 Hz   

Semp TCL SEMP 
S1300 HD 48 W 127 ou 220 V 60 Hz   

     

Ventilador Potência Variação de tensão 
Variação de 
frequência FP 

Mallory Delfos 
TS+ 127 W 110 ou 220 V    

Mesa Turbo VT-
40-B 140 W 110 ou 220V    

Britânia Protect 
30 Six 55 W 127 ou 220 V    

     

Máquina de 
lavar roupas Potência Variação de tensão 

Variação de 
frequência FP 

Eletrolux LES09  127 ou 220 V    

Samsumg 
WW11K6  127 V 60 Hz   

Consul 
CWH11AB 500 W 127 ou 220 V 60 Hz   

     

Computador Potência Variação de tensão 
Variação de 
frequência FP 

Fonte fortrek 200 W (450 W) 115 a 230 V     

Notebook Dell 
Vostro 60 W 100 a 240 50 a 60 Hz   

Notebook Dell 
Xps 15 120 W 100 a 240 50 a 60 Hz   

Fonte ATX 230 W 115 a 230 V 50 a 60 Hz   

     

Conversores 
eletrônicos de 
baixa potência* Potência Variação de tensão 

Variação de 
frequência FP 

Century - media 
box HDTVB3 14,3 W 100 a 240 VAC     

Roteador TP-link 
TL-WR840N 36 W 9V DC     

Fonte 12 V 
Generica 24 W 100 a 240 VAC 50 a 60 Hz   

*Modem internet/Roteador Wi-fi,Receptor e conversor de sinal de TV, carregador de celular  

 


