
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA FERREIRA NÓBREGA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO NA PRESENÇA DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM 

COMPARAÇÃO COM O EFEITO DOS REGULADORES DE TENSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 



MARIANA FERREIRA NÓBREGA DA SILVA 

 

 

 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO NA PRESENÇA DE USINAS FOTOVOLTAICAS 

EM COMPARAÇÃO COM O EFEITO DOS REGULADORES DE TENSÃO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Corpo Docente do Departamento de 

Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Engenheira Eletricista. 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Thiago Trezza Borges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 

FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA GERADA EM: 

http://www.bibliotecas.uff.br/bee/ficha-catalografica 

 

 



MARIANA FERREIRA NÓBREGA DA SILVA 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO NA PRESENÇA DE USINAS FOTOVOLTAICAS 

EM COMPARAÇÃO COM O EFEITO DOS REGULADORES DE TENSÃO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Corpo Docente do Departamento de 

Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Engenheira(o) Eletricista. 

 

Aprovado em 26 de abril de 2021, com nota 9,2 (nove, dois), pela banca examinadora. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Thiago Trezza Borges 

UFF 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Duailibe Monteiro 

UFF 

 

________________________________________________ 

Eng. Wellington Luiz Leite da Rocha 

Jordão Energia 

 

________________________________________________ 

Eng. M. Sc. Eletricista Letícia Fritz Henrique 

UFJF 

Niterói 

2021 

wellington.rocha
Stamp

wellington.rocha
Line



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À todos aqueles que me incentivaram e me 

apoiaram até aqui, sem vocês não seria 

possível. 



AGRADECIMENTOS 

 

Inicialmente eu agradeço a Deus que esteve comigo em todos os momentos e me deu 

forças para chegar tão longe.  

Agradeço à minha família que me apoiou e me incentivou sempre que foi preciso 

para que eu não desistisse dos meus objetivos. Agradeço aos meus pais que com seus 

conselhos e suas vivências me fizeram aprender muito nesta trajetória, minha irmã que com 

sua visão pode abrir meus olhos para muitas coisas que não via e meu irmão que sempre me 

abraçou e me escutou nos momentos que precisei. Agradeço a minha avó que apesar de 

distante, sempre demonstrou um carinho enorme e se fez presente na minha vida. 

Agradeço aos meus amigos de longa data por sempre estarem ao meu lado, mesmo 

que por muitas vezes eu estivesse distante por conta da rotina diária. 

Agradeço aos meus amigos da engenharia elétrica que eu fiz e simplesmente tornaram 

meus dias mais leves e suportáveis diante da grande carga de estudo e trabalho.  

Agradeço aos meus amigos da atlética da engenharia que através dos jogos 

reanimaram meu espírito esportivo e competitivo, e trouxeram uma felicidade enorme nos 

meu dia a dia. 

Agradeço às meninas do basquete que hoje são uma família para mim, muito 

obrigada por compartilharem comigo a alegria de jogar. Agradeço a minha técnica do 

atletismo que apesar das imensas broncas confiou em mim e me incentivou a participar de um 

novo esporte.  

Agradeço à Universidade do Estado do Rio de Janeiro por me permitir cursar 

parcialmente o curso de Engenharia Elétrica e me proporcionar conhecimentos e amizades 

que vou levar para a vida inteira.  

Agradeço a todas as empresas e profissionais que eu pude trabalhar, muito foi 

acrescentado à minha vida profissional principalmente, e meu muito obrigado à Jordão 

Energia por confiar no meu trabalho e entenderem a importância da faculdade para mim.  

Agradeço a todos aqueles que, mesmo que por pouco tempo, passaram na minha vida 

e puderam somar.  

Agradeço ao meu orientador Thiago Trezza pela paciência e confiança no meu 

trabalho de conclusão de curso, e agradeço à Letícia Fritz que me deu um suporte enorme e 

me ajudou a tornar este trabalho realidade. 

Agradeço a Universidade Federal Fluminense e todos os professores que tive contato 

por me proporcionarem cursar e concluir o curso de Engenharia Elétrica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito.” 

Charles Chaplin 



RESUMO 

 

A geração distribuída tem sido cada vez mais utilizada no atual setor global de 

energia, sendo justificada por potenciais benefícios ao sistema elétrico, como maior eficiência 

energética, com a vantagem de reduzir os investimentos no sistema de transmissão, além de 

mitigar perdas elétricas.  

Vale ressaltar também que tem se buscado alternativas cada vez mais sustentáveis, de 

forma a reduzir os impactos ambientais que tanto agridem o ecossistema como um todo. 

Como consequência, a geração distribuída tem tomado cada vez mais espaço na matriz 

energética mundial. A utilização de energia provinda de fontes renováveis, sendo a solar 

fotovoltaica uma grande promissora devido ao não uso do solo, podendo ser incorporada a 

edificações já existentes e próxima a carga, tem aumentado com o passar do tempo. No 

entanto, sua instalação gera alguns distúrbios nas redes elétricas, principalmente devido à 

estocasticidade das fontes renováveis.  

A utilização da energia fotovoltaica gera diversos impactos no sistema elétrico, 

apesar da utilização de reguladores de tensão, tais como mudanças no nível de tensão, 

violação da tensão mínima e máxima das barras do sistema e flutuação de tensão, onde tudo 

isso impacta diretamente na qualidade de energia.  

Desta forma, o estudo visa, por meio de simulações em um sistema teste do IEEE de 

34 barras, analisar o comportamento do nível de tensão da rede de distribuição a partir do 

dimensionamento e implantação de um sistema de armazenamento de energia. Somando-se a 

isso, o trabalho busca realizar um comparativo entre o impacto da utilização do regulador de 

tensão e do sistema de armazenamento de energia, onde espera-se que na presença do 

regulador de tensão a flutuação de tensão seja atenuada, e com o SAE haja um aumento no 

nível de tensão da rede de distribuição. 

 

Palavras-Chave: rede de distribuição, geração fotovoltaica, sistemas de 

armazenamento de energia, geração distribuída, banco de baterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Distributed generation has been increasingly used in the current global energy sector, 

being justified by potential benefits to the electrical system, such as greater energy efficiency, 

with the advantage of reducing investments in the transmission system, in addition to 

mitigating electrical losses. 

It is also worth mentioning that increasingly sustainable alternatives have been 

sought, in order to reduce the environmental impacts that are so damaging to the ecosystem as 

a whole. As a consequence, distributed generation has taken more and more space in the 

global energy matrix. The use of energy from renewable sources, the photovoltaic solar being 

very promising due to the non-use of the soil, which can be incorporated into existing 

buildings and close to the load, has increased over time. However, its installation generates 

some disturbances in the electrical networks, mainly due to the stochasticity of renewable 

sources. 

The use of photovoltaic energy generates several impacts on the electrical system, 

despite the use of voltage regulators, such as changes in the voltage level, violation of the 

minimum and maximum voltage of the system bars and voltage fluctuation, where all of this 

directly impacts the quality power.  

Thus, the study aims, through simulations in an IEEE 34-bar test system, to analyze 

the behavior of the voltage level of the distribution network from the dimensioning and 

implementation of an energy storage system. In addition, the work seeks to make a 

comparison between the impact of the use of the voltage regulator and the energy storage 

system, where it is expected that in the presence of the voltage regulator the voltage 

fluctuation will be attenuated, and with the SAE there is an increase in the voltage level of the 

distribution network. 

 

Keywords: distribution network, photovoltaic generation, energy storage systems, 

distributed generation, battery bank. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

É de conhecimento universal que a energia elétrica é um insumo essencial à 

sociedade é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico global, atingindo todas as 

classes de consumo: residencial, comercial, industrial, rural e poder público.   

Até a década de 1970 a geração de energia predominante era baseada no petróleo e 

no carvão mineral, e foi apenas neste período, com a crise do petróleo, que o mundo começou 

a buscar e investir em fontes alternativas de energia. Esta procura obteve um resultado muito 

importante para o início da transição energética, a identificação de outros tipos de fontes de 

energia fez com que a matriz elétrica começasse a se diversificar. 

Hoje, no Brasil, cerca de 50 anos após a crise que deu início à transformação 

energética global, temos diversas fontes alternativas instaladas, sendo estas não-renováveis 

(combustíveis fósseis e energia nuclear), e renováveis (energia solar, eólica, hídrica, da 

biomassa e os biocombustíveis), de acordo com a Figura 1. No entanto, as mudanças 

climáticas, os impactos ambientais e a segurança energética são fatores que têm fomentado a 

reestruturação e a evolução do sistema energético, buscando constantemente a ampliação da 

instalação de fontes não apenas renováveis, mas também limpas, tais como a solar e eólica.  

O Brasil atingiu cerca de 174 gigawatts (GW), em janeiro de 2020, de capacidade 

instalada fiscalizada, sendo as energias renováveis responsáveis por em torno de 83% total de 

energia elétrica produzida no Brasil (Sistema de Informações de Geração da Aneel – SIGA, 

2021). 

 



Figura 1 - Matriz Elétrica Brasileira Renováveis / Não Renováveis 

 

FONTE: SIGA, 2021. Data de referência dos dados: 16/02/2021. 

 

Embora a energia hidráulica tenha cerca de 62,5% de participação na capacidade 

instalada de geração de energia elétrica no Brasil, é a energia fotovoltaica que está em 

destaque nos últimos anos e tem apresentado um crescimento exponencial. Em relação à 

capacidade de geração de energia elétrica limpa e renovável fotovoltaica, o País avançou de 

4,6 GW ao final de 2019 para 7,5 GW ao final de 2020, obtendo um crescimento de 64%, 

apesar de ter sido um ano desafiador em meio a uma pandemia global. Esta porcentagem 

representa mais da metade da potência instalada na usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do 

Brasil e segunda maior do planeta (ABSOLAR, 2021). 

 

1.2  MOTIVAÇÃO  

 

É evidente que a matriz energética brasileira tem se diversificado, e mais que isso, 

tem buscado alternativas cada vez mais sustentáveis, buscando reduzir os impactos ambientais 

que tanto agridem o ecossistema, afetando direta e indiretamente a saúde, segurança e o bem-

estar da população, bem como a biota e inclusive a qualidade dos recursos ambientais 

existentes. 



Diante deste fato, a instalação e a utilização da geração distribuída – GD tem se 

tornado cada vez mais abundante, e como foi evidenciado, a fonte fotovoltaica tem ganhado 

espaço dentre as demais alternativas. Contudo, este tipo de energia tem como característica a 

estocasticidade, isto é, sua viabilidade é restrita ao período do dia, tendo também como 

influência a chuva e a presença de nuvens (nebulosidade), pois os módulos fotovoltaicos 

necessitam da luz do sol para converter energia solar em energia elétrica. Além disso, existe 

outro fator que é específico da geração fotovoltaica, é o fato do recurso energético não poder 

ser armazenado em sua forma original. 

Desta forma, a estocasticidade presente no fornecimento de energia através da fonte 

fotovoltaica por conta da variação horária de irradiação solar influencia diretamente no 

desempenho dos painéis fotovoltaicos, afetando na quantidade de energia gerada e 

principalmente na continuidade deste fornecimento que pode vir a influenciar na qualidade 

desta energia, sendo este último fator de suma importância pois uma qualidade ruim de 

energia prejudica a segurança e a operação da rede de distribuição e de todos os equipamentos 

que a ela estão conectados. 

Com base em estudos prévios, quando há inserção de uma geração distribuída na 

rede de distribuição, esta causa efeitos devido à estocasticidade intrínseca à fonte geradora, 

tais como flutuação frequência e na tensão do sistema, mudanças no nível de tensão, gerando 

alterações na qualidade de energia. Ao abordar a flutuação de tensão e a variação do nível de 

tensão, essas podem violar o limite de tensão estipulado pelo Módulo 8 do PRODIST. Uma 

das formas de minimizar esta violação de tensão é a utilização do regulador de tensão 

(ALMEIDA, 2019). 

Quando se trata do nível de tensão do sistema, independente de haver ou não 

violação dos limites estipulados pelo Módulo 8 do PRODIST, o sistema de armazenamento de 

energia implementado atua como alívio de carga e consequentemente  reduz a subtensão nos 

períodos de carga pesada no sistema.  

Em vista disso, este Trabalho de Conclusão de Curso visa dimensionar e 

implementar um sistema de armazenamento de energia na rede de distribuição em um caso 

teste do IEEE e analisar seu impacto na mesma, tendo como objetivo melhorar o nível de 

tensão do sistema. Além disso, busca-se uma comparação com a utilização do regulador de 

tensão de forma a avaliar o impacto de ambas as alternativas na rede. 

 

 

 



1.3 OBJETIVOS 

 

O controle de tensão é um dos objetivos principais quando se trata do funcionamento 

do sistema elétrico, e principalmente quando há a inserção de geração distribuída que tem 

como característica gerar impactos na rede, tanto positivos quanto negativos. O atual estudo 

proposto tem como escopo analisar o efeito do sistema de armazenamento (SAE) com foco no 

controle da tensão, onde este está alocado em um ponto de geração do sistema a fim de injetar 

potência ativa e poder analisar o nível de tensão existente, tendo como base os limites 

especificados no Módulo 8 do PRODIST, com o objetivo de buscar uma melhoria no nível de 

tensão e consequentemente na qualidade de energia fornecida. Além disso, há a comparação 

entre a utilização do regulador de tensão e do SAE a fim de averiguar o impacto de ambos no 

controle de tensão do sistema. 

Desta forma, as simulações são realizadas através do Software OpenDSS com o 

auxílio do VBA, sendo neste caso escolhido o caso  teste de 34 barras, com uma tensão 

nominal de 24,9 kV, tendo como base os dados originais fornecidos pela usina do Rio Grande 

do Norte, com uma potência de geração de 1MW. Um sistema de armazenamento é 

dimensionado e são realizados quatro cenários com o regulador de tensão e o SAE, 

comparando os resultados em busca de mensurar o impacto de ambas as alternativas de 

controle de tensão no sistema. 

 

 

 

1.4 IMPORTÂNCIA PARA A ÁREA 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável pela regulação e 

fiscalização do setor elétrico brasileiro. Em função de sua atuação, índices de qualidade de 

atendimento cada vez mais severos estão sendo exigidos das concessionárias de distribuição 

de energia.  

Dentre os vários aspectos que são regulados e fiscalizados pela ANEEL está o nível 

da tensão disponibilizada aos consumidores, que é regulamentado pela Resolução ANEEL 

Nº505/2001 e claramente definido no PRODIST, tanto para a obtenção de índices individuais 

quanto para índices coletivos. São definidos limites de variação da tensão, prazos para 

regularização e penalidades em caso de não-conformidade (Procedimentos de Distribuição de 



Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST: Módulo 8 – Qualidade da Energia 

Elétrica, 2018). 

Tais penalidades incluem uma "compensação pelo serviço inadequado" que deve ser 

creditada para os consumidores atingidos, acarretando custos adicionais para as 

concessionárias de distribuição. Desta forma, a necessidade de manter a tensão de todos os 

consumidores dentro da faixa definida como adequada torna-se uma obrigação (HAFFNER et 

al., 2009). 

Resumindo, a violação do limite de tensão nos leva a ter mais perdas do sistema, e 

não apenas isso, implica também no fator de potência que tem um efeito direto na questão 

regulatória e comercial, implicando em multas e altos pagamentos caso o fator de potência 

estabelecido como padrão não seja atingido, pois a unidade consumidora é cobrada por 

excesso de energia reativa. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, conforme descrito a seguir. 

O Capítulo 1 apresenta um contexto sobre o objeto de estudo selecionado, além de 

detalhar a motivação para a escolha do tema, sua importância para a área e o objetivo do atual 

trabalho. 

O Capítulo 2 é dedicado a um embasamento teórico sobre o tema abordado, 

pormenorizando o conteúdo que envolve o trabalho: distribuição de energia no Brasil, geração 

fotovoltaica, sistemas de armazenamento de energia e normas regulamentadoras para geração 

distribuída no brasil. 

O Capítulo 3 descreve o software utilizado nas simulações computacionais, a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho e os resultados das simulações 

juntamente com a análise dos mesmos. 

O Capítulo 4 expõe a conclusão do presente trabalho. 

 

 

  



2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL 

 

O sistema de distribuição é o segmento do setor elétrico que é caracterizado por fazer 

a entrega de energia até um consumidor final. Desta forma, a energia é gerada principalmente 

nas usinas e é transmitida ao Sistema Integrado Nacional – SIN, que tem como função 

coordenar e controlar toda a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica do Brasil. 

Atualmente no Brasil existem 105 distribuidoras de energia elétrica, sendo 54 concessionárias 

e 38 permissionárias, além de 13 cooperativas de eletrização rural (Regulação dos Serviços de 

Distribuição, 2018). 

Este sistema é definido como um conjunto de linhas, subestações e demais 

equipamentos associados, necessários à interligação elétrica entre o Sistema de Transmissão 

ou de Geração e as instalações dos usuários finais, além de ser responsável por abaixar a 

tensão advinda da rede de transmissão. 

Além disso, o sistema de distribuição é composto pela rede elétrica e pelo conjunto 

de instalações e equipamentos elétricos que operam em níveis de alta tensão, (superior a 

69  kV e inferior a 230 kV), média tensão (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e baixa tensão 

(igual ou inferior a 1 kV). 

 

2.2 GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Apesar das incertezas do setor fotovoltaico e da pandemia vivenciada desde março 

de 2020 que provocou uma crise generalizada no Brasil, a energia solar só fez crescer em 

2019, onde ao final do ano alcançou 4,6 GW de potência instalada. Já no ano de 2020 o setor 

atraiu significativamente os investimento para a área, chegando ao início de 2021 com mais 

de 350 mil sistemas solares na geração distribuída conectados à rede, o que corresponde a um 

montante de cerca de 7,5 GW de potência instalada, sendo equivalente a uma expansão de 

64% na capacidade de geração de energia elétrica através da geração fotovoltaica 

(ABSOLAR, 2021). 

A Figura 2 ilustra a evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil de 2012 até janeiro 

de 2021, e a Figura 3 ilustra o crescimento da geração fotovoltaica mundialmente, e através da 

análise de ambos os gráficos fica evidente o crescimento exponencial da capacidade de 



geração solar. Isto demonstra a atual e a potencial expansão fotovoltaica, contribuindo cada 

vez mais com geração de energia e a evolução do sistema elétrico. 

 

Figura 2 - Evolução da Fonte Solar Fotovoltaica no Brasil 

 

Fonte: ANEEL/ABSOLAR, 2020 

 

Figura 3 - Crescimento de geração fotovoltaica mundial (2009 - 2019) 

 

Fonte: RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT – REN21, 2020 

 



É evidente que o Brasil dispõe de uma matriz energética cuja fonte predominante é a 

renovável, representando 83% da oferta interna. A fonte hídrica é a que se destaca dentre as 

demais, contudo, apesar de sua característica renovável, esta ocasiona grandes impactos 

socioambientais. Desta forma, existe cada vez mais a necessidade da utilização das fontes 

sustentáveis e limpas (EPE, 2020). 

As recentes mudanças no sistema elétrico brasileiro, com aumento da participação de 

fontes de geração variáveis e não-controláveis (estocasticidade), em especial a eólica e solar, e 

a redução percentual da energia armazenada nos reservatórios de usinas hidrelétricas em 

relação à carga traz novos desafios ao planejamento e à operação do sistema elétrico 

brasileiro, que passa a apresentar escassez de potência (EPE, 2019). 

Diante desta situação se abre espaço para tecnologias de armazenamento que poderão 

ser um importante recurso para os crescentes requisitos de capacidade e flexibilidade (EPE, 

2018). O Plano Decenal de Energia (PDE) 2029 indica a necessidade de suprimento de 

potência a partir de 2024 e considera o armazenamento em baterias como uma das tecnologias 

para esta finalidade. 

 

2.3 SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

Uma das chaves para uma sociedade sustentável é o armazenamento de energia de 

forma eficiente, barata e limpa. O armazenamento de energia nada mais é do que um processo 

de conversão de energia elétrica em uma forma de energia que possa ser armazenada, e 

utilizada conforme necessidade. A ideia fundamental por trás desse sistema, é permitir que a 

geração da energia elétrica seja realizada em dois momentos principais, sendo o primeiro de 

baixo custo, permitindo assim, armazenar uma determinada quantidade de energia e utilizar 

em um momento onde a geração de energia seria de alto custo, ou onde a geração de energia 

tenha sido interrompida inesperadamente, e o segundo em momentos de estocasticidade, o 

que acontece com fontes de geração como usinas fotovoltaicas e eólicas que dependem da 

radiação solar e do vento respectivamente, sendo ambas fontes que não estão disponíveis de 

forma constante, ou seja, 24 horas por dia. 

Desta forma, tecnologias de armazenamento de energia, como hidrelétricas 

reversíveis, armazenamento de ar comprimido, baterias eletroquímicas, supercapacitores 

(capacitores eletroquímicos), armazenamento térmico, flywheels entre muitas outras. É 

importante atentar ao fato de que nem toda tecnologia para armazenamento de energia é 

adequada para todos os tipos de aplicação, sendo necessária a adequada identificação de 

requisitos e atributos a cada situação.  



O armazenamento por meio de baterias apresenta grande potencial e destaca-se como 

uma das principais tecnologias a ser utilizada nas matrizes elétricas futuras. No Brasil, as 

primeiras baterias utilizadas para armazenamento de energia foram as de chumbo-ácido e 

níquel-cadmio, sendo que hoje existem também as de íons de lítio. Cada uma destas 

tecnologias possui diferentes características e variadas finalidades, o que faz com que 

comparações técnicas e econômicas sejam realizadas caso a caso, pois a viabilidade de cada 

solução é bastante variável com o dimensionamento e com a aplicação desejada. Com a 

evolução de cada tecnologia, é importante que tais avaliações continuem a ser realizadas, pois 

é possível que ocorram mudanças rápidas no mercado de armazenamento (EPE, 2019). 

De acordo com a EPE, algumas caraterísticas intrínsecas ao armazenamento por 

meio de baterias, acrescentadas a uma queda de custos recente acabam por justificar não só o 

crescente número de projetos que têm sido desenvolvidos, mas também a grande perspectiva 

sobre o futuro das tecnologias, sendo elas: 

● Alta eficiência e baixo tempo de resposta em operação;  

● Flexibilidade tanto em capacidade de instalação quanto em possibilidade de 

alocação física; 

● Diversificadas aplicações que vão desde sistemas onde são exigidas respostas 

instantâneas e de alta potência durante um curto intervalo de tempo, até 

aplicações de maior duração; e  

● Rápida instalação, além de possuir uma média de seis meses entre 

contratação e comissionamento além da portabilidade dos sistemas. 

 

Os bancos de baterias podem ser usados para controlar a geração intermitente e 

variável de uma usina renovável. O sistema de armazenamento de energia atua de forma a 

suavizar a saída e eliminar oscilações rápidas de tensão e potência da rede elétrica 

(KJERPESET, 2017). 

Além disso, bancos de baterias conectados na média tensão podem ajudar a regular 

parâmetros técnicos, como o controle da tensão evitando variações de tensão, suporte 

dinâmico da rede em casos de queda bruscas de tensão, limitar a potência ativa para evitar 

aumento da frequência e fornecer potência reativa, por intermédio de inversores e desta forma 

garantir a qualidade de energia (KJERPESET, 2017). 

 

 

 



2.4 REGULADOR DE TENSÃO 

A otimização dos níveis de tensão de fornecimento em sistemas de distribuição de 

energia é um processo fundamental para que os consumidores usufruam de energia de boa 

qualidade e, ao mesmo tempo, é um grande desafio para as concessionárias de distribuição de 

energia.  

O banco regulador de tensão é um equipamento que atua quando há uma variação de 

tensão fora dos limites especificados em uma rede de distribuição de energia elétrica. Seu 

objetivo é corrigir a tensão a um determinado nível pré-definido. Este dispositivo é 

amplamente utilizado em sistemas de distribuição de energia elétrica nos quais se deseja a 

regulação da tensão em regime permanente devido à sua robustez, eficiência e fácil utilização 

(BURATTI, 2016). 

O Regulador de Tensão (RT) é um autotransformador, onde há normalmente 32 

posições de tap, podendo operar tanto na configuração de elevar a tensão, como na condição 

de diminuir a tensão. Esta funcionalidade como abaixador ou elevador de tensão é 

determinada pela polaridade da bobina série, e para isto existe uma chave inversora de 

polaridade no circuito, que determina a operação do regulador com a função de elevar ou 

diminuir a tensão (BURATTI, 2016). 

Fisicamente, o RT é composto por um enrolamento de excitação, ligado em paralelo 

com a linha, o qual induz no enrolamento série uma tensão que pode ser adicionada ou 

subtraída do lado da fonte, através da alteração de tap’s intermediários. A comutação de tap 

sob carga é realizada com o auxílio de um reator que tem a finalidade de evitar a interrupção 

do circuito durante o processo de comutação. Este mecanismo garante a vida útil dos contatos, 

evitando sobreaquecimento devido à formação de arcos elétricos e limitando a corrente 

durante a comutação (BURATTI, 2016). 

A Figura 4 demonstra o circuito e os componentes principais que compõem um 

regulador de tensão.  

Figura 4 - Circuito e componentes do regulador de tensão 



 

Fonte: (DE LIMA, 2014) 

 

De acordo com BURATTI (2016), o princípio de funcionamento, os principais 

componentes de um regulador de tensão estão listados abaixo: 

● Bobina de Excitação Paralela ou Enrolamento comum: são elementos 

responsáveis por gerar um fluxo magnético para excitação do enrolamento de 

regulação e terciários de TP’s; 

● Bobina de Regulação Série ou Enrolamento Série com Derivações: tem 

como responsabilidade suportar a corrente passante e receber a excitação do 

enrolamento de regulação, aumentando ou diminuindo a tensão na saída; 

● Enrolamento de Regulação: este elemento permite a variação do número de 

espiras existentes no circuito através de derivações uniformemente distribuída 

e consequentemente, regular à tensão de saída; 

● Enrolamento de Equalização: componente responsável por gerar uma tensão 

induzida contrária e de valor igual à metade da tensão de degrau, 

proporcionando uma equalização no desgaste dos contatos fixos e móveis de 

derivação. 

 

Vale ressaltar que a Bobina de Excitação Paralela e a Bobina de Regulação Série 

formam o autotransformador principal que compõe o RT. Já o Enrolamento de Regulação e o 

Enrolamento de Equalização, compõem o Autotransformador Preventivo ou Reator de 

Comutação, que possuem a finalidade de evitar a interrupção do circuito durante a comutação 

e limitar a corrente circulante entre as duas derivações do enrolamento de regulação 

(BURATTI, 2016). 

 



2.5 NORMAS REGULAMENTADORAS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO 

BRASIL 

Até 2010 o Brasil ainda não possuía uma regulamentação sobre a aplicação e o uso 

dos sistemas de Geração Distribuída. Esta situação foi modificada desde 17 de abril de 2012, 

quando a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 entrou em vigor, que teve sua 

atualização através da Resolução Normativa nº 687/2015 da Aneel que passou a vigorar a 

partir de 1° de março de 2016 (Geração Distribuída: Micro e Minigeração Distribuídas, 2018). 

Esta Resolução permitiu a criação de sistemas de Geração Distribuída local, isto é, 

em uma única residência, condomínio, comércio ou indústria. Através dela o consumidor 

pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada 

e, caso haja energia excedente, fornecer para a rede de distribuição de sua localidade, 

transformando este excesso de energia em créditos - com validade de 60 meses - que serão 

convertidos em desconto no valor pago da fatura. Este último modelo é conhecido como net 

metering, um sistema inovador de compensação para incentivar os consumidores brasileiros a 

gerarem a própria energia (Geração Distribuída: Micro e Minigeração Distribuídas, 2018). 

Vale ressaltar que me 2010 foi criada a Resolução Normativa n° 414/2010 que teve 

como objetivo apresentar tanto para os consumidores quanto para as distribuidoras as 

condições gerais de fornecimento, descrevendo seus direitos, obrigações e responsabilidades a 

fim de manter a qualidade entregue pela concessionária de distribuição ao consumidor 

(Geração Distribuída: Micro e Minigeração Distribuídas, 2018). 

Desta forma, é importante que haja a avaliação da qualidade de energia que hoje é 

realizada sob três principais aspectos: a qualidade do “produto” energia elétrica (relacionada à 

conformidade da tensão em regime permanente e à ausência de perturbações na forma de 

onda), a qualidade do “serviço” (relacionada à continuidade na prestação do serviço) e a 

qualidade do atendimento ao consumidor (abordada na Resolução Normativa n° 414/2010). 

Assim, com foco nesta qualidade do produto e na qualidade do serviço, tem-se o 

Módulo 8 do PRODIST que tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à 

qualidade de energia elétrica – QEE. Os parâmetros que são analisados em regime 

permanente são: tensão em regime permanente, fator de potência, harmônicos, desequilíbrio 

de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência. No regime transitório é analisado 

apenas as variações de tensão de curta duração – VTCD. 

Este trabalho dará foco na análise dos seguintes parâmetros: tensão em regime 

permanente, fator de potência, desequilíbrio de tensão e flutuação de tensão. 

 



2.5.1 TENSÃO EM REGIME PERMANENTE 

De acordo com o Módulo 8 do PRODIST a tensão em regime permanente deve ser 

monitorada em todo sistema de distribuição de forma a permitir a distribuidora atuar de 

maneira preventiva, para que como consequência a tensão em regime permanente permaneça 

dentro dos padrões adequados.  

A tensão em regime permanente deve ser avaliada por meio de um conjunto de 

leituras obtidas por medição apropriada, em conformidade com os níveis de tensão 

apropriados nos pontos de conexão à Rede de Distribuição, entre distribuidoras, e entre as 

distribuidoras e as unidades consumidoras. 

Em relação à tensão contratada entre distribuidoras, o ponto de conexão com valor 

igual ou acima de 230 kV deve ser a tensão nominal de operação do sistema. Já o ponto de 

conexão com valor abaixo de 230 kV  deve ter entre 95% e 105% da tensão nominal de 

operação do sistema (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional - PRODIST: Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica, 2018). 

Agora em referência à tensão contratada pelos acessantes, o ponto de conexão 

atendido por um valor acima de 1 kV deve ter entre 95% e 105% da tensão nominal de 

operação do sistema. Já o ponto de conexão atendido por um valor abaixo de 1 kV deve ser a 

tensão nominal de operação do sistema (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional - PRODIST: Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica, 2018). 

Para os níveis de tensão em regime permanente são estabelecidos os limites 

adequados, precários e críticos. Caso as medições de tensão ultrapassem os limites 

indicadores, são estabelecidos os indicadores individuais e coletivos de conformidade de 

tensão elétrica, os critérios de medição e de registro e os prazos para compensação ao 

consumidor.  

Com base nas leituras, a tensão de atendimento associada às mesmas é classificada 

segundo faixas em torno da tensão de referência (TR), conforme a Figura 5: 



 

Figura 5 - Faixas de Tensão em Relação à de Referência 

 

Fonte: Módulo 8 – PRODIST (2018) 

 

onde: 

 

𝑇𝑅: Tensão de Referência 

𝑇𝑅 + 𝛥𝐴𝐷𝑆𝑈𝑃, 𝑇𝑅 - 𝛥𝐴𝐷𝐼𝑁𝐹: Faixa Adequada de Tensão 

𝑇𝑅 + 𝛥𝐴𝐷𝑆𝑈𝑃, 𝑇𝑅 + 𝛥𝐴𝐷𝑆𝑈𝑃 + 𝛥𝑃𝑅𝑆𝑈𝑃 ou 𝑇𝑅 - 𝛥𝐴𝐷𝐼𝑁𝐹 - 𝛥𝑃𝑅𝐼𝑁𝐹, 𝑇𝑅 - 𝛥𝐴𝐷𝐼𝑁𝐹: Faixas Precárias 

de Tensão  

> 𝑇𝑅 + 𝛥𝐴𝐷𝑆𝑈𝑃 + 𝛥𝑃𝑅𝑆𝑈𝑃 ou <𝑇𝑅 - 𝛥𝐴𝐷𝐼𝑁𝐹 - 𝛥𝑃𝑅𝐼𝑁𝐹: Faixas Críticas de Tensão 

2.5.2 FATOR DE POTÊNCIA 

O cálculo do valor do fator de potência deve ser efetuado a partir dos valores 

registrados de potência ativa (P) e potência reativa (Q), de acordo com a Equação abaixo: 

 

fp = 
𝑃

√𝑃2+𝑄2
             (1) 

 

Para o controle do fator de potência deve ser realizada uma medição permanente e 

obrigatória no caso de unidades consumidoras que são atendidas pelo Sistema de Distribuição 

de Média Tensão (SDMT) e pelo Sistema de Distribuição de Alta Tensão (SDAT), nas 

conexões entre distribuidoras, ou por medição individual permanente e facultativa no caso de 

consumidoras do Grupo B. 

O fator de potência referente a unidades consumidoras ou ponto de conexão entre 

consumidores com tensão inferior a 230 kV deve estar entre 0,92 e 1,00, seja capacitivo ou 

indutivo, de acordo com a regulamentação vigente.  



 

2.5.3 DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO 

 

O desequilíbrio de tensão é qualquer diferença encontrada nas amplitudes entre as 

três tensões de fase de um determinado sistema trifásico, ou ainda, na defasagem elétrica de 

120º entre as tensões de fase. Quando estas tensões possuem amplitudes diferentes ou um 

desfasamento diferente de 120 graus elétricos, determina-se que o sistema é desequilibrado ou 

assimétrico. 

Para o cálculo do desequilíbrio de tensão é utilizada na Equação: 

𝐹𝐷% =
𝑉−

𝑉+
 𝑥 100           (2) 

sendo, 

𝐹𝐷: Fator de desequilíbrio de tensão 

𝑉−: Magnitude da tensão eficaz de sequência negativa 

𝑉+: Magnitude da tensão eficaz de sequência positiva  

Como uma alternativa de cálculo do desequilíbrio de tensão pode-se utilizar a 

seguinte expressão: 

𝐹𝐷% = 100 𝑥√
1−√3−6𝛽

1+√3−6𝛽
         (3) 

 

Onde β pode ser calculado através da equação abaixo: 

 

𝛽 =  
𝑉𝑎𝑏4+𝑉𝑏𝑐4+ 𝑉𝑐𝑎4

(𝑉𝑎𝑏2+𝑉𝑏𝑐2+ 𝑉𝑐𝑎2) 2
         (4) 

 

Onde Vab, Vbc e Vca são magnitudes das tensões eficazes de linha. 

Segundo o PRODIST (ANEEL, 2018), os limites aceitáveis estabelecidos para este 

método em redes de energia elétrica com tensão nominal menor ou igual a 1kV é de 3%, e 

para tensão nominal maior que 1kV e menor que 230kV, considera-se 2%. Estes limites 

correspondem ao máximo valor desejável no sistema de distribuição. 

 

 

2.5.4 FLUTUAÇÃO DE TENSÃO 

 



A flutuação de tensão é caracterizada, segundo o Módulo 8 do PRODIST, “pela 

variação aleatória, repetitiva ou esporádica do valor eficaz ou de pico da tensão instantânea.” 

Os limites a serem utilizados para a avaliação do desempenho do sistema de 

distribuição quanto às flutuações de tensão são dados na Tabela 1. Estes limites correspondem 

ao máximo valor desejável no sistema de distribuição. 

Segundo o PRODIST os limites a serem utilizados para a avaliação do desempenho 

do sistema de distribuição quanto às flutuações de tensão para este método em redes de 

energia elétrica com tensão nominal menor ou igual a 1kV é de 1,0 pu, para tensão nominal 

maior que 1kV e menor que 69kV, considera-se 1,5 pu, e para tensão nominal maior que 

69kV e menor que 230kV é 2,0 pu. Estes limites correspondem ao máximo valor desejável no 

sistema de distribuição (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional - PRODIST: Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica,2018). 

 

Tabela 1 - Limites para flutuação de tensão 

 

Fonte: Módulo 8 – PRODIST (2018) 

  



3 METODOLOGIA 

 

3.1 MODELAGEM DO SISTEMA ELÉTRICO 

 

A metodologia utilizada se dá através de simulações com o software OpenDSS, onde 

o mesmo possui um catálogo com variados casos testes do IEEE, sendo neste caso escolhido o 

caso  teste de 34 barras, com uma tensão nominal de 24,9 kV (ALMEIDA, 2019). 

Primeiramente foi simulado sem a inclusão da geração distribuída, desta simulação foram 

obtidos os valores de tensão nas fases A, B e C, tensões de sequência positiva, negativa e zero 

e os fatores de potência em cada elemento do sistema. Logo depois, a geração distribuída foi 

inserida na barra 816, conforme Figura 6. 

A barra 816 foi escolhida devido a estar no cetro da rede de distribuição e próxima a 

um regulador de tensão. 

 

Figura 6 - Rede Teste de Distribuição (34 barras) 

Fonte: IEEE (2018) 

 

Foi utilizado como base os dados originais fornecidos pela usina do Rio Grande do 

Norte, com uma potência de geração de 1MW. As medições fornecidas dispõem os dados de 

potência ativa gerada por fase e total, além de dados de irradiância diária, fator de potência 

por fase e tensões de linha (ALMEIDA, 2019). 

Para cada situação, o sistema foi simulado com intervalo de 1 minuto entre as 

medições contabilizando os 1440 pontos medidos (sendo o ponto zero a hora 5:00 e o ponto 



final a hora 18:30)  com o auxílio do VBA, exportando seus resultados para o Excel. A partir 

disso para cada barra foram obtidos os valores de tensão em cada fase, tensões sequencias e 

perdas de cada elemento, além do fator de potência (ALMEIDA, 2019). 

Os gráficos abaixo demonstram as potências ativas geradas pela fonte geradora 

distribuída em cada fase. 

 

Gráfico 1 - Potência Ativa Gerada Fase A 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Gráfico 2 - Potência Ativa Gerada Fase B 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 



Gráfico 3 - Potência Ativa Gerada Fase C 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Desta forma, tendo como base estas simulações e seus respectivos resultados, um 

sistema de armazenamento de energia é dimensionado e este alocado na mesma barra onde a 

usina fotovoltaica foi instalada para que o efeito deste sistema seja melhor observado, onde a 

bateria vai descarregar de 15:30h às 16:30h, sendo realizada somente injeção de potência no 

sistema, e assim é analisado se o nível de tensão se elevou. A escolha do horário se deu 

devido a buscar uma comparação do nível de tensão da rede, como o objetivo de uma 

instantânea visualização, desta forma foi decidido utilizar um horário próximo ao final da 

tarde e que ainda houvesse geração. 

Como implementação da análise são feitos quatro cenários: o primeiro é realizado 

apenas com a geração fotovoltaica, o segundo possui o regulador de tensão e a geração 

fotovoltaica, o terceiro é sem o regulador de tensão e com a inserção do sistema de 

armazenamento na barra de geração e no quarto tanto o regulador de tensão quanto o sistema 

de armazenamento de energia estão ativos. Desta forma são comparados os resultados destes 

cenários visando mensurar o impacto de ambos no controle de tensão do sistema. 

Vale ressaltar que o regulador de tensão utilizado nas simulações é o mais próximo à 

barra 816, de acordo com a Figura 7. 

 



Figura 7 -  Rede Teste de Distribuição (34 barras) 

 

Fonte: IEEE (2018) 

 

A tabela 2 é o exemplo da forma que os dados foram disponibilizados, levando em 

consideração os maiores valores de potências geradas, onde as potências ativas por fase foram 

consideradas como cargas, logo o sinal negativo, enquanto a potência ativa total foi 

considerada como a soma das potências ativas geradas por fase, logo o sinal positivo.   

Esta atenção ao sinal se deve ao fato do OpenDSS considerar o sentido positivo 

(sinal positivo) para carga, elemento que recebe potência. Enquanto a geração fornece 

potência, isto é, atua no fluxo reverso à carga, logo, é considerada no sentido negativo (sinal 

negativo). 



Tabela 2 - Dados de Potência Ativa da Usina 

 

 Fonte: Autoria Própria 

 

3.2 SOFTWARE OpenDSS 

 

O Open Distribution System Simulator (OpenDSS) é uma ferramenta computacional 

de código aberto (open source), que foi desenvolvida em 1997 pela Electrotek Concepts, Inc. 

por Roger Dungan e Thomas McDermott. Em 2004 o Software foi comprador pela EPRI 

Solutions e em 2008 se tornou um programa livre, permitindo a utilização e modificação por 

qualquer usuário sem nenhum compromisso com o desenvolvedor (CARNEIRO, 2019). 

Este software é uma ferramenta computacional de modelagem de ampla capacidade 

de simulação de sistemas de energia elétrica, com extensa aplicação em pesquisa e em estudos 

do setor elétrico, especialmente no segmento de distribuição de energia elétrica. Além disto, 

ele permite aos programadores utilizar a interface e através dela desenvolver e executar novas 

soluções personalizadas através de programas externos. 

O sistema engloba basicamente todo tipo de análise em regime permanente utilizada 

nos sistemas de distribuição, no domínio da frequência e não se restringindo a 60 Hz. Ele foi 



inicialmente desenvolvido com o intuito de criar uma ferramenta capaz de modelar 

subestações e os circuitos de distribuição entre elas em uma linguagem que diminuísse o 

trabalho em relação a linguagens e sistemas de conversão mais complexos existentes na 

época. Entretanto, como o progresso da automação e o crescimento do setor elétrico, outras 

funcionalidades que não são prontamente encontradas têm sido adquiridas ao longo do tempo. 

A estrutura do software que define a interface e os elementos do circuto foi 

desenvolvida na linguagem Delphi, já as demais estruturas foram codificadas em C e C++. 

Algumas interfaces podem auxiliar a execução e a modelagem do OpenDSS tais como 

MATLAB, Python, VBA … (JUNIOR, 2010). 

Desta forma, este trabalho utiliza como auxilio a linguagem do VBA para simular e 

modelar a rede e os parâmetros com base no circuito teste, através da biblioteca 

OpenDSSEngine. 

 

3.3 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

 

Devido a sua capacidade de armazenar e liberar energia quando solicitado pela carga, 

os bancos de bateria vem sendo cada vez mais implementados em sistemas elétricos. Além 

disso, o sistema de armazenamento de energia por meio de baterias tem como característica a 

redução do impacto da inserção de energias renováveis intermitentes, de forma a viabilizar o 

uso de geração renovável (KOMARNICKI et al., 2017). 

Para o consumidor o banco de bateria permite reduzir custo e gerenciar a demanda 

no mercado de tarifa horário sazonal. Já do ponto de vista da distribuição, o banco de baterias 

é viável por ser capaz de postergar investimentos na rede, já que pode ser utilizado durante 

momentos de alta demanda do sistema elétrica. 

A Figura 8 ilustra o modelo Storage do banco de baterias no OpenDSS, o qual tem 

como característica atuar como uma carga de potência constante durante o carregamento e 

durante o descarregamento atua como um gerador. O sistema funciona como um armazenador 

ideal que é conectado com impedâncias, as quais são responsáveis por especificar as perdas 

do sistema. 

 



Figura 8 - Modelo de armazenamento do OpenDSS 

 

Fonte: (RADATZ; ROCHA, 2018). 

 

O sistema tem a presença de dois tipos de perdas: as perdas por inatividade e as 

perdas no processo de carga e descarga. O primeiro tipo tem como atribuição mensurar as 

perdas dos elementos internos da bateria, como os controladores interno da bateria, perdas por 

fricção e resistência do ar. Já as perdas por carga e descarga ditam a eficiência da bateria em 

converter energia elétrica em energia química e vice-versa. 

O Estado é o componente do modelo computacional da bateria responsável por 

controlar o estado que a bateria está operando: carga, descarga ou ilhamento.  

Na Tabela 3 estão descriminados os principais parâmetros utilizados para definir o 

elemento Storage do software OpenDSS. 

 



Tabela 3 - Parâmetros para definição do Storage 

 

Fonte: (RADATZ; ROCHA, 2018). 

 

O dimensionamento do Storage é dado de acordo com a demanda a ser suprida nos 

horários em que a geração não está mais disponível, de forma então a atuar devido à 

estocasticidade da fonte geradora para um sistema off-grid. A este valor de potência pode ser 

multiplicado um fator de segurança que tem por objetivo aumentar a confiabilidade do 

sistema e garantir que bateria não sofra descargas excessivas. Este fator pode ser obtido 

através das simulações.  

Entretanto, o sistema utilizado neste trabalho é um sistema on-grid, isto é, sua 

aplicação não é utilizada para suprir uma demanda externa quando a fonte geradora estiver 

indisponível, e sim para regulação de tensão do próprio sistema. Desta forma, para este tipo 

de aplicação de suporte a tensão, é uma prática adotar a potência de armazenamento do banco 

de baterias igual à potência da geração, sendo neste caso, uma geração fotovoltaica de 1MW. 

O sistema de armazenamento de energia utilizado como base de cálculos consiste em um 

container de íon lítio com capacidade nominal de 1,366 MWh e potência nominal de descarga 

de 1,26 MVA, assim, para uma capacidade de 1 MWh, a potência nominal trifásica de 

descarga será de 920 kVA (SILVA, 2020). 

A tensão do banco de baterias é de 24,9 kV, dado que este é alocado na barra 816 

que possui esta tensão. Para este estudo foi considerado o preço do sistema de armazenamento 



igual a US$ 595/kWh de capacidade de armazenamento, onde este valor se refere ao custo do 

sistema com baterias novas de íon-lítio completo, instalado e pronto para operar (SILVA, 

2020). Este valor orçado é compatível, em parâmetros de grandeza, com estudo realizado por 

Hoff e Lin (2016) em pesquisa relacioanda ao desenvolvimento e uso prático de métricas 

relativas ao custo nivelado de sistemas de armazenamento com baterias de íon-lítio. 

 

 

3.4 SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE CASOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, serão analisados quatro cenários, os quais seus 

respectivos resultados serão comparados, tendo como objetivo identificar qual destes possui 

um impacto mais efetivo no nível de tensão do sistema. Abaixo serão descritos os dois 

cenários: 

1. Cenário 1: inserção da geração fotovoltaica na barra 816, onde o 

regulador de tensão está inativo e o sistema de armazenamento não é 

acionado; 

2. Cenário 2: inserção da geração fotovoltaica na barra 816, onde o 

regulador de tensão está ativo e o sistema de armazenamento não é acionado; 

3. Cenário 3: inserção da geração fotovoltaica na barra 816, onde o 

regulador de tensão não está ativo e o sistema de armazenamento é acionado; 

4. Cenário 4: inserção da geração fotovoltaica na barra 816, onde tanto o 

regulador de tensão quanto o sistema de armazenamento são acionados;  

 

A motivação para que haja esta separação ocorreu não apenas devido à uma 

comparação entre impactos do regulador de tensão versus impactos do sistema de 

armazenamento de energia, mas também para que um equipamento não influencie no 

resultado do outro e assim sejam mais transparentes os resultados.  

 

Afim de primeiro averiguar o desequilíbrio de tensão entre fases, foi simulado o 

sistema com o regulador de tensão e sem a geração na barra 816, desta forma, foram obtidas 

as tensões em cada barra de acordo com a Tabela 4. 

 



Tabela 4 - Dados de tensão por barra sem GD 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Vale ressaltar que a Subestação possui tensão nominal de 1,05 pu, e por conta disso a 

tensão na barra 800 está neste nível de 1,05 pu, e não em 1 pu. 

Além disso, algumas barras não possuem as três fases,e por isso, a tensão em 

algumas fases se encontram zeradas. 

 

Para cálculo do fator de desequilíbrio (FD) foi utilizada a expressão (3) já 

mencionada na seção 2.4.3, o resultado encontrado para cada barra está demonstrado na 

Tabela 5.  



Tabela 5 - Fator de desequilíbrio por barra 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como se pode perceber na tabela 5, nenhuma das barras ultrapassou o valor máximo 

de 2% estipulado na seção 2.4.3. 

Para o fator de potência, pode-se concluir que o sistema original possui elementos 

que apresentam fato de potência abaixo do limite mínimo estipulado na seção 2.4.2, conforme 

a Tabela 6: 



Tabela 6 - Dados de violação do FP mínimo 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

3.4.1 CENÁRIO 1: GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NA BARRA 816 SEM O 

REGULADOR DE TENSÃO E SEM O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

DE BATERIA 

 

Nesta simulação são analisados primeiramente os dados de tensão da barra 816 onde 

está sendo inserida a geração fotovoltaica. O gráfico 4 apresenta estas informações. 



Gráfico 4 - Gráfico com dados de tensão da Barra 816 sem regulador 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

No gráfico acima, onde não há a utilização do regulador de tensão, verifica-se a 

flutuação de tensão devido à estocasticidade da fonte geradora.  

Pode-se perceber que a fase A encontra-se mais carregada que as fases B e C, isso se 

dá aos dados recebidos do sistema original onde é colocado carga apenas na Fase A, 

deixando-a o nível de tensão desta fase um pouco abaixo das demais.  



Tabela 7 - Fator de desequilíbrio por barra 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Como pode-se perceber na Tabela 7, nenhuma das barras ultrapassou o valor máximo 

de 2% estipulado na seção 2.4.3. 

A Tabela 8 detalha a violação do fator de potência mínimo para cada elemento do 

circuito que está sendo simulado. 



 

Tabela 8 - Dados de violação do FP mínimo 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 



3.4.2 CENÁRIO 2: GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NA BARRA 816 COM O 

REGULADOR DE TENSÃO E SEM O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

DE BATERIA 

Neste cenário são analisados primeiramente os dados de tensão da barra 816 onde 

está sendo inserida a geração fotovoltaica. O Gráfico 5 apresenta estas informações. 

 

Gráfico 5 - Dados de tensão da Barra 816 com regulador de tensão 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Observando o gráfico 5, percebe-se que o regulador de tensão atua de forma a 

atenuar a flutuação de tensão existente, quando comparado com o cenário 1 em que o mesmo 

não é utilizado. Isto é, verifica-se que há uma variação de tensão menor quando comparado 

com o sistema sem o regulador de tensão. 

Visualiza-se também que no período sem geração encontram-se diferentes do 

Gráfico 4 (cenário 1), onde não há regulador de tensão, isso se dá à atuação do regulador, que 

mesmo antes de haver geração já está operando e faz com que todas as fases estejam em um 

mesmo nível de tensão. 



Tabela 9 - Fator de desequilíbrio por barra 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

Como se pode perceber na Tabela 9, nenhuma das barras ultrapassou o valor máximo 

de 2% estipulado na seção 2.4.3. 

A Tabela 10 detalha a violação do fator de potência mínimo para cada elemento do 

circuito que está sendo simulado. 

 



Tabela 10 - Dados de violação do FP mínimo 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

3.4.3 CENÁRIO 3: GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NA BARRA 816 SEM O 

REGULADOR DE TENSÃO E COM O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

DE BATERIA 

Nesta simulação são analisados primeiramente os dados de tensão da barra 816 onde 

está sendo inserida a geração fotovoltaica. O Gráfico 6 apresenta estas informações. 

 



Gráfico 6 - Tensão da Barra 816 com o sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

No gráfico acima, verifica-se que ao focarmos na flutuação de tensão, esta não é 

atenuada, devido à não utilização do regulador de tensão. Entretanto, ao observar o ponto 

onde houve a descarga do sistema de armazenamento de energia implementado, entre 15:30h 

e 16:30h, o nível de tensão aumentou quando comparado ao sistema onde não são utilizadas 

baterias como forma de armazenamento de energia.  

 



Tabela 11 - Fator de desequilíbrio por barra 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como pode-se perceber na Tabela 11, nenhuma das barras ultrapassou o valor 

máximo de 2% estipulado na seção 2.4.3. 

A Tabela 12 detalha a violação do fator de potência mínimo para cada elemento do 

circuito que está sendo simulado. 

 

 



Tabela 12 - Dados de violação do FP mínimo 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

Como pode-se ver, o Gráfico 7 mostra como realmente a bateria se comportou, isto é, 

ela se descarrega apenas das 15:30 às 16:30h, isso se deve ao fato do dimensionamento da 

bateria e loadshape criada para que o sistema de armazenamento atuasse desta forma. 



Ao analisar ainda o Gráfico 7, percebe-se que a potência de descarga monofásica é 

em torno de 300kW. 

 

Gráfico 7 - Potência monofásica de descarga do sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Conforme esperado, é notório no Gráfico 8 que a tensão da bateria acompanha a 

tensão da barra 816, já que a bateria está alocada nesta mesma barra.  

 

Gráfico 8 - Tensão no sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 



 

3.4.4 CENÁRIO 4: GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NA BARRA 816 COM O 

REGULADOR DE TENSÃO E COM O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

DE BATERIA 

 

Nesta simulação são analisados primeiramente os dados de tensão da barra 816 onde 

está sendo inserida a geração fotovoltaica. O Gráfico 9 apresenta estas informações. 

 

Gráfico 9 - Dados de tensão da Barra 816 com regulador de tensão e sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Através do gráfico acima, percebe-se que apesar de haver o descarregamento da 

bateria, o efeito do regulador de tensão faz com que não possa ser vista a atuação do sistema 

de armazenamento de energia. 

 



Tabela 13 - Fator de desequilíbrio por barra 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como se pode perceber na Tabela 13, nenhuma das barras ultrapassou o valor 

máximo de 2% estipulado na seção 2.4.3. 

A Tabela 14 detalha a violação do fator de potência mínimo para cada elemento do 

circuito que está sendo simulado. 

 



Tabela 14 - Dados de violação do FP mínimo 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

Como se pode ver, o Gráfico 10 mostra como a bateria se comportou, isto é, ela se 

descarrega apenas das 15:30 às 16:30h, isso se deve ao fato do dimensionamento da bateria e 

loadshape criada para que o sistema de armazenamento atuasse desta forma. 

Ao analisar ainda o Gráfico 10, percebe-se que a potência de descarga monofásica é 

em torno de 300kW. 

 



Gráfico 10 - Potência monofásica de descarga do sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Conforme esperado, é notório no Gráfico 11 que a tensão da bateria acompanha a 

tensão da barra 816, já que a bateria está alocada nesta mesma barra.  

 

Gráfico 11 - Tensão no sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

3.4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Conforme mencionado ao longo deste trabalho, é feito um comparativo entre as 

tensões medidas na barra 816, onde foi inserida a geração fotovoltaica, a fim de averiguar se 

há uma melhoria no nível de tensão do sistema, e de também investigar a diferença entre a 



implementação do regulador de tensão e a implementação do sistema de armazenamento de 

forma a analisar quem possui um maior impacto no sistema. Os Gráficos 12, 13 e 14 fazem 

estas comparações por fase. 

 

Gráfico 12 - Tensão Fase A da barra 816 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

Gráfico 13 - Tensão Fase B da Barra 816 

  

Fonte: Autoria Própria 

 



Gráfico 14 - Tensão Fase C da Barra 816 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como se pode perceber, analisando os gráficos acima, observa-se que há uma grande 

diferença ao utilizarmos o regulador de tensão e o sistema de armazenamento de energia. O 

regulador de tensão ele não apenas suaviza a flutuação de tensão existente como faz com que 

todas as fases estejam no mesmo nível de tensão. Já o armazenamento de energia ele mantém 

a mesma curva que o sistema possuía sem o regulador de tensão, isto é, a fase A antes já 

possuía uma tensão mais baixa que a fase B e C, e sem o regulador de tensão estas tensões se 

mantém da mesma forma. Entretanto, quando a bateria se descarrega, e assim ela injeta 

potência ativa no sistema, observa-se um benefício no nível de tensão.  

 

Ao se comparar os gráficos de tensão do Cenário 2 e Cenário 4 percebe-se que são 

iguais, isso se deve ao fato do regulador de tensão atuar e desta forma impedir que vejamos a 

atuação do sistema de armazenamento de energia.  

 



Gráfico 15  -Dados de tensão da Barra 816 com regulador de tensão 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Gráfico 16 - Dados de tensão da Barra 816 com regulador de tensão e sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

  



4 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo o dimensionamento e a inserção de um sistema de 

armazenamento de energia em uma rede de distribuição onde uma fonte fotovoltaica teve 

participação na geração. Desta forma, alguns cenários foram simulados buscando avaliar o 

impacto deste sistema de energia com foco no nível de tensão do sistema.  

Estas simulações visaram a comparação entre a utilização do regulador de tensão e o 

SAE de forma a avaliar os benefícios de ambas as alternativas na rede de distribuição. Assim, 

analisando os resultados, pode-se concluir que depende muito do foco que é desejado para o 

sistema. Ao observar o resultado do Cenário 2 (com regulador de tensão e sem o sistema de 

armazenamento) percebe-se que o regulador traz a tensão das fases para o mesmo nível de 

tensão, e além disso, ele possui um impacto benéfico na flutuação de tensão que é reduzida. 

Conforme mencionado anteriormente, a flutuação de tensão do sistema prejudica a segurança 

e a operação da rede de distribuição e de todos os equipamentos que a ela estão conectados, 

desta forma, sua atenuação impacta diretamente e positivamente na qualidade de energia. Ao 

observar o resultado do Cenário 3 (sem regulador de tensão e com o sistema de 

armazenamento) percebe-se que há um benefício no nível de tensão quando há a descarga do 

SAE, isto é, quando há a injeção de potência ativa no sistema. Já olhando para o Cenário 4 

onde tanto o regulador de tensão e o sistema de armazenamento de energia estão ativos, o 

resultado encontrado é igual ao resultado obtido no Cenário 2 onde o regulador de tensão está 

funcionando e o sistema de armazenamento não está ativo, isso se deve ao fato do regulador 

de tensão atuar e desta forma impedir que se veja a atuação do sistema de armazenamento de 

energia. 

Diante destes resultados pode-se concluir que quando houver um foco na melhoria da 

flutuação de tensão e em trazer todas as fases para um mesmo nível de tensão, deve ser 

utilizado o regulador de tensão. Quando houver a necessidade de um aumento no nível de 

tensão do sistema, o sistema de armazenamento de energia deve ser implementado, onde este 

atua como forma de alívio de carga e consequentemente reduz a subtensão nos períodos de 

carga pesada no sistema. 

Para trabalhos futuros, a utilização do sistema de armazenamento de energia com 

foco na flutuação de tensão pode ser realizado, além disso, o desenvolvimento de um sistema 

ótimo para que possa ser escolhido o que será melhor para o sistema: utilização do regulador 

de tensão ou a implementação do SAE. 
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6 ANEXO A – CÓDIGO FONTE (VBA) 

 

'Congelando a tela 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Application.Cursor = xlWait 

 

 

' Instanciando as planilhas 

Set pVa = Worksheets("Tensao(Va)") 

Set pVb = Worksheets("Tensao(Vb)") 

Set pVc = Worksheets("Tensao(Vc)") 

Set pV0 = Worksheets("Tensao(V0)") 

Set pV1 = Worksheets("Tensao(V1)") 

Set pV2 = Worksheets("Tensao(V2)") 

Set pTensao = Worksheets("Tensao") 

Set pTensaoSeq = Worksheets("TensaoSeq") 

Set pbateria = Worksheets("Bateria") 

 

' Limpa as Planilhas 

pVa.Range("B2:BJJ38").ClearContents 

pVb.Range("B2:BJJ38").ClearContents 

pVc.Range("B2:BJJ38").ClearContents 

pV0.Range("B2:BJJ38").ClearContents 

pV1.Range("B2:BJJ38").ClearContents 

pV2.Range("B2:BJJ38").ClearContents 

pbateria.Range("B2:H1621").ClearContents 

 

DssText.Command = "Clear" 

DssText.Command = "New object=circuit.ieee34-1 basekv=69 pu=1.05 angle=30 

mvasc3=200000 !stiffen up a bit over DSS default" 

 

 

 



' Verificando tipo de estudo 

If Worksheets("Principal").Cells(7, 9).Value = "Sim" Then 

    Filename = Filename & "\ieee34.dss" 

ElseIf Worksheets("Principal").Cells(7, 9).Value = "Não" Then 

    Filename = Filename & "\ieee34-semReg.dss" 

Else 

    MsgBox "Favor digitar 'Sim' ou 'Não'.", vbOKCancel, "Aviso" 

End If 

 

DssText.Command = "Compile " + Filename 

 

DssText.Command = "Set Mode=SnapShot" 

DssText.Command = "Set VoltageBases = (69,24.9,4.16, .48)" 

DssText.Command = "CalcVoltageBases" 

 

DssText.Command = "New Energymeter.M1  Line.L1  1" 

 

 

'Criando monitores 

DssText.Command = "New monitor.armbateria_power 

element=Storage.armazenamento terminal=1 mode=1 PPOLAR=NO" 

DssText.Command = "New monitor.armbateria_voltage 

element=Storage.armazenamento terminal=1 mode=0" 

DssText.Command = "New monitor.armbateria_variaveis 

element=Storage.armazenamento terminal=1 mode=3" 

 

DssText.Command = "New monitor.POWERbarraPV element=Line.L24 terminal=2 

mode=1 PPOLAR=NO" 

DssText.Command = "New monitor.VOLTAGEbarraPV element=Line.L24 

terminal=2 mode=0" 

 

 

 

' Rodando todos os pontos 



    DssText.Command = "Set NormVminpu = 0.9213 !133V" 

    DssText.Command = "Set NormVmaxpu = 1.05 !117V" 

    DssText.Command = "Set mode=daily stepsize = 1m" 

    DssText.Command = "Set number=  1440 " 

 

     

    DssText.Command = "Solve" 

     

 

 

DssText.Command = "Buscoords IEEE34_BusXY.csv" 

 

 

' Plotando as Loadshapes e os Monitors 

DssText.Command = "Plot Loadshape Object=Loadshape_PV1" 

DssText.Command = "Plot Loadshape Object=Loadshape_PV2" 

DssText.Command = "Plot Loadshape Object=Loadshape_PV3" 

DssText.Command = "Plot Loadshape Object=bateria" 

DssText.Command = "Plot Monitor Object=armbateria_power channels=(1,3,5)" 

DssText.Command = "Plot Monitor Object=armbateria_voltage channels=(1,3,5)" 

DssText.Command = "Plot Monitor Object=armbateria_variaveis channels=(1)" 

DssText.Command = "plot monitor object=POWERbarraPV channels=(1,3,5)" 

DssText.Command = "plot monitor object=VOLTAGEbarraPV channels=(1,3,5) 

base=(14376 14376 14376)" 

 

' Exportando aquivos do circuito em csv 

DssText.Command = "Export monitor all" 

DssText.Command = "Export seqvoltage" 

DssText.Command = "Export Meters" 

DssText.Command = "Export voltage" 

DssText.Command = "Export power" 

 

 

DssText.Command = "Set MarkTransformers = yes" 



DssText.Command = "Interpolate    ! requires an energyMeter" 

DssText.Command = "plot circuit Power max=2000 y y C1=$00FF0000" 

 

DssText.Command = "Plot profile phases=all" 

 

 

'Congelando a tela 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

Application.Cursor = xlDefault 

 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 ANEXO B – CONFIGURAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TESTE IEEE 34 

BARRAS 

 

 

Tabela 15 - Dado de cargas pontuais 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 

Tabela 16 - Dados de cargas distribuídas 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 



Tabela 17 - Dados de segmento de linha 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 

Tabela 18 - Dados dos Capacitores 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 

 



Tabela 19 - Dados dos transformadores 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 

Tabela 20 - Dados do Regulador 1 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 

Tabela 21 - Dados do Regulador 2 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 



Tabela 22 - Dados de configuração de Linhas Aéreas 

 

Fonte: IEEE, 2018. 

 


