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Abstract—Typically, electric power distribution systems were 

not designed for the massive connection of generators. Therefore, 

technical problems can happen due to the growth in the number 

of generators connected to distribution systems. To ensure that 

the system operates within the quality standards imposed by 

regulatory agencies, utilities must evaluate the connection 

requests prior to the installation of a new photovoltaic generator 

(PV). Conducting case-by-case studies requires a large number of 

man-hours and processing time due to the need of repetitive 

power flow and short-circuit calculations. Thus, the development 

of metrics and procedures that allow the utility engineers to assess 

the connection requests faster should be adopted. This paper 

presents a sensitivity study of hosting capacity with respect to 

local network parameters. From the results provided by the 

sensitivity study, a graphic approach is proposed to check if a 

rooftop PV can be connected to the low voltage distribution 

system without any steady-state overvoltage problem.  

 
Palavras-chave— capacidade de acomodação, sistemas de 

distribuição de energia elétrica, sistemas solares fotovoltaicos, 

sobretensão. 

I. INTRODUÇÃO 

Os índices de crescimento divulgados anualmente pela 

Agência Internacional de Energia comprovam que o mercado 

de energia elétrica tem investido de maneira crescente em 

fontes renováveis de energia [1]. Um dos maiores desafios 

consiste na integração dos geradores distribuídos (GDs) aos 

tradicionais sistemas de distribuição. Fatores como o 

desenvolvimento de novas tecnologias e o crescimento das 

pressões ambientais têm feito com que o setor elétrico passe 

por uma reestruturação [2]. 

A instalação de geradores fotovoltaicos (GFs), assim como 

outros tipos de GDs, pode trazer vários benefícios ao sistema 

de distribuição incluindo a redução das perdas, melhora do 

perfil de tensão, adiamento de investimentos, melhora na 

confiabilidade, dentre outros [3]-[6]. Por outro lado, o 

aumento do número de geradores conectados aos sistemas de 

distribuição causa, em muitos casos, efeitos indesejáveis [7], 

[8]. Dentre os impactos técnicos que restringem a instalação de 

GDs o que mais se destaca é a elevação da tensão em regime 

permanente. 

As análises dos impactos causados pelo montante de 

geração requisitado normalmente são baseadas em repetidos 
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cálculos de fluxo de potência e de curto-circuito [9]. Apesar 

destas análises serem exatas, tais estudos requerem um elevado 

número de homens-hora e esforço computacional.  

Uma forma de identificar os impactos técnicos causados 

aos sistemas de distribuição como resultado da inserção 

massiva de GDs consiste na adoção de métricas que, se 

adequadamente definidas, permitem aos engenheiros das 

concessionárias avaliar de forma mais rápida as solicitações e 

determinar quais medidas corretivas e/ou preventivas devem 

ser implementadas. 

Capacidade de acomodação é o termo utilizado para 

definir a capacidade total de geração que pode ser acomodada 

em uma dada rede sem que haja impactos negativos na 

operação do sistema [10]. Estudos têm apresentado que os 

níveis de penetração são dependentes de características de rede 

nos locais de instalação da geração, práticas de operação, 

dentre outros [11]-[13]. Em [13] apresenta-se uma forma de 

utilizar os resultados do estudo de sensibilidade da capacidade 

de acomodação em função de parâmetros de rede locais na 

elaboração do parecer técnico de acesso de geração. 

Neste contexto, o presente trabalho propõe um 

procedimento para a determinação da capacidade de 

acomodação em relação a parâmetros de rede nos locais de 

instalação da geração incluindo impedância acumulada, 

relação R/X e relação R/VGFnom, em que VGFnom representa a 

tensão nominal do GF. Além dos parâmetros mencionados 

dois outros são investigados, eles são baseados no cálculo da 

matriz Jacobiana obtida a partir da resolução de um único 

fluxo de potência.  

Com a implementação do procedimento proposto é 

realizado um estudo de sensibilidade para três sistemas de 

distribuição reais. Os testes realizados demonstram que o nível 

de penetração predominantemente decai de acordo com a 

elevação do valor do parâmetro de rede no local de instalação 

dos GFs.  

Além disso, propõe-se um procedimento de construção de 

um gráfico de capacidade de acomodação que permite avaliar 

se o GF pode ser conectado ao sistema de distribuição sem que 

ocorram problemas de sobretensão em regime permanente em 

qualquer uma das barras do sistema. Este gráfico é dividido 

em duas regiões. Caso o ponto verificado pertença à região 

chamada de Região de Aceitação o montante de geração 

requerido pode ser instalado. Entretanto, se o ponto estiver 

localizado na região denominada de Região de Investigação, 
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deverá ser realizado um estudo específico para determinar se o 

GF pode ser conectado ou se são necessárias melhorias 

estruturais ou operacionais do sistema antes de sua conexão.  

O restante do trabalho é organizado da seguinte forma. 

Seção II apresenta o impacto técnico considerado no trabalho 

devido à inserção massiva de GFs. Na seção III, é apresentada 

a metodologia utilizada na determinação da capacidade de 

acomodação em função de características de rede e são 

definidos os parâmetros utilizados no procedimento. Os dados 

dos três sistemas teste encontram-se na seção IV. A seção V 

mostra as análises de sensibilidade e na seção VI é proposto 

um procedimento para a análise dos pedidos de acesso à 

conexão de novos GFs. Por fim, as conclusões são expostas na 

seção VII. 

II. IMPACTO DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NA REGULAÇÃO DE 

TENSÃO 

As concessionárias de energia elétrica devem garantir que a 

tensão do sistema não ultrapasse os limites estipulados pelas 

agências reguladoras do setor. No caso do Brasil, a tensão 

contratada pelos consumidores atendidos nas tensões nominais 

abaixo de 1 kV é classificada como adequada se a tensão se 

situar entre 92% e 105% da tensão nominal do sistema no 

ponto de conexão [14]. 

Para que a energia elétrica possa fluir da subestação 

primária até o centro de carga é necessário que a tensão na 

subestação seja superior às tensões nas barras dos 

consumidores. Observa-se que quanto maior é a distância entre 

a subestação e o consumidor, maior é a queda de tensão 

envolvida. Para evitar que a tensão atinja valores abaixo dos 

limites estipulados é uma prática comum que a subestação 

opere com tensão acima da nominal como resultado do 

emprego de controladores automáticos de tensão, 

compensadores ou transformadores com comutação de tap sob 

carga [8], [15]. 

As condições operacionais mencionadas acima não são 

ideais para casos em que geradores são conectados próximos 

às cargas, pois os valores das tensões nas proximidades dos 

geradores podem elevar-se acima da tensão de operação na 

subestação [8]. Para uma melhor compreensão dos fatores que 

influenciam no problema de regulação de tensão, a seguir são 

apresentadas algumas expressões. 

A Fig. 1 apresenta o modelo do sistema em análise, sendo 

SEV̂  a tensão na saída do alimentador, 
GFV̂  a tensão na barra 

em que o GF está instalado, (R + jX) representa a impedância 

equivalente da rede na barra em que o GF está instalado e Î  é 

a diferença entre a corrente injetada pelo gerador e a 

consumida pela carga. 

 
Fig. 1. Modelo simplificado do sistema de distribuição. 

 

 

A potência complexa líquida que flui através do ponto de 

conexão da geração é dada como: 
*ˆ.ˆ IVSSjQPS GFCGF   (1) 

sendo que, GFS é a potência complexa injetada pelo GF e CS  

é a potência complexa consumida pela carga. 

Atribuindo o ângulo da tensão 
GFV̂  como sendo igual a 

zero, tem-se: 

GFGFGF VVV  *ˆˆ  (2) 

A corrente injetada na barra em que o GF está conectado é 

dada por (3). 

  GFVjQPI ˆ  (3) 

Utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, obtém-se: 

IjXRVV
SEGF

ˆ)(ˆ   (4) 

A combinação de (3) e (4) resulta em: 
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em que, V  e V  representam as componentes de elevação 

da tensão que está em fase e em quadratura com a tensão do 

gerador, respectivamente.  

A Fig. 2 apresenta a relação existente entre as componentes 

da tensão definidas em (5). 

 
Fig. 2. Componentes da elevação da tensão no ponto de conexão do GF. 

 

Os sistemas de distribuição são caracterizados por 

possuírem pequenos valores para a relação X/R e para os 

fluxos de potência reativa quando comparados aos sistemas de 

transmissão [8]. Portanto, a componente V  em (5) é o termo 

que mais contribui para o problema da elevação da tensão no 

ponto de conexão. 

Em (5) observa-se que quanto maior for a potência ativa 

injetada na rede maior será a elevação da tensão, já a 

influência da potência reativa dependerá de sua magnitude e 

sentido. 

A elevação da tensão causada pela inserção de geração 

distribuída também está diretamente relacionada ao nível de 

curto-circuito no local de conexão. Geradores conectados em 

sistemas com baixos valores de nível de curto-circuito estão 

mais sujeitos aos impactos causados pela variação de tensão. 

Sendo assim, é desenvolvida uma expressão que apresenta a 

influência do nível de curto-circuito no comportamento da 

tensão. 

A impedância equivalente do sistema pode ser definida em 

função da potência de curto-circuito simétrico ( CCS ) e da 

tensão nominal (
nSEV̂ ), ambas no ponto de conexão, como 

sendo: 
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Com o auxílio de (6), a componente V  em (5) pode ser 

reescrita conforme (7). 
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III. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

O entendimento sobre os fatores que influenciam a 

capacidade de acomodação dos sistemas pode ser útil na 

criação de métricas e ferramentas com o objetivo de auxiliar o 

processo de análise dos pedidos de conexão de GFs aos 

sistemas de distribuição. 

Deseja-se observar a alteração do nível de penetração 

máximo de um circuito de acordo com a variação de 

determinados parâmetros da rede (esta seção apresenta 

algumas opções). Os valores destes parâmetros variam em 

função do local de instalação dos GFs. Este estudo de 

sensibilidade pode ser realizado com o emprego do 

procedimento proposto nesta seção, de acordo com o 

fluxograma apresentado na Fig. 3. 

 
Fig. 3. Procedimento para a análise da sensibilidade. 

 

 

Acompanhando o fluxograma da Fig. 3 determina-se o 

valor do parâmetro escolhido em cada um dos consumidores 

conectados na rede de baixa tensão. A próxima etapa 

corresponde à escolha de um valor de referência para o 

parâmetro através do qual são instalados geradores em todos 

os consumidores que possuem valor paramétrico inferior à 

referência adotada. 

Após a inserção dos geradores incrementa-se a potência 

nominal em cada um deles. O aumento de geração se dá em 

cada consumidor de maneira proporcional à sua potência 

nominal de consumo, o que mantém a mesma proporção de 

incremento de potência para todos os geradores. Em seguida, 

calcula-se o fluxo de carga para verificar se houve violação de 

tensão em alguma barra da rede. 

O processo de incremento de potência seguido do cálculo 

do fluxo de carga se repete até que seja atingida uma condição 

de sobretensão e então, são armazenados os valores máximos 

de geração permitidos (incremento anterior ao que gerou a 

violação). Assim, é encontrado o nível máximo de penetração 

de GFs no sistema para um determinado valor do parâmetro 

adotado. 

Dando sequência ao fluxograma, incrementa-se o valor de 

referência para o parâmetro e repete-se o procedimento 

descrito anteriormente. Assim, determina-se o nível máximo 

de penetração do sistema para o novo valor do parâmetro 

adotado. 

Como resultado final do procedimento proposto obtêm-se 

diferentes níveis de penetração máxima para valores crescentes 

do parâmetro de rede nos locais de instalação dos GFs. 

Portanto, é possível construir um gráfico que relaciona estas 

duas variáveis, conforme o exemplo ilustrativo apresentado na 

Fig. 4. 

 
Fig. 4. Resultado típico do procedimento proposto. 

 

O eixo das ordenadas representa o valor da penetração 

máxima, que é definida pela relação entre a potência fornecida 

pelos geradores para 1 kW/m2 de irradiação e a potência de 

pico consumida por todos os clientes dotados de geração. Já o 

eixo das abscissas corresponde ao parâmetro sob análise ainda 

não tendo sido definido no exemplo ilustrativo da Fig. 4. As 

subseções seguintes definem os parâmetros de rede 

investigados neste trabalho. 

A. Relação entre a tensão nominal e a resistência no ponto 

de conexão do GF 

Conforme já mencionado, a componente V  em (5) é o 

termo que mais contribui para o problema de elevação da 

tensão no ponto de conexão de geração. Se forem desprezados 
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os fluxos de potência reativa é possível escrever a seguinte 

equação: 

GFV

R

P

V



 (8) 

Com a substituição de VGF em (5) pela tensão nominal do 

gerador encontra-se uma relação que depende somente da rede 

e permanece constante para qualquer ponto de operação. 

Portanto, é proposto o primeiro parâmetro a ser analisado, 

conforme (9). 

GFnomV

R

P

V



  ]Ω/V[  (9) 

em que, VGFnom representa o módulo da tensão nominal no GF 

dada em Volts e R a resistência equivalente de Thévenin de 

sequência positiva no ponto de interesse expressa em Ohms. 

B. Relação entre resistência e reatância no ponto de conexão 

do GF  

Nos casos em que o GF não contribui para a regulação da 

tensão e, ligado ao fato de que as cargas normalmente 

consomem potência reativa, o termo Q(X/R) possui sinal 

negativo na expressão da componente V . Assim, conclui-se 

que locais em que a relação X/R é elevada são menos 

susceptíveis a problemas de sobretensão causados pelas 

injeções de potência provindas dos GFs. Convenientemente, 

deseja-se analisar um parâmetro cujo valor seja inversamente 

proporcional à tensão terminal de geração. Portanto a relação 

R/X é o parâmetro escolhido, sendo que R e X representam a 

resistência e a reatância da impedância equivalente de 

Thévenin de sequência positiva no ponto de conexão do GF, 

respectivamente. 

C. Impedância no ponto de conexão do GF  

Este parâmetro corresponde ao módulo da impedância 

equivalente de Thévenin de sequência positiva calculada no 

ponto de conexão do GF, representado por Z. 

D. Primeiro parâmetro baseado na matriz Jacobiana 

O próximo parâmetro a ser analisado é baseado na 

sensibilidade da tensão relativa a injeção de potência ativa. Tal 

sensibilidade é obtida através da matriz Jacobiana, que pode 

ser determinada a partir do modelo estático de um sistema de 

potência linearizado em torno de um ponto de equilíbrio cujas 

variáveis de estado representam os módulos e os ângulos das 

tensões das barras do sistema. Assim, tem-se: 
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..    (10) 

em que P  e Q  representam as variações nas injeções de 

potência, Δθ e ΔV são os ângulos e módulos das tensões nas 

barras do sistema, respectivamente, e J é denominada de 

matriz Jacobiana.  

Para o caso em que os GFs operam com fator de potência 

unitário despreza-se a potência reativa injetada, ou seja, 

0Q . Se 
Q

J  é não singular, (10) pode ser reescrita como 

sendo, 

  VJVJJJJP RPVQVQPPV  1

  (11) 

e 

PJV RPV 1  (12) 

em que JRPV é a matriz Jacobiana reduzida, que relaciona a 

variação de tensão em cada barra de acordo com as potências 

ativas injetadas pelos GFs [9]. 

Todas as barras do sistema devem ser modeladas como 

sendo do tipo PQ e JRPV deve ser quadrada para que a sua 

inversa possa existir. Esta é uma condição aceitável já que o 

único ponto que mantém a tensão fixa é a barra de referência. 

Além disto, os GFs podem ser modelados como sendo barras 

do tipo PQ, desde que eles não contribuam para o controle de 

tensão do sistema. 

Se somente um gerador for considerado (12) fornecerá uma 

coluna não nula. Por outro lado, na presença de vários 

geradores, (12) resultará em uma matriz em que cada coluna 

não nula relaciona-se a um específico gerador, assim é 

possível estimar a variação de tensão nas barras do sistema a 

partir de um ponto de operação conhecido [9]. Portanto, o 

perfil de tensão em uma determinada barra m dada uma 

injeção de potência fornecida por um gerador conectado na 

barra k pode ser expresso como: 
m

GFRPVmm kmk
PJVV 10   (13) 

A partir de (13), a máxima potência ativa que um GF 

conectado à barra k pode exportar ao sistema sem que ocorra 

violação de tensão na barra m pode ser determinada por 

1




mk

k

RPV

mm

GF
J

V
P  (14) 

em que 0max

mVVV   e 
maxV  representa o limite superior 

para a tensão, que neste caso corresponde a 105% da tensão 

nominal [9]. 

O parâmetro proposto para ser analisado está em função do 

cálculo de (14) em todas as barras candidatas à instalação de 

GF, assim, 

1
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k

RPV

kk

GF
J

V
P  (15) 

Em (15), 
k

GFk
P representa a máxima potência injetada na 

barra k sem que ocorra violação de tensão na própria barra k. 

O cálculo da matriz Jacobiana deve ser realizado na condição 

do sistema em que ocorre o maior potencial para a geração 

fotovoltaica, neste trabalho utiliza-se o ponto de operação ao 

meio dia. 

Convenientemente define-se o parâmetro em estudo como 

sendo o inverso de (15), pois deseja-se um parâmetro que 

permita maiores penetrações de GF para valores pequenos 

calculados, portanto, 
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E. Segundo parâmetro baseado na matriz Jacobiana 

Com o objetivo de encontrar um parâmetro que seja 

simples e rápido de ser obtido considere a matriz Jacobiana 

calculada na condição em que todas as barras do sistema 

estejam com magnitudes nominais e ângulos iguais a 0°, -120° 

e +120° para as fases a, b e c, respectivamente. Assim, o 

último parâmetro sugerido é representado como 
10

kkRPV
J . 

IV. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS TESTE 

As principais características dos dois primeiros sistemas 

teste utilizados neste trabalho estão apresentadas na Tabela I, 

incluindo nível de curto-circuito na saída da subestação 

(primeira barra de média tensão), tamanho da rede, tensão de 

fase entre as redes de baixa tensão, tensão de fase da rede de 

média tensão, máxima impedância obtida por intermédio do 

cálculo das impedâncias equivalentes de Thévenin de 

sequência positiva em todas as barras da rede e a soma dos 

picos de carga dos consumidores conectados na rede de baixa 

tensão. 

 
TABELA I 

DADOS DAS REDES 1 E 2 

 
Parâmetro Rede 1 Rede 2 

Comprimento (km) 3,50 4,71 

Nível de curto-circuito na saída da Subestação 

(MVA) 
207 525 

Tensão de fase na média tensão (kV) 7,20 7,97 

Tensão de fase na baixa tensão (kV) 0,240 0,127 

Pico de carga dos consumidores conectados na 

baixa tensão (MW) 
5,50 4,10 

Módulo da máxima impedância (Ohms) 2,50 2,03 

 

A Rede 1 é o circuito 5 (Ckt5) disponibilizado pelo 

Electric Power Research Institute (EPRI) [16]. Já a Rede 2 

corresponde a um alimentador do sistema elétrico brasileiro, 

cujos dados estão disponíveis em [17]. 

A Rede 2 possui maior comprimento e nível de curto-

circuito quando comparada à Rede 1. Por outro lado, a Rede 1 

contém maior número de consumidores residenciais e 

impedância comparada à Rede 2. 

A Rede 3 possui características distintas das Redes 1 e 2 

pois ela representa uma rede de baixa tensão que distribui 

energia para 34 consumidores a partir de um transformador 

abaixador trifásico de 45 kVA, os dados da rede encontram-se 

disponíveis em [18]. A Tabela II apresenta os dados da Rede 3 

que inclui o comprimento do ramal de baixa tensão, nível de 

curto-circuito trifásico no primário do transformador, tensão 

de fase da rede de baixa tensão, tensão de fase no primário do 

transformador, máxima impedância obtida por intermédio do 

cálculo das impedâncias equivalentes de Thévenin de 

sequência positiva em todas as barras da rede e a soma dos 

picos de carga dos consumidores conectados na rede de baixa 

tensão. 

TABELA II 

DADOS DA REDE 3 

 

Parâmetro Valor 

Comprimento do ramal secundário (km) 0,12 

Nível de curto-circuito no primário do transformador 

(MVA) 
160 

Tensão de fase no primário do transformador (kV) 6,58 

Tensão de fase no secundário do transformador (kV) 0,127 

Pico de carga dos consumidores conectados na baixa 

tensão (MW) 
0,03 

Módulo da máxima impedância (Ohms) 0,85 

 

Para que se possa observar o comportamento da tensão sem 

a interferência de equipamentos reguladores são desabilitados 

capacitores e reguladores de tensão nos sistemas teste. Os 

dados de irradiação solar são retirados de uma curva padrão 

disponibilizada nos manuais do programa OpenDSS com 

exceção da Rede 3 que é possuidora dos dados de irradiação 

local. Como as cargas pertencentes à Rede 2 não dispunham 

de suas respectivas curvas de carga obteve-se uma curva a 

partir dos dados disponibilizados para a Rede 1. 

V. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COM PARÂMETROS LOCAIS 

Nesta seção encontra-se um estudo comparativo sobre a 

variação da capacidade de acomodação à instalação de GFs 

em relação aos parâmetros definidos na seção III. Os três 

sistemas teste foram submetidos ao procedimento descrito na 

seção III.  

Os algoritmos estão programados em Matlab, enquanto que 

os cálculos dos fluxos de potência são realizados no OpenDSS 

[19]. O período do dia escolhido para as simulações encontra-

se entre 11:00 e 14:00 horas com resolução de 15 minutos, 

pois este intervalo de tempo corresponde ao período de maior 

capacidade de geração fotovoltaica. A condição de violação de 

tensão ocorre caso alguma barra do sistema atinja um valor 

superior a 105% da nominal, que é o único impacto técnico 

considerado. 

Os resultados para cada um dos parâmetros estão 

apresentados nos gráficos a seguir. Nas Figuras 5(a), 5(b) e 

5(c) encontram-se a variação da penetração de GF das redes 1, 

2 e 3, respectivamente, em função do parâmetro R/VGFnom. Os 

resultados para o parâmetro R/X são observados nas Figuras 

6(a), 6(b) e 6(c).  Com a utilização do parâmetro Z obtêm-se 

os gráficos das Figuras 7(a), 7(b) e 7(c). E por fim, o 

comportamento da penetração em função dos parâmetros 

baseados na matriz Jacobiana estão nas Figuras 8(a), 8(b), 

8(c), 9(a), 9(b) e 9(c). 

Apesar do nível de acomodação máximo de GF permitido 

para uma rede depender de vários fatores, de forma geral, os 

resultados apresentados nesta seção demonstram que 

predominantemente o valor de penetração se reduz a medida 

em que o valor dos parâmetros adotados cresce nos locais de 

instalação da geração fotovoltaica. 
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(a) Rede 1 

 
(b) Rede 2 

 
 (c) Rede 3 

Fig. 5. Máxima penetração de GF permitida em função do parâmetro 

GFnomVR . 

VI. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA PERMISSÃO PARA A 

CONEXÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

O aumento da penetração de GFs requer atenção especial 

para garantir a não violação de limites de operação dos 

sistemas de distribuição, uma vez que tal violação é apontada 

como um dos maiores impedimentos para a expansão do uso 

de GFs conectados aos sistemas elétricos de potência [20]. 

A seguir é proposto um procedimento útil para análises de 

conexão de novos geradores fotovoltaicos aos sistemas de 

distribuição. Esse procedimento auxilia os engenheiros da 

concessionária no que diz respeito à análise do impacto de 

sobretensão devido à instalação de geradores fotovoltaicos por 

consumidores conectados às redes de distribuição de baixa 

tensão. Uma simples verificação gráfica permite à equipe 

técnica identificar se o montante de geração solicitado pelo 

cliente pode ser instalado ou se pode implicar em problemas 

de sobretensão. 

 
(a) Rede 1 

 
(b) Rede 2 

 
 (c) Rede 3 

Fig. 6. Máxima penetração de GF permitida em função do parâmetro R/X. 

 

Considere o estudo de acomodação realizado na Rede 2 

utilizando o parâmetro kRPV VJ
kk

1
, cujo resultado foi 

apresentado na Fig. 8(b). Com a aplicação de uma 

interpolação entre alguns pontos da curva apresentada na Fig. 

8(b), é possível separar o gráfico em duas regiões, conforme 

mostra a Fig. 10. Assim, a região localizada abaixo da curva é 

denominada de Região de Aceitação e a localizada acima da 

curva é denominada de Região de Investigação. 

O procedimento proposto para auxiliar o parecer técnico 

necessário a cada solicitação de acesso deve seguir os passos 

do fluxograma definido na Fig. 11. O processo consiste 

primeiramente na escolha de um dos parâmetros apresentados 

na seção III para que sirva de base para a determinação da 

capacidade de acomodação de acordo com o procedimento 

proposto nesta mesma seção. A concessionária pode escolher 

livremente um dos parâmetros apresentados, de acordo com a 

disponibilidade dos dados ou pela facilidade na determinação 

dos valores nos locais de interesse. 
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Na etapa seguinte, calculam-se os valores da razão entre a 

potência nominal de cada GF e da respectiva potência de pico 

consumida (penetração individual). Então, armazena-se o valor 

máximo entre os valores calculados. Obtêm-se também os 

valores do parâmetro no local de instalação de cada GF. Em 

seguida, identifica-se o valor máximo entre os valores dos 

parâmetros obtidos. Ressalta-se que para a obtenção desses 

valores, deve-se considerar também o GF a ser instalado.  

Dando continuidade ao procedimento, marca-se um ponto 

correspondente a esses valores máximos (de penetração e do 

parâmetro escolhido) no gráfico da Fig. 10. Se o ponto estiver 

localizado na Região de Aceitação o gerador pode ser 

instalado sem que haja problemas relacionados à elevação da 

tensão em regime permanente. Caso contrário, se o ponto 

estiver localizado na Região de Investigação, o GF fica 

impedido de se conectar até que sejam realizados estudos mais 

detalhados e, se necessário, medidas corretivas devem ser 

adotadas. 

 

 
(a) Rede 1 

 
(b) Rede 2 

 
 (c) Rede 3 

Fig. 7. Máxima penetração de GF permitida em função do parâmetro Z. 

 

A seguir são apresentados dois exemplos de aplicação do 

procedimento proposto. Para o primeiro caso, considere que 

um consumidor com carga de 3,0 kWp pertencente à Rede 2 

deseja instalar um GF com potência nominal de 3,3 kWp. 

Nesse caso, o montante solicitado corresponde a uma 

penetração individual de 110%. O ponto de conexão para a 

instalação da geração possui um valor de 1,0x10-4 1/W, 

utilizando o parâmetro kRPV VJ
kk

1
. Este novo GF está 

representado pelo símbolo “o” na Fig. 12, que apresenta o 

gráfico da Fig. 10 ampliado na região de interesse para o 

estudo. Ressalta-se que apesar de pequena, a região ampliada 

contém cerca de 60% dos consumidores da rede. Na Fig. 12, 

os GFs já conectados na rede são representados pelo símbolo 

“x”. Seguindo o procedimento proposto, constata-se que os 

maiores valores de penetração e parâmetro encontrados entre 

os consumidores que possuem geração (incluindo o 

solicitante) correspondem a 150% e 1,0x10-4 1/W, 

respectivamente. Assim, o ponto  a ser  verificado  encontra-se 

 
(a) Rede 1 

 
(b) Rede 2 

 
 (c) Rede 3 

Fig. 8. Máxima penetração de GF permitida em função do parâmetro 

kRPV VJ
kk

1
. 
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marcado com um asterisco no gráfico da Fig. 12. Portanto, de 

acordo com o procedimento proposto o montante pode ser 

instalado sem que haja problemas de sobretensão pois o ponto 

encontra-se na Região de Aceitação. 

Para o segundo caso, considere que um cliente pertencente 

à Rede 2 solicita a conexão de um GF que resulta em uma 

penetração de 110% em um local cujo o valor do parâmetro  

kRPV VJ
kk

1
 equivale a 1,3x10-4 1/W. Assim como no caso 

anterior, o solicitante é representado pelo símbolo “o” e os 

outros geradores já instalados são representados pelo símbolo 

“x” na Fig. 13. O ponto a ser verificado, que representa os 

maiores valores de penetração e parâmetro dentre os 

consumidores, encontra-se marcado com um asterisco no 

gráfico de áreas da Fig. 13, equivalente a 150% e um valor de 

parâmetro de 1,3x10-4 1/W. Sendo assim, deve-se realizar um 

estudo específico para determinar se o GF pode ser conectado 

ou se são necessárias melhorias estruturais ou operacionais do 

sistema pois o ponto encontra-se na Região de Investigação.  

 

 
(a) Rede 1 

 
(b) Rede 2 

 
(c) Rede 3 

Fig. 9. Máxima penetração de GF permitida em função do parâmetro 
10

kkRPVJ . 

 

 
Fig. 10. Gráfico utilizado no procedimento de solicitação de acesso para 

instalação de novos GFs. 

 

 
Fig. 11. Fluxograma de análise rápida para permissão de acesso ao sistema de 

distribuição. 
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Fig. 12. Ilustração de um caso em que o ponto a ser verificado encontra-se na 

Região de Aceitação. 

 
Fig. 13. Ilustração de um caso em que o ponto a ser verificado encontra-se na 

Região de Investigação. 

VII. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um estudo de sensibilidade 

analisando o comportamento da capacidade de acomodação de 

acordo com a variação de características da rede nos locais de 

instalação dos GFs tais como impedância acumulada, relação 

R/X, relação R/VGFnom, razão kRPV VJ
kk

1
 e o termo 

10

kkRPV
J . O 

método proposto foi aplicado em três sistemas teste e, de 

forma geral, observou-se uma tendência decrescente para o 

valor da máxima penetração permitida conforme os geradores 

eram sendo instalados em locais que continham valores mais 

elevados de impedância, relação R/VGFnom ou qualquer um dos 

parâmetros utilizados. 

A partir dos resultados fornecidos pelo estudo de 

sensibilidade elaborou-se um procedimento simples e capaz de 

auxiliar os engenheiros das concessionárias na tomada de 

decisão durante as solicitações de acesso de geração. Tal 

procedimento permite, em muitos casos, uma redução na 

quantidade de homens/hora e esforço computacional 

empregados durante o processo. 
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