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Abstract - This paper presents the results of an investigation 

about the photovoltaic (PV) generation effects on the protection 

of distribution power systems. For this, a distribution test system 

is implemented in a computational environment, where all the 

components of the power system and PVs under analysis are 

modeled. The PVs models are included in different points of the 

grid and three-phase and single-phase faults are simulated. Thus, 

it is possible to analyze the contribution of DG to the short-circuit 

currents and how much it impacted in the relay's response. In 

addition, the voltage levels at the DGs coupling bus is also 

monitored to verify the voltage minimum requirements defined 

by power distribution companies for the connection into the grid. 

The signals obtained in the simulations are converted to 

COMTRADE format and loaded into a current and voltage 

injection test equipment, thus allowing the analysis of the 

performance of a protective relay with and without DG. 

 
Index Terms: Distribution Power System, Distributed 

Generation, Photovoltaic, Protection Relay, Overcurrent, 

Undervoltage.  

I.  INTRODUÇÃO 

 geração de energia elétrica constitui um dos setores 

estratégicos para o desenvolvimento de um país.  Onde 

existe disponibilidade hidráulica em abundância, 

prioriza-se o uso desta energia, principalmente devido ao custo 

quase nulo da matéria prima. Entretanto, a dependência da 

produção de energia nesta única forma não é usual, haja vista 

que podem existir longos períodos de seca. Além disso, a 

perspectiva de esgotamento dos recursos energéticos de 

origem fóssil, o aquecimento global, a disponibilidade de 

geração próxima à carga e o aumento das restrições ambientais 

para construção de novas plantas de geração e linhas de 

transmissão fazem com que a geração distribuída (GD) se 

torne uma alternativa para atender a crescente demanda por 

energia elétrica. 

Quando se trata de GD, é dito que são aquelas fontes com 

capacidade de até 100 (MW) de potência instalada, próximas 

aos centros de carga e sem despacho centralizado. Estas 

plantas podem ser baseadas em pequenas térmicas a gás, 

biomassa ou fontes renováveis, sendo essa última opção uma 

alternativa interessante do ponto de vista de redução dos 

impactos ambientais.  
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Apesar dos diversos benefícios que as GDs podem trazer, 
algumas restrições quanto à entrada ou não de GD no sistema 

devem ser levadas em conta, principalmente nos casos de 

aumento excessivo das correntes que fluem pelos ramais e 

troncos de distribuição, afetando a capacidade instalada do 

sistema. Problemas como oscilações nas tensões, flutuação de 

potência ativa, necessidade de coordenação da proteção, 

aumento das distorções harmônicas devido aos elementos da 

eletrônica de potência e massificação de cargas não lineares, 

são outros problemas que podem surgir diante da presença de 

GD.  

Como essas novas fontes GDs serão conectadas 

diretamente ao sistema de distribuição, que em sua grande 

parte foi construído ainda no século passado, pode-se ocorrer a 

diminuição dos níveis de confiabilidade, aumentar a 

dificuldade do controle da tensão e da potência reativa, além 

da descoordenação do sistema de proteção. Esses problemas 

podem ser acentuados considerando a variabilidade da geração 

por meio de fontes como solar e eólica, que são dependentes 

das condições meteorológicas [1]. Outros problemas podem 

ser relatados com a grande penetração de GD em um sistema 

de distribuição, como aumento da magnitude da corrente de 

falta e a modificação da relação X/R em alguns caminhos do 

curto-circuito. Este é um ponto importante quando se avalia o 

desempenho dos sistemas de proteção, já que as configurações 

dos relés de proteção, que foram anteriormente projetados para 

um sistema sem GD, podem não funcionar adequadamente 

devido aos novos níveis de falta e aos novos valores de X/R. 

Ainda com relação à proteção, a conexão de GDs ao sistema 

dá origem ao conceito de redes de distribuição ativas, onde a 

energia pode fluir nos dois sentidos. Esse tipo de fluxo pode 

causar prejuízo quanto à operação dos dispositivos de proteção 

e até mesmo a qualidade de energia elétrica, como apresentado 

em [2]-[6]. 
Diante desse contexto, este trabalho visa analisar, em um 

ambiente de simulação computacional, um cenário que 

considere a entrada de GD em nível de distribuição e que 

permita avaliar seu efeito na proteção deste tipo de sistema. Os 

modelos implementados incluirão pequenas gerações 

fotovoltaicas distribuídas ao longo do sistema de distribuição. 

Por meio desta ferramenta, será possível gerar sinais, em um 

formato compatível, para que sejam carregados em 

dispositivos de proteção reais. Dessa forma, será possível 

avaliar o desempenho da proteção para diversas situações com 

e sem a presença de GD.  

Para compreensão do desenvolvimento do trabalho 

realizado, este texto é dividido da seguinte forma: na Seção II 

são apresentados fundamentos teóricos necessários para 

compreensão das etapas realizadas, na Seção III é apresentada 

Análise dos Efeitos da Geração Fotovoltaica na 

Proteção de Sistemas de Distribuição 

G. L. Macieira e A. L. M. Coelho                                                         
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a descrição do sistema teste de distribuição IEEE 13 barras 

que é implementado computacionalmente e usado como base 

para as simulações dos diversos eventos de incorporação das 

GDs em diversos pontos da sua rede para análise do 

comportamento da proteção, nos quais os resultados e 

discussões são apresentados nas Seções IV e V. Por fim, na 

Seção VI, são listadas as principais conclusões deste trabalho. 

II.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Nesta seção serão abordados os fundamentos teóricos 

básicos necessários para compreensão deste estudo, tais como: 

os modelos matemáticos para representação dos painés 

fotovoltaicos; a forma de acoplamento deste tipo de fonte no 

sistema de distribuição de média tensão; as normas aplicadas 

quanto ao nível de tensão requerido para conexão destes 

sistemas na rede de distribuição das concessionárias de 

energia e os tipos de curto-circuito para estudos de proteção 

nesse cenário.  

A.  Modelo Equivalente do Sistema Fotovoltaíco 

A geração de energia elétrica através de painéis 

fotovoltaicos consiste basicamente em converter a energia 

luminosa proveniente do sol, ou qualquer outra fonte 

luminosa, para energia elétrica. Essa conversão ocorre devido 

a materiais semicondutores, principalmente o silício, que 

devido a sua grande abundância origina as células 

fotovoltaicas. Uma única célula de silício é capaz de produzir 

uma corrente contínua com valores entre 3 (A) a 5 (A), sendo 

a tensão de saída com valores próximos a 0,7 (V). Em 

determinadas situações esses valores devem ser ajustados para 

algumas aplicações desejadas, por isso, é necessário o 

agrupamento de células em série e/ou paralelo para ajustar 

esses valores de tensão e corrente [7]. Esse agrupamento de 

células dá origem a um módulo fotovoltaico, sendo que o 

agrupamento desses módulos em série e/ou paralelo origina o 

painel fotovoltaico. Para a realização de uma modelagem 

matemática e compreender os fenômenos da geração 

fotovoltaica, uma análise do seu circuito equivalente (Fig. 1) é 

necessária. 

 

Fig. 1.  Circuito equivalente de célula solar única [8]. 

No circuito da Fig.1 temos que: 𝐼𝐿  = foto-corrente, 𝑅𝑆𝐻 = 

resistência interna paralela (shunt), 𝑅𝑆 = resistência interna 

série, 𝐼𝑑 = corrente no diodo, 𝐼𝑆𝐻  = corrente na resistência 

interna paralela (shunt), 𝐼 = corrente de saída da célula e 𝑉 = 

tensão de saída da célula. Dessa forma, pode-se obter a 

corrente de saída pela Lei de Kirchhoff das correntes, como 

apresentado em (1). 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑆𝐻 (1) 

Os valores de Id e ISH, assim como todo o equacionamento 

matemático que descreve o circuito equivalente da Fig. 1, 

podem ser encontrados com maiores detalhes nas referências 

[7] e [8].  

Para esse estudo, utilizou-se um modelo computacional de 

painel solar da biblioteca do Simulink/Matlab que se baseia no 

circuito equivalente da Fig.1.  

B.  Método da inserção do sistema fotovoltaíco na rede 

A energia gerada pelos painéis solares é de caráter 

unidirecional, ou seja, de corrente contínua (CC). Por isso, é 

necessária a utilização de conversores de frequência para 

condicionar essa energia produzida de forma que possa ser 

conectada à rede de distribuição em corrente alternada (CA).

 Esses conversores, muitas vezes chamados de inversores de 

frequência, são dispositivos compostos por interruptores 

semicondutores de potência, como ilustrado na Fig. 2.  

Na Fig. 2 é apresentado um arranjo básico de um 

conversor CC-CA, trifásico, composto por seis chaves 

semicondutoras de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

[9]. Esse barramento CC juntamente com os dispositivos da 

eletrônica de potência, permite realizar um controle dos 

parâmetros de saída do conversor, de forma a buscar o ponto 

de operação de máxima potência (MPPT) do arranjo 

fotovoltaico e disponibilizar para a rede um sinal senoidal com 

um fator de potência próximo ao unitário [10].  

 

Fig. 2.  Arranjo básico de um conversor CC-CA trifásico com uma fonte 

fotovoltaica.  

Dessa forma, para acoplar as gerações distribuídas, três 

topologias dos inversores de frequência comumente são 

utilizadas para conectar os painéis à rede elétrica. A primeira 

topologia utiliza-se um inversor de um único estágio, no qual é 

realizado o processamento do MPPT e o controle da corrente 

injetada na rede. Outro tipo de inversor, o de dois estágios, 

tem um conversor CC-CC no qual realiza o MPPT e um 

conversor CC-CA que é responsável pelo controle da corrente 

injetada na rede CA. O terceiro conversor utilizado é o de 

múltiplos estágios, no qual vários conversores CC-CC 

realizam o MPPT e esse fluxo de potência é direcionado a um 

único conversor CC-CA que irá controlar a corrente injetada 

na rede [10]. 

Em alguns países é obrigatório um isolamento entre a 

geração fotovoltaica e a rede de energia elétrica, dessa forma, 

alguns conversores utilizam transformadores de alta 

frequência. Para ser possível a integração desse transformador 

de alta frequência ao inversor, o estágio CC-CC se torna 

imprescindível. Além disso, para uma redução do custo, é uma 

tendência a utilização da configuração centralizada, sendo esta 

apropriada para potências superiores a 10 (kW) devido a sua 

alta eficiência e um relativo baixo custo [11]. Sendo assim, os 

inversores de frequência mais utilizados na geração 

fotovoltaica são os conversores de dois estágios, os quais 

foram modelados para a proposta deste estudo. 
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C.  Requisitos para conexão no sistema de distribuição 

Para que os painéis solares possam ser integrados ao 

sistema de distribuição, alguns requisitos devem ser atendidos. 

Assim, como o sistema simulado neste estudo (IEEE 13 nós) 

[12] possui uma tensão de 4160 (V) (média tensão), será 

utilizada como base a norma de uma Concessiária de Energia 

Elétrica do Brasil que trata sobre requisitos para a conexão de 

acessantes produtores de energia elétrica ao sistema de 

distribuição para conexão em média tensão [13]. Entretanto 

essa norma não trata especificamente de acoplamento por 

meio de inversores de frequência. Dessa forma, para a análise 

de subtensão e sobretensão será utilizada outra norma que trata 

sobre os requisitos para a conexão de acessantes produtores de 

energia elétrica ao sistema de distribuição para conexão em 

baixa tensão [14].  

Esta norma [13] estabelece os critérios e procedimentos 

técnicos exigidos pela concessionária para a conexão de 

acessantes geradores em média tensão, que está em 

conformidade com as recomendações existentes para o assunto 

no setor elétrico nacional. Com isso, informações como 

procedimentos de acesso, padrões de projeto, critérios técnicos 

e operacionais e os contratos e acordos envolvidos na conexão 

de acessantes geradores, podem ser encontrados nesta norma. 

Essas informações são importantes para auxiliar a análise dos 

resultados das simulações apresentadas na Seção IV. 

No que se refere a níveis de tensão requeridos, a norma  

[13] não especifica a influência em relação  ao acoplamento da 

GD por meio de inversores de frequência.Dessa forma, foi 

utilizado a norma [14] para analisar os níveis de subresão 

admissíveis quando da integração dos painéis fotovoltaicos no 

sistema de distribuição.  

A norma [14] diz que para uma tensão entre 0,8 p.u. e 1,1 

p.u. pode ser considerada como regime normal de operação. 

Entretanto, para tensão de operação inferior a 0.8 p.u., o tempo 

máximo de desligamento é de 0,4 (s) e, para tensão superior a 

1,1 (p.u.), o tempo máximo de desligamento é de 0,2 (s). O 

tempo máximo de desligamento refere-se ao tempo entre o 

evento anormal de tensão e a atuação do sistema de proteção 

da geração distribuída, ou seja, quando é cessado o 

fornecimento de energia para rede. Além disso, é importante 

salientar que o sistema de GD deve permanecer conectado a 

rede, a fim de monitorar os seus parâmetros e permitir o 

refornecimento de energia elétrica quando as condições 

normais forem restabelecidas. 

D.  Tipos de Curto-Circuito 

A análise das correntes de falta no sistema e da 

contribuição da GD frente a essa perturbação é de suma 

importância para o ajuste do sistema de proteção.  

Os sistemas de potência estão sujeitos a diversas 

perturbações que alteram as grandezas elétricas (corrente, 

tensão, frequência e potência). Essas alterações podem 

provocar violações nas restrições operativas, em que pode se 

colocar em risco a integridade dos equipamentos e das 

próprias instalações. As perturbações mais comuns e também 

as mais severas são os curtos-circuitos. O curto-circuito é um 

fenômeno indesejável de caráter aleatório, ou seja, o mesmo 

pode ocorrer em qualquer ponto no sistema elétrico de 

potência. Assim, mesmo com um projeto adequado, utilizando 

materiais de qualidade e, uma obra com instalações da melhor 

qualidade, o sistema estará exposto às condições mais diversas 

e imprevisíveis. Com isso, possíveis falhas poderão acontecer. 

Essas falhas poderão estar ligadas a [15]: 

 Problemas de isolação - As tensões nos condutores 

do sistema são elevadas, consequentemente, rupturas 

para a terra ou entre cabos poderão ocorrer; 

 Problemas mecânicos – São problemas oriundos da 

natureza e que provocam ação mecânica no sistema 

elétrico; 

 Problemas elétricos – São os problemas elétricos 

intrínsecos da natureza ou os devidos à operação do 

sistema; 

 Problemas de natureza térmica – Esse problema é 

ocasionado por aquecimento nos cabos e 

equipamentos do sistema, além de diminuir a vida 

útil, prejudica a isolação do sistema; 

 Problemas de manutenção – Esse problema está 

relacionado a própria manutenção do sistema elétrico, 

como a substituição de peças e equipamentos e até 

mesmo com operadores não treinados e qualificados; 

 Problemas de outra natureza – Neste caso está 

relacionado a atos de vandalismo, queimadas, 

inundações e acidentes de qualquer natureza. 

Existem quatro tipos de curto-circuito: o trifásico, o 

bifásico, o bifásico-terra e o fase-terra. Desses quatro tipos de 

curto-circuito, os desequilibrados são os que ocorrem com 

mais frequência, com predominância do curto-circuito fase-

terra (ou monofásico). A TABELA I apresenta as frequências 

típicas desse fenômeno no sistema elétrico.  

 
TABELA I 

FREQUÊNCIAS TÍPICAS DE OCORRÊNCIAS DE CURTO-CIRCUITOS 

[14] 

Curto-circuito Frequência (%) 

Trifásico 5 

Bifásico 15 

Bifásico-terra 10 

Fase-terra 70 

 

Diversos fatores influenciam na magnitude da corrente de 

curto-circuito, como: o tipo do curto-circuito, a capacidade do 

sistema de geração, a própria topologia da rede elétrica, o tipo 

de aterramento dos equipamentos, entre outros. Assim, apesar 

da frequência de ocorrência do curto trifásico ser 

relativamente pequena, este fenômeno é de longe o mais 

analisado, por ser considerado o mais severo. Porém, em 

alguns casos específicos, é possível que a corrente de curto-

circuito monofásico seja maior que a corrente de curto 

trifásico. Nesse contexto, a análise desse trabalho terá como 

foco os tipos de curtos-circuitos trifásicos e monofásicos 

quando da incorporação das fontes fotovoltaicas no sistema de 

distribuição. 

III.  SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IEEE 13 BARRAS 

A análise do comportamento do sistema de proteção 

quando da incorporação da GD em um sistema de distribuição 

foi realizada por meio da modelagem computacional do 

sistema de distribuição IEEE 13 nós [12]. Este esquema é um 

modelo simplificado de um sistema de distribuição como pode 
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ser observado na Fig. 3. Este sistema opera a uma tensão de 

4,16 (kV), possui cargas de potência, corrente e impedância 

constante, um regulador de tensão na subestação, linhas aéreas 

e subterrâneas, capacitores paralelos, um transformador na 

linha e cargas desequilibradas. 

 

Fig. 3.  Sistema de distribuição IEEE 13 barras [12]. 

Diversos tipos de cargas são representadas no circuito da 

Fig.3. Existem aquelas cargas que são apenas conectadas ao 

nó ou as que estão distribuídas ao longo da linha. Além disso, 

estas cargas podem ser classificas conforme a tensão de 

alimentação, na qual pode ser trifásica ou monofásica. Outro 

comportamento nas quais as cargas podem ser classificadas é 

em virtude do comportamento da drenagem de energia do 

sistema, que podem ser do tipo potência constante (PQ), 

corrente constante ou impedância constante.  
Para a análise do impacto da integração da GD na 

proteção do sistema de distribuição, foi implementado 

simulado neste estudo o sistema IEEE 13 nós [12] no módulo 

Simulink/Matlab, com base em um demo disponibilizado na 

sua biblioteca, o qual foi adaptado para esse estudo. 

A partir desse sistema de distribuição, GDs baseadas em 

painéis solares com uma potência nominal de 100 (kW), 

submetida a uma radiação constante de 1000 (W/m
2
) e a uma 

temperatura de 25 (ºC), foram adicionadas, de forma a 

permitir analisar os efeitos que as mesmas provocarão na 

intensidade da corrente de falta em diversos casos de curto 

circuito (falta trifásica e falta fase-terra), além de verificar os 

efeitos na resposta de atuação do sistema de proteção. Tais 

análises e discussões são apresentadas na seção seguinte. 

IV.  ANÁLISE DA PROTEÇÃO DE SOBRECCORENTE PARA FALTAS 

NO SISTEMA IEEE 13 BARRAS 

Como apresentado no item D da Seção II, os curtos-

circuitos trifásicos são os tipos de faltas mais críticas no 

sistema, devido a sua elevada magnitude, e os curtos-circuitos 

monofásicos são os que ocorrem com maior frequência. 

Assim, a análise desse trabalho será dividida nesses dois tipos 

de faltas (trifásica e monofásica), sendo que em cada situação 

são analisados três casos. Esses casos consistem em analisar a 

influência da GD, quando a mesma está acoplada em 

diferentes pontos do sistema, permitindo assim verificar a 

influência dessa geração em situações mais próximas e mais 

longe eletricamente das falhas. 

No primeiro caso analisado dentro do sistema IEEE 13 

barras (ver Fig.3), a GD foi inserida no nó 680 e a falta 

provocada no nó 675. Nesse cenário foi monitorada a corrente 

de contribuição do painel fotovoltaico, antes e durante a falta, 

além dos valores de corrente que passam pelo nó 692.  

No segundo caso, foi mantida a falta no nó 675, porém a 

geração fotovoltaica foi posicionada a uma maior distância 

elétrica do curto-circuito (nó 633), de forma a verificar sua 

contribuição para o fenômeno.  

No terceiro caso, a geração fotovoltaica foi ligada ao nó 

692 de forma a ficar muito próxima da falta. Da mesma forma 

que nas situações anteriores, foram analisadas as correntes de 

falta e a corrente de contribuição da GD. 

Após a análise de curto-circuito de todos esses casos, é 

fundamental avaliar o tempo de atuação dos equipamentos de 

proteção para cada cenário, além de verificar a influência da 

inserção das GDs nos mesmos. Com isso, os dados de 

correntes coletados nas simulações foram convertidos para o 

formato COMTRADE de forma a serem carregados em um 

equipamento de teste (modelo OMICRON CMC256), 

permitindo, assim, injetar as correntes simuladas em um relé 

de proteção numérico de sobrecorrente e verificar o tempo de 

atuação da função de sobrecorrente temporizada inversa 

(ANSI 51) para cada caso analisado, conforme esquema de 

teste apresentado na Fig. 4. 

 
Fig. 4.  Arquitetura do sistema de teste. 

Após a obtenção dos arquivos COMTRADE, foi 

avaliado o tempo de atuação da função ANSI 51 para as cinco 

curvas do IEC (International Electrotechnical Commission) 

disponibilizadas no ajuste do relé sob teste. Essas curvas são: 

C1 (Curva inversa padrão), C2 (Curva muito inversa), C3 

(Curva extremamente inversa), C4 (Curva inversa de longo 

tempo), C5 (Curva inversa de curto tempo). Os tempos de 

atuação (tp), associados a cada curva da função ANSI 51, 

podem ser obtidos conforme indicado na Tabela II. 
 

TABELA II 
TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE 

C1 (Curva inversa padrão) 𝑡𝑝 = 𝐷𝑇 (
0,14

𝑀0,02 − 1
) 

C2 (Curva muito inversa) 𝑡𝑝 = 𝐷𝑇 (
13,5

𝑀 − 1
) 

C3 (Curva extremamente inversa) 𝑡𝑝 = 𝐷𝑇 (
80

𝑀2 − 1
) 

C4 (Curva inversa de longo tempo) 𝑡𝑝 = 𝐷𝑇 (
120

𝑀0,02 − 1
) 

C5 (Curva inversa de curto tempo) 𝑡𝑝 = 𝐷𝑇 (
0,05

𝑀0,04 − 1
) 
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Na Tabela II, 𝑡𝑝 é o tempo de operação em segundos do 

dispositivo de proteção, 𝐷𝑇 é o dial time ajustado para cada 

situação e M é o múltiplo que relaciona a corrente secundária 

que entra no relé com a corrente de ajuste (tape) do mesmo. 

A.  Análise dos casos para faltas trifásicas 

Aqui serão analisados os três casos citados anteriormente 

para uma situação de curto-circuito trifásico, quando uma GD 

está inserida no sistema. Para simular uma situação de curto-

circuito franco, foi utilizada uma resistência de falta de 0,001 

(Ω).  

As correntes no ramo da falta e injetada pela GD foram 

convertidas para o formato COMTRADE de forma a serem 

carregados em um equipamento de teste, permitindo assim, 

injetar no relé de proteção sob teste as correntes simuladas e 

verificar a sua atuação para cada situação, assim, para 

comparar a influência da inserção da GD na corrente de curto-

circuito, a Fig. 5 apresenta a corrente no ramo da falta sem a 

presença dos painéis fotovoltaicos. Além disso, o sinal de 

tensão também foi coletado de forma a verificar a resposta 

sistema de proteção devido a subtensões. 

Com os valores nominais da corrente do sistema e da 

corrente injetada pela GD, é possível determinar a corrente de 

ajuste (𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒) da função ANSI 51 para proteção da GD e o do 

sistema elétrico sob falta, em (2) e (3), respectivamente. 

 

𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒  𝐷𝐺 =
𝐼𝐷𝐺 ∗ 1,5

𝑅𝑇𝐶
 (2) 

𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 1,5

𝑅𝑇𝐶
 (3) 

 

 

 
Fig. 5.  Corrente no ramo da falta (trifásica) sem GD. 

1. Falta trifásica, caso 1 

A RTC (Relação de Transformação de Corrente) é a razão 

da corrente primária (considerando valores nominais e de 

máximo curto-circuito) do sistema pela corrente secundária 

(padrão de 5A) que alimenta o relé sob teste. Com isso, foi 

utilizado uma RTC=12 para a GD e uma RTC=1000 para o 

sistema, obtendo assim os valores de corrente de ajuste da 

proteção de: 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝐷𝐺 = 2,65(𝐴) e 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0,318(𝐴) 

por (2) e (3), respectivamente. Com esses parâmetros e 

adotando um dial de tempo DT = 0,1, foi obtido o tempo de 

atuação do sistema de proteção para cada curva, conforme é 

apresentado na Tabela III. Além disso, as Figs. 6 e 7 

apresentam a corrente no ramo da falta e a corrente injetada 

pela GD durante o defeito, respectivamente. 

TABELA III 
TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE, CASO 1. 

 Tempo de atuação (ms) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Tp 

sem GD 
215,9 68,4 30,9 468,8 40,6 

Tp 

com GD 
216,3 69 31,2 470,1 42,5 

Tp da GD 643,7 688,2 997,1 

Tempo estimado 

para o sistema de 
proteção atuar é de 

6s (excedeu a 

memória 
computacional). 

118,9 

 

 
Fig. 6.  Corrente no ramo da falta (trifásica), caso 1. 

 
Fig. 7.  Corrente injetada pela GD durante a falta (trifásica), caso 1. 

2. Falta trifásica, caso 2 

De forma semelhante ao caso 1, o tempo de atuação do 

sistema de proteção foi verificado, como indicado na Tabela 

IV. Para esse caso, também adotou-se uma RTC=12 para a 

GD e uma RTC=1000 para o sistema, obtendo 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝐷𝐺 =

2,03(𝐴) e 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0,318(𝐴) através de (2) e (3), 

respectivamente. Também foram registradas as correntes de 

curto-circuito no ramo da falta e a corrente injetada pela DG 

durante a falta, Figs. 8 e 9 respectivamente. 
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TABELA IV 

TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE, CASO 2. 

 Tempo de atuação (ms) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Tp 

sem 

GD 

215,9 68,4 30,9 468,8 40,6 

Tp 

com 

GD 

215,2 64,4 27,0 468,1 43,9 

Tp  

da GD 

Valor de 
corrente 

menor que 

Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

 

 
Fig. 8.  Corrente no ramo da falta (trifásica), caso 2. 

 
Fig. 9.  Corrente injetada pela GD durante a falta (trifásica), caso 2. 

3. Falta trifásica, caso 3 

O caso 3 é a situação mais severa, pois a GD está mais 

próxima do curto-circuito, assim a corrente injetada pelos 

painéis durante um curto-circuito poderá ser ainda maior. 

De forma semelhante aos casos anteriores, para o caso 3 

foi determinado uma RTC=12 para a GD e uma RTC=1000 

para o sistema, de forma a obter o valor 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝐷𝐺 = 2,65 (𝐴) e 

𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0,318 (𝐴) através de (2) e (3), respectivamente 

Com esses parâmetros adotados, o tempo de atuação do 

sistema de proteção foi registrado na Tabela V e as correntes 

de falta nas Figs. 10 e 11.  

 

 

TABELA V 

TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE, CASO 3. 

 Tempo de atuação (ms) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Tp 

sem 

GD 

215,9 68,4 30,9 468,8 40,6 

Tp 

com 

GD 

213,7 66,7 26,8 469,3 43,6 

Tp  

da GD 
536,9 507,5 469,3 

Tempo estimado 
para o sistema de 

proteção atuar é de 

4s (excedeu a 
memória 

computacional). 

107,1 

 

 
Fig. 10.  Corrente no ramo da falta (trifásica), caso 3. 

 
Fig. 11.  Corrente injetada pela GD durante a falta (trifásica), caso 3. 

B.  Análise dos casos para faltas monofásicas 

Nos casos dos curtos-circuitos trifásicos, as condições de 

falta foram analisadas com uma resistência muito baixa, de 

forma a se assemelhar a uma falta franca, em que as correntes 

que circularão pelo sistema irão se apresentar ainda mais 

intensas. Entretanto, a análise dos curtos-circuitos 

monofásicos é significante devido a sua recorrência dentro do 

sistema e, por essa razão considerou-se investigá-lo nessa 

pesquisa. Neste estudo, uma resistência de falta de 5 (Ω) foi 

utilizada nas simulações de curto-circuito monofásico, que é 

considerada uma resistência típica de curto-circuito 

monofásico. 
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Assim, para realizar uma analisar da corrente de curto-

circuito antes e depois da inserção da GD, a Fig. 12 apresenta 

a corrente de falta sem a presença dos painéis fotovoltaicos. 

 
Fig. 12.  Corrente no ramo da falta (monofásica) sem GD. 

1. Falta monofásica, caso 1 

Utilizando os mesmos parâmetros para análise de falta 

trifásica, ou seja, um RTC=12 para a GD e uma RTC=1000 

para o sistema, obteve-se assim os valores de corrrrente de 

ajuste da proteção de: 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝐷𝐺 = 2,65(𝐴) e 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =

0,318(𝐴) por (2) e (3), respectivamente. Os valores relativos 

ao tempo de atuação para faltas monofásica foram registradas 

na Tabela VI e as Figs. 13 e 14 apresentam a corrente de 

curto-circuito no ramo da falta e a corrente injetada pela GD 

durante a falta, respectivamente. 

TABELA VI 

TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE, CASO 1. 

 Tempo de atuação (ms) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Tp 

sem 

GD 

1007,4 1349,0 2647,0 

Tempo 

estimado para o 

sistema de 
proteção atuar 

excedeu a 

memória 
computacional. 

198,0 

Tp 

com 

GD 

1010,0 1352,6 2619,3 193,4 

Tp  

da GD 
2003,0 3150,7 

Tempo 
estimado para o 

sistema de 

proteção atuar 
excedeu a 

memória 

computacional. 

388,7 

 

 
Fig. 13.  Corrente no ramo da falta (monofásica), caso 1. 

 
Fig. 14.  Corrente injetada pela GD durante a falta (monofásica), caso 1. 

2. Falta monofásica, caso 2 

De forma semelhante ao caso trifásico, adotou-se uma 

RTC=12 para a GD e uma RTC=1000, obtendo-se os valores 

de 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝐷𝐺 = 2,03 (𝐴) e 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0,318 (𝐴) através de 

(2) e (3), respectivamente. Com esses parâmetros e adotando 

um DT = 0,1, foi obtido o tempo de atuação do sistema de 

proteção para cada curva, conforme é apresentado na Tabela 

VII, além disso, as Figs. 15 e 16 apresentam a corrente de 

curto-circuito no ramo da falta e a corrente injetada pela GD 

durante a falta, respectivamente. 
TABELA VII 

TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE, CASO 2. 

 Tempo de atuação (ms) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Tp 

sem 

GD 

1007,4 1349,0 2647,0 
Tempo 

estimado para o 

sistema de 
proteção atuar 

excedeu a 

memória 
computacional. 

198,0 

Tp 

com 

GD 

1007,6 1352,6 2643,0 194,4 

Tp  
da 

GD 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 

Valor de 
corrente 

menor 

que Itape 
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Fig. 15.  Corrente no ramo da falta (monofásica), caso 2. 

 
Fig. 16.  Corrente injetada pela GD durante a falta (monofásica), caso 2. 

3. Falta monofásica, caso 3 

Da mesma forma como na falta trifásica, o caso 3 é a 

situação mais severa, pois a GD está muito próxima da 

ocorrência do curto-circuito, de tal forma que a corrente 

injetada pelos painéis durante um curto-circuito poderá ser 

ainda maior.  

Por meio de (2) e (3) foi obtido o valor de 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 para cada 

situação. Assim, utilizando uma RTC=12 para a GD e uma 

RTC=1000 para o sistema, foi possível obter o valor 

𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝐷𝐺 = 2,65 (𝐴) e 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0,318 (𝐴), semelhante 

aos casos trifásicos. Com esses parâmetros adotados, o tempo 

de atuação do sistema de proteção foi registrado na Tabela 

VIII e as corrente de curto-circuito nas Figs. 17 e 18. 

TABELA VIII 

TEMPO DE ATUAÇÃO PARA AS CURVAS IEC DO RELÉ SOB TESTE, CASO 3. 

 Tempo de atuação (ms) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Tp 

sem 
GD 

1007,4 1349,0 2647,0 

Tempo 

estimado para o 

sistema de 
proteção atuar 

excedeu a 

memória 
computacional. 

198,0 

Tp 

com 

GD 

1009 1345,4 2611,3 193,1 

Tp  
da 

GD 

2002,5 3150,1 

Tempo 

estimado para o 

sistema de 
proteção atuar 

excedeu a 

memória 
computacional. 

388,5 

 

 
Fig. 17.  Corrente no ramo da falta (monofásica), caso 3. 

 
Fig. 18.  Corrente injetada pela GD durante a falta (monofásica), caso 3. 

V.  SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DURANTE A FALTA 

Para uma análise relacionada a subtensão e sobretensão, é 

necessário o conhecimento desses parâmetros antes da 

perturbação no sistema. Dessa forma, as Figs. 19 a 21 

apresentam a tensão fase-terra no ponto de acoplamento antes 

da falta para os casos 1 a 3, respectivamente. 

 
Fig. 19.  Tensão no ponto de acoplamento, caso 1. 
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Fig. 20.   Tensão no ponto de acoplamento, caso 2. 

 
Fig. 21.  Tensão no ponto de acoplamento, caso 3. 

Na ocorrência de curtos-circuitos trifásicos, é típico que 

ocorra uma queda de tensão próxima a falta e essa variação 

deve ser monitorada pelo sistema de proteção. Assim, para a 

proposta desse estudo, os valores de tensão no ponto de 

acoplamento da GD foi monitorado de tal forma a verificar 

possíveis atuações da proteção devido a subtensão ou 

sobretensão. Com isso, para uma tensão nominal secundária 

de 115 (V), foi utilizada uma RTP = 21 para os três casos 

analisados. Com o valor do RTP definido, foi delimitado os 

valores de atuação do sistema de proteção, de tal forma que 

valores de tensão no secundário do TP inferiores a 92 (V) a 

proteção de subtensão irá atuar e, valores superiores a 126,5 

(V) a proteção de sobretensão irá atuar. Assim, como pode ser 

como apresentado na Tabela IX. 

TABELA IX 
TEMPO DE ATUAÇÃO PARA SUBTENSÃO EM FALTAS TRIFÁSICAS 

 Tempo de atuação (ms) 

Caso 1 20,56 

Caso 2 Não atua 

Caso 3 19,9 

 

 Além disso, a Fig. 22 apresenta o registro da tensão no 

ponto de acoplamento durante uma falta trifásica para o caso 

3, sendo que este caso é onde a GD se encontra mais próxima 

eletricamente do defeito. 

 

 

 
Fig. 22.  Tensão no ponto de acoplamento durante um curto trifásico, caso 3. 

Para faltas monofásicas, pode ocorrer uma elevação de 

tensão nas fases em que não está presente a falha e, de fato 

isso foi observado durante a análise de curto-circuito 

monofásico. Entretanto, em nenhum dos casos o valor da 

tensão no ponto de acoplamento foi inferior a 0,8 (p.u.) ou 

superior a 1,1 (p.u.), de tal forma que não foi necessário a 

atuação do sistema de proteção esses casos. Isso pode ser 

visualizado ao compara a Fig. 23 com a Fig. 21. A Fig. 23 

apresenta o pior caso, em que a GD está mais próxima 

eletricamente do defeito e consequentemente as perturbações 

serão maiores, porém, mesmo assim é possível verificar que a 

tensão não excedeu os limites estabelecidos anteriormente. 

 
Fig. 23.  Tensão no ponto de acoplamento durante um curto monofásico, caso 
3. 

VI.  CONCLUSÃO 

Com o avanço da tecnologia e a redução do custo da 

implementação da geração fotovoltaica, as GDs estão cada vez 

mais presentes no sistema elétrico. Apesar da proteção 

tradicional dos sistemas de distribuição não serem concebidas 

para um fluxo de potência bidirecional, alguns problemas 

relacionados a subtensão e sobrecorrente foram avaliados 

neste trabalho.  

Para analisar os impactos da inclusão de DGs dentro de 

um sistema de distribuição, módulos solares foram integrados 

em diversos pontos do sistema de teste IEEE 13 nós, que foi 

implementado computacionalmente no Simulink/Matlab. Na 

sequência, foram avaliados os impactos dessas fontes de 

geração, distribuídas ao longo do sistema teste, na resposta do 
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sistema de proteção. Para isso, diversos casos de faltas e 

disposição dessas GDs em diferentes pontos do sistema foram 

analisados, inclusive o caso de um curto-circuito fase-terra 

que, apesar de sua baixa magnitude na corrente de falta, é o 

evento de maior recorrência quando se abordam faltas em 

sistemas elétricos de potência. 

Dessa forma, com os dados obtidos por meio das 

simulações e do tempo de atuação do sistema de proteção, foi 

constatada que para um sistema média tensão, a inserção da 

GD não representou alterações significativas nas correntes de 

curto-circuito, isso porque a contribuição representada pela 

GD foi pouco significante frente a corrente total de curto-

circuito no sistema. Além disso, o tempo de atuação dos 

dispositivos de proteção apresentou valores quase inalterados. 

Assim, em virtude desse estudo foi possível concluir que a 

inserção de GDs no sistema de média tensão não prejudicará o 

tempo de atuação do sistema de proteção para os casos de 

sobrecorrente analisados (função ANSI 51).  

Quando se analisou a proteção contra subtensão (função 

ANSI 27), principalmente em curtos-circuitos trifásicos, 

constatou que mesma poderá atuar de forma mais rápida que a 

própria função temporizada, desacoplando a GD do sistema de 

tal forma a ilhar-se da região de falta. 
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