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Abstract: The high level of connection of photovoltaic panels in the
distribution network causes voltage problems, such as bus
overvoltage, voltage deviations and unbalances. These variations
are observed in two situations, in the period in which the panels
are in the maximum generation but with low load demand and
when the battery unload the energy to the system. As the majority
panels are installed on residential roofs, connected directly to the
system, will be analyzed the maximum penetration levels of panels
that can be connected to a residential distribution system without
compromising the power quality, this indicator is known as
hosting capacity of photovoltaic panels. The studies will be
conducted using OpenDSS software. This paper presents the
results of battery association simulations to minimize the problems
due to the voltage deviations in a balanced system of 70 buses and
how much is possible increase the hosting capacity with association
of battery.

Palavras Chave: Baterias, Geração Distribuída, Geração Fotovoltaica,
Perfil de Tensão, Redes de Distribuição.

I. INTRODUÇÃO

as diversas tecnologias utilizadas para Geração Distribuída
(GD), a mais promissora para atender a demanda urbana é

a geração solar fotovoltaica[1]. Seus custos vêm caindo ano a
ano, além de serem bastante modulares, podem ser instaladas
em espaços inutilizados como telhados e fachadas, causam
pouca interferência na paisagem e não geram poluição sonora
[2].

Estudos da International Energy Agency (IEA) mostram que
o potencial de Geração Fotovoltaica (GF) em telhados urbanos
seria de 5.400 GW, o que atenderia a demanda de 30% do
consumo de energia elétrica das cidades em 2050 [3]. Projeções
da IEA de 2010 já indicavam que até 2020 a maior parte da
capacidade instalada fotovoltaica, cerca de 60%, será
proveniente de sistemas residenciais [4].

No Brasil, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica,
tem incentivado por meio de resoluções o aumento da
instalação de unidades fotovoltaicas, sendo adotado o sistema
de compensação de créditos. Neste sistema, é permitido aos
consumidores instalarem geradores de pequeno porte em suas
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unidades consumidoras e injetar o excedente na rede de
distribuição, que será convertido em crédito de energia para
abater o consumo da própria unidade consumidora, ou de outra
devidamente cadastrada [5].

Este cenário de regulação, que favorece a instalação de GF,
associado à redução nos custos dos sistemas de geração
fotovoltaica tem aumentado o interesse dos consumidores em
instalar estes sistemas. Nestas instalações, normalmente
residenciais, é comum os sistemas de GF não apresentarem
bancos de baterias e serem instalados de forma aleatória ao
longo das redes de distribuição.

Entretanto, a conexão de geradores fotovoltaicos a redes de
distribuição, principalmente em alta proporção, pode produzir
uma série de impactos na operação destas redes, uma vez que
estas redes não foram projetadas para receberem injeção de
potência em diferentes pontos [6]. Um dos principais impactos
da introdução massiva dos Painéis Fotovoltaicos (PF) é a
elevação de tensão em períodos de picos de geração. Estas
elevações ocorrem em períodos de alta geração provenientes
dos GF, que geralmente ocorre entre 14:00 e 15:00 h, que
coincide com o período de carga moderada ou leve do setor
residencial. Com isso, neste período, a tensão da rede pode
alcançar valores acima do limite máximo permitido para
operação das redes de distribuição. No Brasil a ANEEL
estabelece estes limites de acordo com a característica técnica e
operacional de cada sistema. Por exemplo, os acessantes da rede
de  distribuição  com tensão  nominal  igual  ou  superior  a  1  kV
devem ter uma variação não superior a 5% para mais ou para
menos da tensão nominal[7].

Este impacto vem sendo discutido em diferentes artigos
técnicos [8] -[13]. Soluções como a utilização de reguladores
de tensão não estão sendo consideradas devido às variações
rápidas de tensões decorrentes da passagem de nuvens, que
resultaria em um aumento excessivo do número de mudanças
de tape destes equipamentos, reduzindo a vida útil dos mesmos.
Em [14] é relatado um número de 400 alterações de tape em um
dia devido a variações de tensão em dias nublados,
inviabilizando o uso de reguladores de tensão para esta
finalidade. Outra opção para minimizar estas variações de
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tensão é o controle do próprio conversor do GF, como proposto
em [15]. No método proposto nesta referência, durante a
passagem de uma nuvem, como a potência injetada pelo GF cai
drasticamente, utiliza-se a capacidade não utilizada do
conversor para injetar potência reativa e compensar a queda de
tensão devido à variação de injeção de potência ativa. No
entanto, este método não é uma alternativa para elevações de
tensão dos períodos de geração máxima, pois neste período toda
a capacidade do conversor está sendo utilizada.

Este cenário é propício para o emprego de unidades de
armazenamento de energia. Estes sistemas podem ser utilizados
para minimizar as variações rápidas de tensão devido à
passagem de nuvens [16] e também para evitar elevações de
tensão devido aos períodos de geração máxima.
Adicionalmente, estes sistemas podem também contribuir para
manter a estabilidade da rede em situações de redução da
geração de fontes intermitentes, minimizando o risco de corte
de carga, ou então reduzindo o risco de redução da geração de
fontes variáveis, como discutido em [17]. As unidades de
armazenamento viabilizam a integração de fontes intermitentes
e permitem o uso mais eficiente destas fontes.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar um
estudo do problema de elevação de tensão em redes com
elevada penetração de geração fotovoltaica. Os estudos são
realizados por simulações computacionais utilizando o
programa OpenDSS [18]. Serão consideradas geração
fotovoltaica conectada em instalações residenciais. Neste
cenário é considerada a instalação de unidades de
armazenamento ao longo da rede de distribuição. A operação
destas unidades de armazenamento permitirá que nos
momentos de geração máxima, períodos propícios para as
ocorrências de elevação de tensão, esta geração seja
armazenada, evitando assim as elevações de tensão. E,
posteriormente, em períodos de carga pesada e sem geração
fotovoltaica esta energia seja injetada na rede. Com isso, além
de propiciar melhor eficiência no uso do recurso solar, uma vez
que se minimiza as perdas na distribuição, também será
possível melhorar o perfil de tensão da rede de distribuição.

Além desta seção, este artigo é organizado da seguinte forma:
Na seção II são apresentados os modelos utilizados. Análises
das tensões da rede de distribuição com geração fotovoltaica
são apresentadas na Seção III. Na Seção IV são apresentados
resultados do perfil de tensão da rede com a inclusão de
unidades de armazenamento. E, finalmente, na Seção V são
apresentadas as conclusões.

II.MODELOS UTILIZADOS

As simulações deste trabalho são realizadas no OpenDSS
(Distribution System Simulator). Este programa é voltado para
a simulação de redes de distribuição de energia elétrica, e tem
sido bastante empregado em simulações de redes com geração
distribuída [18]. Além de permitir modelar e simular fluxos de
potência de redes de distribuição, o programa já conta com
modelos de geração fotovoltaica e unidades de armazenamento.

Atualmente, vem sendo incentivado o uso deste programa,
por exemplo, a ANEEL propõe, em sua nota técnica N°

057/2014-SRD/ANEEL, a apuração das perdas nos segmentos
de média e baixa tensão (incluindo transformadores de
distribuição e ramais de ligação) por meio de execução de fluxo
de carga trifásico, com o uso do OpenDSS em substituição ao
seu antigo modelo simplificado.

Para os estudos de perfil de tensão de redes com elevada
penetração de GF foi utilizada uma rede de distribuição teste de
70 barras, um sistema elétrico trifásico simétrico e equilibrado,
desta forma a análise será feita utilizando o sistema por unidade
(pu). O diagrama unifilar desta rede teste é apresentado na Fig.
1. Esta rede é uma rede radial em que a subestação abaixadora
de distribuição é representada pela barra 1 e seus dados foram
obtidos de [19]. Esta rede também vem sendo utilizada por
outros autores para discutir os impactos da instalação de
geradores distribuídos na operação de redes de distribuição, tais
como [20] -[22].

Fig. 1. Diagrama unifilar da rede de testes de 70 barras

A.  Modelo do Gerador Fotovoltaico
O  modelo  de  GF  disponível  no  OpenDSS  é  composto

basicamente pelo painel fotovoltaico e o inversor DC/AC,
conforme ilustrado na Fig. 2. O comportamento do painel
fotovoltaico é representado por um equivalente de Norton,
responsável por fornecer uma potência trifásica ou monofásica
à rede elétrica em corrente contínua[23], [24].

Fig. 2. Modelo do GF no OpenDSS [23].

Os dados do modelo do painel fotovoltaicos são: potência no
ponto de máxima potência (Ppmp), ou seja a potência nominal
para 1 kW/m2,  a temperatura de base (T) e irradiação de base
(Irad). A partir destes valores o programa utiliza aproximações
para obter o valor de potência convertida pelo painel em função
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da irradiação e temperatura, as quais mudam ao longo do dia.
Assim, para as simulações, são necessários os valores de
irradiação, que são fornecidos por uma curva de irradiação por
tempo, e uma curva de temperatura por tempo. A potência de
saída do painel é calculada por (1):

P = Ppmp
kWh
m 	 . FatorT. FatorI (1)

Sendo que Ppmp (kWh/m2) é a potência nominal no ponto de
máxima potência; FatorT é  o  fator  de  correção  devido  a
alteração da potência injetada em função da temperatura do
módulo e FatorIrad é o fator de correção devido à irradiação.

 A potência de saída do painel é em corrente contínua e
deverá ser convertida para corrente alternada pelo inversor.
Para isso é considerado a eficiência do conversor (h)  para  o
cálculo da potência em corrente alternada de saída do GF é dado
por (2):

P = P.η (2)

B.  Modelo das Unidades de Armazenamento de Energia
As baterias modeladas em OpenDSS possuem um inversor e,

portanto, respeitando os limites de potência aparente do
inversor, sendo possível fornecer ou absorver energia reativa. O
modelo de baterias também considera as perdas no processo de
absorção e despacho de potência. A Fig. 3 apresenta um modelo
simplificado do sistema de armazenamento de energia
empregado no OpenDSS, onde se considera as perdas, a
eficiência do sistema no processo de carregamento e despacho
de energia e o modelo de operação.

Fig. 3. Modelo de bateria[23].

A potência Armazenada ou despachada pela bateria (3), é
dada pela potência de entrada multiplicada pela eficiência do
sistema:

P = P .η
(3)

O modo de carregamento descarregamento, que é o tempo de
um ciclo completo de carregamento e descarregamento é dado
pela razão entre a capacidade de armazenamento e a potência
nominal da bateria conforme (4).

Tempo =
C [kWh]
P [kW] (4)

C.  Curva de Carga
Como já destacado, para avaliação de ocorrências de

violações de tensão devido à inserção de GF, é fundamental
conhecer as condições de carga. O consumo residencial tem
uma curva típica conforme a curva ilustrada na Fig. 4, que
representa a curva de carga média de um consumidor brasileiro
segundo a ONS [27] e que foi utilizada neste trabalho. Nesta
curva percebe-se que durante todo o dia o consumo é
praticamente constante e, após as 17 horas o consumo aumenta
tendo seu pico às 21 horas. Este comportamento é explicado,
principalmente, devido ao uso do chuveiro elétrico e à
iluminação[25].

O uso de baterias, além de possibilitar aumentar a conexão
de GF, também contribui para diminuir a potência proveniente
da concessionária no horário de pico, uma vez que pode ser
utilizada a energia armazenada nos bancos de baterias neste
horário.

Fig. 4. Dados de consumo residencial típico.

D.  Curva de Irradiação Solar
A curva de irradiação solar utilizada nas simulações é

apresenta na Fig. 5. Esta curva representa a irradiação típica da
região sudeste do Brasil para um dia sem nuvens [28]

Fig. 5. Curva de irradiação diária utilizada para as simulações.

III. PERFIL DE TENSÃO DA REDE COM GD
Nesta seção são apresentados os resultados do perfil de

tensão da rede teste com a inclusão de GF.
As redes convencionais radias suportam uma quantidade

limitada de GF, esta quantidade varia de acordo com a
referência adotada podendo ser um percentual, da capacidade
de geração instalada, da potência de uma SE ou ramal, da
demanda máxima da SE, entre outros. Como discutido em [26]
o limite de penetração não é um valor teórico absoluto ele varia
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de acordo coma concessionária, o tipo de carga, a topologia da
rede, entre outros, entretanto é consenso que a variação de
tensão na rede é um limitador técnico o qual depende da
impedância das linhas e deve ser mensurado para cada rede.
Assim, para o presente estudo foram utilizados diferentes
valores de penetração de geração distribuída até atingir o limite
do sistema. O nível de penetração foi calculado conforme (5).

GD í =
∑P
∑P . 100%

(5)

Em que o numerador é a somatória da capacidade nominal
instalada em geração distribuída fotovoltaica e o denominador
corresponde à somatória das cargas da rede ou do ramal de
distribuição.

Os estudos para análises do impacto de geração distribuída
no perfil de tensão, normalmente, consideram como mais
críticas as seguintes situações: carga leve e geração alta e carga
pesada sem geração. Estas situações são analisadas pois a
injeção de potência ativa em uma rede de distribuição resulta
em elevação da tensão no ponto de conexão. Em situações de
carga pesada a injeção de potência ativa, normalmente, melhora
o perfil de tensão da rede, enquanto que em situações de carga
mais leve a tensão pode ultrapassar o limite aceitável. Desta
forma, nesta seção são avaliados os níveis de penetração de GF
máximos para serem injetados nesta rede sem violação dos
limites de tensão. Serão considerados os períodos mais críticos,
entre 12:00 e 14:00h, cuja GF é máxima e entre 14:00 e 16:00
h período que embora a geração seja menor o consumo também
é bastante reduzido.

A análise do sistema de 70 barras foi realizada por ramais.
Para isso, o sistema foi dividido em 8 ramais principais
nomeados por A, B, C, D, P, E, F e G, conforme indicado em
vermelho na Fig. 1. Para a conexão de GD foram selecionadas
barras mais sensíveis à injeção de potência, isto é, as barras que
resultam em variações maiores de tensão devido à conexão de
geração, conforme pode ser verificado em [20]. Desta forma,
inserir o equivalente de geração fotovoltaica de um
determinado alimentador na barra mais sensível equivale a
realizar a análise no pior cenário do ponto de vista de variação
de tensão.

Assim, os GFs foram representados por geradores
equivalentes conectados às seguintes barras: 15, 20, 25, 29, 32,
36, 37, 40, 46, 51, 53, 54, 59, 66, 68 e 70. A potência em GF de
cada ramo foi progressivamente aumentada até que o limite de
tensão de qualquer barra do sistema fosse alcançado. Com este
limite é calculado o índice de penetração máxima de GF,
conforme Eq. 1. As simulações foram realizadas considerando-
se que todos os geradores operam com fator de potência
unitário. Embora seja possível operar os GF com fator de
potência diferente de 1 com o objetivo de regular a tensão,
desconsiderou-se este cenário devido à escassa regulação
atualmente vigente sobre este aspecto, o que tende a resultar na
maioria das instalações residenciais operando com fator de
potência unitário. Além disso, este cenário permite explorar os
benefícios da instalação de unidades de armazenamento para o
controle de tensão da rede elétrica. Destaca-se que para as

simulações foi considerada a tensão da subestação em 1,05 pu.
Era necessário deixar a tensão da subestação no máximo valor
possível, caso contrário algumas barras do sistema ficariam
com subtensão, especialmente, em horários de carga pesada.

A Tabela I apresenta os resultados obtidos pelas simulações
de fluxo de potência considerando a inserção de GF ao longo
dos ramais. A potência de cada GF foi distribuída da seguinte
forma:  Para  as  barras  15,  20  e  25  foram  instalados  GF
equivalentes com 54,92 kVA de potência cada, nas barras 29,
32 e 36 cada gerador equivalente possui uma potência de 10
kVA, nas barras 37, 40 e 46 foram injetadas 35 kVA de potência
por  GF,  as  barras  53,  54,  59  e  66  foram  instalados  GF  com
potência de 30, 50, 100 e 100 kVA respectivamente, as barras
51 e 68 os GF tem potência de 169, 68 e 30 kVA, por fim na
barra 70 foi instalado um GF de 30 kVA.

TABELA I.
INDICES DE PENETRAÇÃO DE GF DOS RAMAIS

Ramal
Potência
do ramal

(kW)

Barras
com GF

Potência
máxima em

GF (kW)

Penetração
GD (%)

A 848,40 51 169,68 20,00
B 46,00 68 30,00 65,22
C 44,10 53 30,00 68,03
D 56,00 70 30,00 53,57
P 823,80 15-20-25 164,76 20,00
E 1.716,80 54-59-66 250,00 14,56
F 185,64 37-40-46 105,00 56,56
G 91,50 29-32-36 30,00 32,79

De acordo com os resultados ilustrados na tabela I, cabe
destacar que os ramos F e G, por terem cargas mais leves, são
os limitadores do sistema para a conexão de GF. O ramo E por
concentrar o maior carregamento do sistema deveria ser capaz
de absorver maior quantidade de GF, entretanto devido ao fluxo
reverso de potência, a injeção de potência nesse ramo provoca
violação dos níveis de tensão em outros ramos, notadamente,
nas barras 20, 21, 24, 26 do ramo P, as barras 31, 32, 33 e 34 do
ramo G e as barras 39, 42 e 43 do ramo F. Essas barras são as
mais sensíveis do sistema quanto à injeção de potência, isso
devido ao baixo carregamento dessas barras e a uma distância
maior da SE principal. Assim mesmo que as injeções de
potência não seja nas referidas barras mas em barras vizinhas,
ocorre significativa alteração da tensão nessas barras.

A potência total em GF que pode ser conectada ao sistema,
de acordo com o método empregado neste trabalho, é de
aproximadamente 809 kW, o que representa 20% do consumo
nominal total da rede. Para potências superiores a este limite,
verifica-se violações de tensão nas barras dos ramos P, F e G
onde se concentram as cagas leves.

Para verificar o perfil de tensão da rede na Fig. 6 são
ilustradas as tensões para um índice de penetração de 40%,
considerando uma distribuição igual à apresentada na Tabela 1
entre os horários de 14:00 - 17:00h. Neste gráfico, verifica-se
que o horário mais crítico é 15:00h. Embora às 15:00h a
irradiação solar é praticamente a mesma das 14:00h, a carga
apresenta uma leve redução neste horário, resultando em
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maiores valores de tensão. As tensões permanecem elevadas até
às 16:00h devido à combinação de elevada geração e carga leve.
A partir das 17:00h, a carga começa aumentar e ocorre a

diminuição da irradiação solar, com isso as tensões são
significativamente reduzidas.

Fig. 6. Perfil de tensão da rede com 40% de GF entre 14:00 e 17:00 h sem baterias.

O limite de penetração de GF também varia de acordo com o
local de conexão dos geradores. Verificou-se que mesmo em
um ramo com carga pesada porém próximo a outro ramo com
carga leve a capacidade de absorver GF é reduzida, o ramo E
por exemplo concentra 45% das cargas do sistema porém é
capaz de absorver apenas 15% de seu consumo em geração
fotovoltaica, quando se aumenta este percentual ocorrem
violações de tensão nas barras dos ramos F e G, isso porque o
sistema apresenta fluxo reverso de potência quando o número
de GF conectados à rede aumenta. Esse fluxo reverso se
mostrou inevitável mesmo seguindo as normas técnicas que
limitam a potência dos GF a potência instalada na barra.

Quanto mais longe da SE e mais carregado for o ramo de
conexão mais potência fotovoltaica o sistema necessita para
manter suas cargas. Entretanto se observa que não só o ramo ou
a barra de conexão limitam o nível de penetração de GF. Como
discutido em [26] o limite de penetração fotovoltaica está
associado a diversos fatores como, o nível de carregamento do
sistema, o nível de carregamento das barras e dos ramos
vizinhos a conexão do GF, a potência instalada do gerador, a
impedância da linha, ao fator de potência das cargas, a
distribuição das cargas ao longo do alimentador, a curva de
carga das unidades consumidoras e ao modo como os geradores
são distribuídos na rede, estes são fatores importantes que
devem ser observados em estudos que visam aumentar a
inserção de GF nas redes atuais de distribuição. Observando
estes pontos foi possível estabelecer limites de penetração
fotovoltaica para cada ramo e um limite global para o sistema.

Para a rede teste de 70 barras verificou-se que os ramos mais
sensíveis são o P, E e G que são capazes de absorver 20, 15 e
33% de potência fotovoltaica respectivamente, sem violarem os
limites  de  tensão.  A conexão de  GF próximos  a  SE principal
tem pouco impacto sobre os níveis de tensão assim a capacidade
de absorver geradores fotovoltaicos nessas barras é maior do
que nas barras mais distantes, isso pode ser observado nas

barras dos ramos B, C e D que por estarem mais longe de barras
sensíveis e mais próximos da SE são capazes de absorver 65,
68 e 54% de potência fotovoltaica respectivamente.

Quanto ao horário de ponta do consumo, entre as 19:00 e
22:00h, não há mudança no perfil de tensão das barras, visto
que neste horário não há mais geração de energia fotovoltaica.
Verifica-se que as barras de 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66
localizadas no ramo E operam próximos a 0,95 PU chegando
no limite da subtensão, por volta das 21:00h mesmo com a
conexão de GF, este cenário deve mudar com a associação de
baterias aos GF, o que será discutido na seção IV a seguir.

IV. SISTEMA COM GERAÇÃO FOTOVOLTAICA E BATERIAS

São considerados 4 bancos de baterias instalados ao longo do
sistema em barras escolhidas por estarem em ramos mais
sensíveis e, desta forma, possibilitarem aumentar a inserção de
GF. As barras e a capacidade dos bancos de baterias instalados
são apresentados na Tabela II.

TABELA II
BARRAS COM BANCOS DE BATERIAS

Barras Capacidade (kW)
15, 30 500 kW

46 140 kW
66 800 kW

Na  Fig.  7  são  apresentadas  as  tensões  das  barras  para  a
mesma situação ilustrada na Fig. 6, porém, com as baterias
conforme ilustrado na Tabela II. Como é possível verificar, a
utilização das baterias permitiu manter as tensões das barras
dentro dos limites. O limite do sistema para a inserção de GF
sem a associação de baterias foi atingido com a inserção de 21%
da potência total consumida pelas cargas, com associação de
baterias essa capacidade aumentou para 41%.
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Fig. 7. Tensões nas barras do sistema entre 14:00 e 17:00h com 40% de GF e baterias.

A Fig. 8 apresenta a comparação entre os limites de GF por
ramo do sistema teste sem e com a inclusão de baterias no
sistema. É possível observar que os ramos P, F, e G tiveram
pouco ou nenhum ganho quanto ao limite de conexão de GF. O
ramo E, por sua vez, teve o limite de potência de GF triplicado.
Estes resultados pois as baterias evitam o fluxo de potência
reverso para os ramos com baixo carregamento. Como o ramo
E individualmente tinha uma capacidade de absorver potência
bastante elevada visto que suas barras concentram 45% da carga
do sistema, o ganho total do sistema foi significativo.

Fig. 8. Níveis de penetração de geração fotovoltaica em relação a carga
nominal de cada ramo

A conexão de baterias ao sistema possibilitou também
deslocar parte da geração fotovoltaica para o horário de ponta
do consumo. A potência armazenada nas baterias foram
disponibilizadas ao sistema no horário de ponta,
consequentemente, as tensões das barras entre 19:00 e 22:00h
melhoraram significativamente. A Fig. 9 mostra as tensões das
barras 58 a 66 às 21:00 horas, horário mais crítico para o
sistema do ponto de vista de risco de subtensão. Como pode ser
observado neste horário as tensões das barras estão
praticamente no limite de subtensão quando não são utilizadas

baterias. Entretanto, o uso de baterias permitiu elevar as tensões
destas barras para níveis mais adequados, melhorando o perfil
de tensão da rede.

Fig. 9. Tensão nas barras mais críticas as 21:00 horas

A Fig. 10 apresenta a sobreposição das três curvas principais
do sistema. A linha continua verde (Carga) mostra o consumo
do sistema, nos horários entre 13:00 e 17:00h o sistema
apresenta um consumo moderado e entre 18:00 e 22:00h o
consumo é bastante acentuado com um pico por volta das
21:00h. A curva azul (Potencia GF) mostra a potência injetada
na rede pelos geradores fotovoltaicos. A curva vermelha
(Potência das Baterias) mostra o ciclo de carregamento,
representado pela parte negativa da curva, e o despacho,
representado pela parte positiva da curva.

Como o pico da geração fotovoltaica ocorre entre 10:00 e
16:00h, e a curva de carga se suaviza entre 14:00 e 17:00h,
ocorre uma janela de 4 horas em que há excesso de geração
fotovoltaica coincidindo com consumo moderado, implicando
necessariamente em sobretensão, as baterias então atuam
Consumindo / armazenando este excesso de potência para
disponibiliza-lo ao sistema no horário de ponta entre 19:00 e
22:00h.   Este arranjo coordenado das três curvas proporciona
ganhos ao sistema além de eliminarem as violações de tensão
entre as 14:00 e 17:00h.
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Fig. 10 Sobreposição das curvas de geração fotovoltaica, ciclo de carregamento das baterias e consumo do sistema.

Além de eliminar as violações de tensão devido a conexão
de GF, a implementação das baterias proporcionou a injeção de
485 kW/h de potência no horário de pico do consumo, gerando
ganhos econômicos com o custo evitado, tanto da geração para
atendimento à ponta, como também custo evitado com a
postergação de investimentos para reforço do sistema, visto que
os equipamentos da rede ficam menos carregados devido a
carga ser suprida localmente.

A Fig. 11 apresenta a potência fornecida pela SE principal
pra dois cenários, um caso base sem GF e sem Bateria e para o
caso com a conexão de GF associada a Baterias. Verifica-se
uma redução significativa da potência fornecida pela SE
principal para atender as cargas, principalmente a ponta. Isto
ocorre porque parte da demanda está sendo suprida pelos
geradores fotovoltaicos entre 06:00 e 17:00h e parte pelas
baterias entre 18:00 e 22:00h. Embora ocorra um aumento da

demanda entre 14:00 e 16:00h pois as baterias não foram
supridas exclusivamente pelos geradores fotovoltaicos mas
absorveram parte da potência fornecida pela SE, ainda assim o
uso das baterias é benéfico ao sistema pois o pico da geração
que antes ocorria as 21 horas foi amenizado e dividido em três
picos menores, as 15:00 as 19:00 e 22:00h, o que aumenta a
confiabilidade e a flexibilidade do sistema.

A ampla utilização de baterias associadas à GF além de
aumentar a capacidade de penetração de GF traz um impacto
positivo as redes de distribuição. De modo que as baterias tem
potencial para melhorar o gerenciamento da curva de carga pelo
lado da geração, assim como o horário de verão gerencia pelo
lado da demanda.

Fig. 11 Potencia fornecida pela SE principal com e sem a associação de baterias ao sistema

V.CONCLUSÕES

A  conexão  de  elevados  níveis  de  GF  ao  sistema  de
distribuição pode resultar em violações dos limites de tensão
em horários em que a geração é máxima, porém o consumo é
leve ou moderado.

A quantidade de GF que pode ser conectado a um ramal não
é um número absoluto, ele depende da localização das cargas
ao longo do ramal, do ponto de conexão dos GF, da impedância
das linhas, e principalmente do carregamentos das barras

próximas a conexão do gerador. Embora alguns trabalhos na
literatura e também algumas concessionárias limitam a conexão
de GF a 100% da capacidade do ramal, verificou-se que é
possível exceder este limite em alguns ramais com a associação
de baterias.

Verificou-se também que o sistema tem um limite global de
penetração de GF, porém cada ramo apresenta um limite
individual e estes limites variam de acordo com o ponto de
conexão do GF.

O sistema apresenta fluxo reverso de potência quando o
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número de GF conectados ao sistema aumenta, este fenômeno
resulta em violação da tensão nas barras vizinhas, mesmo que a
barra onde o GF é conectado não viole os limites de tensão, o
que mostra a necessidade de uma análise de todo o sistema, não
só do ramal ou da barra onde o GF é conectado.

Com a associação de baterias foi possível eliminar as
violações de tensão entre as 14 e 17 horas, permitindo um
aumento da capacidade instalada de GF no sistema. As baterias
também proporcionam um melhor perfil de tensão durante o
período de carga pesada, evitando riscos de subtensões.

Por ser um dispositivo de resposta rápida os armazenadores
de energia são uma alternativa para compensar a variabilidade
da GF. A utilização de armazenadores de energia permite que o
sistema de distribuição enxergue uma curva de carga
equivalente mais plana, minimizando picos de consumo e/ou
completando vales, o que é o ideal do ponto de vista da
operação do sistema. Desta forma, a utilização de
armazenadores de energia permite a utilização de fontes
intermitentes de energia, como a fotovoltaica, sem a
necessidade de reforços do sistema de distribuição, fato de
grande interesse para o setor elétrico brasileiro.
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