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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende apresentar um estudo sobre a influência dos inversores On-Grid 

na rede elétrica e os impactos que eles causam na qualidade da energia elétrica distribuída. 

Para uma melhor compreensão do tema, será apresentado a matriz energética do Brasil e o 

crescimento da geração fotovoltaica, bem como o funcionamento dos principais inversores 

para sistemas On-Grid encontrados no mercado. Através da análise de qualidade da energia 

elétrica de clientes que possuem sistemas de microgeração ligadas à concessionária e que 

relatam problemas de continuidade na geração, é possível identificar que o próprio sistema de 

microgeração está injetando tensões acima dos limites estabelecidos pela ANEEL, 

sensibilizando o sistema de proteção do inversor que interrompe a inserção de potência na 

rede. Devido a estes problemas, é pretendido obter subsídios que ajudem a identificar as 

causas destes problemas e possíveis soluções que possam amenizar estes impactos na rede 

elétrica da concessionária. 
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THE IMPACT OF ON-GRID INVERTERS ON ELETRICAL GRID IN 

DISTRIBUTED GENERATION SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a study on the influence of On-Grid inverters on electrical grid, and their 

impact caused on the quality of distribute electrical energy. To provide a better understanding 

of the subject, it will be shown the Brazilian’s energy matrix and the growth of photovoltaic 

generation, as well as the operation of the main inverters for On-Grid systems found in 

current markets. By analyzing the quality of the electrical energy provided by clients, whom 

have microgeneration systems connected to the concessionaire and report problems of 

continuity in the generation, it is possible to identify that the microgeneration system itself 

was injecting voltages above the limits established by ANEEL. Thus, this sensitizes that it is 

the inverter’s protection system that interrupts the insertion of power in the grid. Due to these 

problems, this paper also aims to obtain subsides to help identify the causes of these problems 

and possible solutions that can mitigate these impacts on the electrical grid of the 

concessionaire.  

 

Keywords: Energy Quality. Microgeneration. Photovoltaic Systems Energy 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os sistemas de microgeração de energia estão ganhando espaço entre as 

concessionárias de eletricidade de todo país. A cada dia, novos sistemas são interligados na 

rede elétrica por meio de inversores. Os sistemas fotovoltaicos têm se destacado pela 

versatilidade de custo e produção de energia. Estes sistemas de geração, através de painéis 

solares, utilizam inversores On-Grid ligados diretamente à rede elétrica das concessionárias. 

O autor teve acesso às reclamações de clientes da concessionária de Energia Elétrica do 

Estado do Paraná que possuem sistemas fotovoltaicos de microgeração de energia e que 

relatavam problemas para injetar potência da rede elétrica. Na maioria das reclamações, o 

próprio cliente informa que o problema surgiu após a instalação do sistema de microgeração. 

Nos relatos é possível observar que as reclamações são de sobretensão na rede que fazem 

atuar o sistema de proteção do inversor que desliga o sistema de geração. 

O procedimento regulamentado pela ANEEL diante das reclamações de nível de 

tensão é, inicialmente, instalar um equipamento de medição de tensão no ponto de entrega que 

fica registrando de 10 em 10 minutos os valores integrados de tensão durante 168 horas. Na 

análise gráfica destas medições, é possível observar que muitos destes sistemas estão 

injetando na rede tensões acima dos limites estabelecidos pela agência reguladora. O que se 

pretende com este estudo, é identificar porque estes inversores estão elevando a tensão a 

ponto de ultrapassar os limites estabelecidos, uma vez que a tensão da rede está dentro dos 

padrões de qualidade. 

De acordo com o PRODIST Módulo 8, a qualidade da energia elétrica não depende 

unicamente da concessionária, mas também dos “consumidores com instalações conectadas 

em qualquer classe de tensão de distribuição” (PRODIST Módulo 8, 2.1). Por isso é preciso 

manter uma energia elétrica de qualidade para se obter a satisfação do cliente final e se evitar 

gastos com compensações ou ressarcimento de equipamentos. 

 

 

2 PANORAMA DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO BRASIL 

 

Para contextualizar a problemática apresentada é necessário, primeiramente, conhecer 

um pouco sobre a malha energética do Brasil, principalmente as diferenças entre Matriz 

Energética e Matriz Elétrica. Se faz necessário também conhecer como a Geração Distribuída 
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ganhou seu espaço no mercado da geração de energia, demostrando ser uma opção viável e 

atrativa para muitos clientes até então, apenas consumidores de energia. 

 

2.1 MATRIZ ENERGÉTICA DO BRASIL  

 

O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. 

Aproximadamente 43% da produção de energia vem de fontes de energia renováveis, sendo 

elas a energia eólica, hidráulica, solar e biomassa (responsável pela produção de 

biocombustíveis, como o etanol). O petróleo e seus derivados é uma das principais fontes de 

energia do Brasil, sendo a pioneira no fornecimento de energia para os veículos a combustão. 

Ele também é responsável pelo abastecimento de usinas termoelétricas. 

Há uma diferença significativa entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz 

energética engloba todas as fontes de energia que estão disponíveis no país para a obtenção do 

suprimento da demanda de energia. Já a matriz elétrica se limita às fontes de energia 

utilizadas exclusivamente para a produção de energia elétrica. Neste contexto, a matriz 

elétrica do Brasil é considerada uma das mais renováveis do mundo. Isso porque 83% da 

eletricidade gerada no Brasil é proveniente de fontes renováveis. De acordo com o secretário 

de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive 

Barros, “a participação é liderada pela hidrelétrica (63,8%), seguida de eólica (9,3%), 

biomassa e biogás (8,9%) e solar centralizada (1,4%)” (BARROS apud GOVERNO 

FEDERAL, 2020). 

Na imagem que segue, temos ilustrado a Matriz Energética e Matriz Elétrica do Brasil. 

Figura 1: Matriz Elétrica e Energética do Brasil em 2017 

 
 

Fonte: EPE (2018) 
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Segundo dados da ANEEL, em 2019 tivemos um aumento de 7.264 MW de 

capacidade instalada de geração de energia elétrica. Com esse aumento, o Brasil fechou o ano 

com potência instalada de 170.071 MW de potência. A maior parte provém das hidrelétricas, 

como o caso da Usina de Belo Monte que teve sua última turbina acionada este ano. Com 

capacidade instalada de 11.233,1 MW e geração média de 4.571 MW de energia, a Usina 

supracitada é considerada a maior hidrelétrica 100% brasileira. 

Merece destaque a geração eólica, com acréscimo de 971 MW instalado em 2019 e a 

solar fotovoltaica de grande porte que agregaram 551 MW à matriz elétrica brasileira. 

Figura 2: Capacidade de geração elétrica acrescida em 2019 

 

Fonte: Laboratório de Conforto e Eficiência Energética (2020) 

 

2.2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

Geração Distribuída, ou GD, é o termo usado para referenciar a geração de energia 

elétrica realizada próximo ou junto ao consumidor independentemente da potência instalada, 

ou da tecnologia aplicada para gerar esta energia. Esta geração pode ser proveniente de 

biomassa, painel solar, usinas PCH, ou até mesmo geradores a combustível fósseis. 

Até o ano de 1940, mais ou menos, a geração elétrica próxima do consumidor era 

facilmente encontrada, mas esta prática acabou ficando inviável, pois a geração em grandes 

centrais tornou a energia elétrica mais barata. Como consequência, todo o desenvolvimento 

tecnológico para esse tipo de geração perdeu incentivo. 

Com a crise do petróleo, por volta de 1970, o mundo se viu obrigado a buscar fontes 

alternativas de energia, pois percebeu-se que a principal fonte, o petróleo, não era renovável 

como se imaginava. No Brasil, a partir da década de 1990, a reforma do setor elétrico 

possibilitou a abertura do setor para o capital privado. Com isso, surgiu uma competição no 

serviço de energia, “criando a concorrência e estimulando todos os potenciais elétricos com 

custos competitivos” (INEE, 2020). 



7 

 

Com a quebra do monopólio da geração elétrica, o desenvolvimento das tecnologias 

aplicadas na área de geração voltou a receber incentivos para atender ao mercado com o 

objetivo de redução de custos. No ano de 2004, a GD é mencionada na Lei 10.848/04 como 

uma das possíveis fontes de geração de energia. 

De acordo com a ANEEL, em 2019 a geração de energia elétrica através de sistemas 

fotovoltaicos dobrou e o mercado da geração fotovoltaica continua bem aquecido. Veja qual o 

cenário em junho de 2019. 

Figura 3: Cenário da Geração Distribuída no Brasil 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2019) 

 

Como pode ser observado na Figura 3, cerca de 86 % da geração de energia distribuída 

é por meio de placas fotovoltaicas. 

A facilidade nos arranjos de instalação e o crédito facilitado junto às financeiras tem 

estimulado os clientes, até então consumidores, a se tornarem pequenos geradores de energia. 

Na Figura 4, temos um exemplo típico de geração distribuída. Este tipo de geração tem 

a grande vantagem de ser mais econômica que a geração centralizada, pois economiza 

investimentos com a transmissão e diminui as perdas presente no sistema tradicional. 

Figura 4: Representação de uma Geração Distribuída. 

 
Fonte: Incentive Solar (2018)  
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Na geração distribuída, a energia elétrica produzida pelo sistema abastece o próprio 

consumo local, e a energia excedente é injetada no sistema de distribuição através dos 

inversores. Estes equipamentos também se encarregam de garantir a segurança do sistema de 

geração e da rede a qual estão acoplados. 

Para que seja possível medir consumo e geração de uma unidade consumidora com 

micro geração de energia, necessita-se da instalação de um medidor de energia Bidirecional, 

fornecido pela concessionária. 

O sistema é considerado microgeração quando a potência instalada não ultrapassar os 

75 KW, e é considerado minigeração quando a potência instalada é maior que 75 KW até o 

limite de 5 MW (ANEEL, 2017). 

No Brasil, temos mais de 305 mil conexões de sistemas de geração distribuída que 

utilizam energias renováveis como a solar fotovoltaica, hidráulica, biomassa, biogás, eólica 

etc.). Destas conexões, 72% das unidades consumidoras cadastradas são residenciais, seguidas 

de 18% comerciais. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, 

Carlos Evangelista, "a tendência mundial é que cada vez mais consumidores optem por uma 

outra forma de produzir e consumir a própria energia, de maneira mais econômica, eficiente e 

sustentável" (ABGD, 2020). 

 

 

3 TECNOLOGIA DE SITEMAS CONETADOS À REDE 

 

3.1 OS INVERSORES 

 

Inversores são os equipamentos responsáveis por converter a energia CC dos painéis 

solares em energia CA, que é a energia entregue para o consumidor final. Estes equipamentos 

são dotados de tecnologia que atuam como interruptores ou chaves eletrônicas, conhecidos 

por transistores, que podem ser do tipo IGBT (Transistor Bipolar de Porta Isolada), IGCT 

(Portão Integrado Controlado) ou MOSFET (Transistor de efeito de Campo Metal). 

A fim de garantir que não ocorra o ilhamento de uma microgeração, os inversores 

possuem a função de desligamento e seccionamento do sistema com a rede elétrica, 

indiferente se há ou não carga ligadas no sistema. Essa normatização garante a segurança do 

sistema e das pessoas caso haja um desligamento da rede para a manutenção ou por defeito. 
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De acordo com a NBR IEC 62116:2012, a situação de ilhamento deve ser evitada por 

todas as distribuidoras de energia do país. Essa condição torna a geração e a carga do cliente 

completamente fora do controle da distribuidora, gerando uma condição de risco.  

Na Figura 5 é possível verificar o processo de conversão da energia CC para a energia 

CA. A energia vinda dos painéis passa por um estágio CC / CC onde o sistema MPPT 

monitora a potência gerada pelos painéis e controla o sinal PWM a fim de se obter sempre a 

máxima potência da geração entregue à carga. O segundo estágio do circuito é responsável em 

converter o sinal CC em CA, através de chaveamento dos transistores e do arranjo de 

capacitores e indutores. O sinal de saída tem amplitude e fases iguais às da rede elétrica que o 

sistema está instalado. 

Figura 5: Diagramas de bloco de um inversor fotovoltaico 

 

Fonte: MORAES (2020) 

 

Os inversores On-Grid aceitos no Brasil são aqueles que atendem os requisitos 

especificados na NBR 16149:2013. A norma determina os parâmetros do inversor para 

garantir a qualidade da energia fornecida pelo sistema fotovoltaico às cargas da rede elétrica. 

Todos os parâmetros de qualidade da energia, como a tensão, cintilação, frequência, distorção 

harmônica e fator de potência, são citados na NBR e devem ser seguidos rigorosamente. 

As concessionárias de energia de todo país aprovam, ou não, o uso de um determinado 

equipamento para a micro geração após analisar os resultados dos ensaios seguindo os 

protocolos normatizado na NBR 16150:2013.  

 

3.2 TIPOS DE INVERSORES 

 

Os tipos mais comuns de inversores são: 
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• On-Grid: É o equipamento mais utilizado no mundo. Estes inversores são 

usados para conectar um sistema fotovoltaico diretamente na rede elétrica da 

residência ou empresa, pois não possui baterias ou acumuladores de modo que, 

na ausência de energia elétrica da concessionária, são projetados para se 

desligarem. 

• Off-grid: Quer dizer “fora da rede” ou “desconectado da rede”. Esses 

equipamentos foram fabricados para sistemas fotovoltaicos que funcionam 

independentes da rede elétrica. São usados em sistemas que usam bateria para 

armazenar a potência gerada. São mais aplicados em locais remotos onde não 

há rede de distribuição de energia ou para alimentar cargas isoladas, como um 

telefone de emergência em uma rodovia ou um poste de iluminação solar.  

•  Híbrido: Como o próprio nome sugere, este equipamento é uma mistura dos 

sistemas conectados à rede com os sistemas desconectados da rede. O sistema 

permanece conectado à rede quando há energia nessa ao mesmo tempo em que 

carrega um banco de baterias. Na falta de energia na rede, o sistema se 

desconecta dela e trabalha com as baterias para alimentar toda ou apenas parte 

das cargas do imóvel por um período de tempo determinado. 

• Micro Inversor: É a um equipamento que utiliza nova tecnologia visando 

maior eficiência na geração fotovoltaica. São de tamanho reduzidos, conforme 

o próprio nome sugere, e são acoplados diretamente na placa solar, podendo 

suportar até 4 módulos ao mesmo tempo. A principal função do micro inversor 

é converter a corrente CC em CA, diretamente na placa, sem a necessidade de 

um inversor de parede tradicional. Esse diferencial facilita o monitoramento do 

rendimento dos painéis, ajuda a identificar as falhas e, por serem ligados a um 

único painel, elimina o problema da perda de geração por sombreamento ou 

falha, visto que nos sistemas tradicionais os painéis são ligados em série. 

 

 

4 A INTERFERÊNCIA DOS INVERSORES ON-GRID NA REDE ELÉTRICA 

 

Com o aumento da geração distribuída que é composta principalmente pelos sistemas 

fotovoltaicos, percebeu-se também um número maior nas reclamações dos consumidores 

quanto a qualidade da energia elétrica distribuída. A principal reclamação dos clientes é que o 
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sistema de microgeração instalado em sua residência não consegue gerar a potência 

especificada em projeto. Em várias reclamações, há o relato do cliente que os inversores estão 

desarmando por sobre tensão. Essas situações têm gerando um sentimento de preocupação e 

insatisfação do cliente que se sente prejudicado por não ter um retorno satisfatório do 

investimento realizado. Por meio dessa reclamação, a concessionária gera um protocolo de 

atendimento para analisar o caso e enviar resposta ao cliente. Esse procedimento é 

regulamentado pela ANEEL no PRODIST Módulo 8. 

Para se obter os níveis de tensão no cliente, instala-se um equipamento de medição de 

tensão no ponto de entrega da concessionária. Esse equipamento faz a leitura dos valores 

instantâneos de tensão num intervalo de 200ms, realiza a integração dos valores, e salva estes 

registros num intervalo de 10 em 10 minutos durante 168 horas. Esses registros de tensão são 

processados e analisados usando como referência os valores determinados pela ANEEL 

conforme tabela que segue: 

 

Tabela 1: Níveis de tensão regulamentado no PRODIST Módulo 8 

Pontos de conexão em Tensão Nominal superior a 1 kV e inferior a 69 kV 

Tensão de Atendimento (TA) Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 

Relação à Tensão de Referência (TE) 

Adequada 0,93 TR ≤ TL ≤ 1,05 TR 

Precária 0,90 TR ≤ TL ≤ 0,93 TR 

Crítica  TL < 0,90 TR ou TL > 1,05 TR 

Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior 1 kV (220/127) 

Tensão de Atendimento (TA) Faixa de Variação da Tensão de Leitura (Volts) 

Adequada (202 ≤ TL ≤ 231) / (117 ≤ TL ≤ 133) 

Precária (191 ≤ TL < 202 ou 231 < TL ≤ 233) / 

(110 ≤ TL < 117 ou 133 < TL ≤ 135) 

Crítica  (TL < 191 ou TL > 233) / (TL < 110 ou TL > 135) 

Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (254/127) 

Adequada (234 ≤ TL ≤ 267) / (117 ≤ TL ≤ 133) 

Precária (221 ≤ TL < 234 ou 267 < TL ≤ 269) / 

(110 ≤ TL < 117 ou 133 < TL ≤ 135) 

Crítica (TL < 221 ou TL > 269) / (TL < 110 ou TL > 135) 

Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (380/220) 

Adequada (350 ≤ TL ≤ 399) / (202 ≤ TL ≤ 231) 

Precária (231 ≤ TL < 350 ou 399 < TL ≤ 403) / 

(191 ≤ TL < 202 ou 231 < TL ≤ 233) 

Crítica  (TL < 331 ou TL > 403) / (TL < 191 ou TL > 233) 

Fonte: PRODIST Módulo 8 da ANEEL (2016) 
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As medições de tensão realizadas nesses clientes com micro geração de energia têm 

mostrado, na maioria dos casos, que o próprio sistema de micro geração está causando a 

elevação de tensão na rede elétrica. Medições comparativas durante o mesmo período da 

medição no cliente comprovam que a tensão fornecida pela concessionária está dentro dos 

valores de variação regulamentado. Nos casos em que é constatado, isto é, que a tensão 

fornecida no ponto de entrega está fora dos valores contratados, a concessionária é obrigada a 

indenizar o cliente com compensação em forma de desconto na fatura de energia levando em 

conta o consumo do cliente e os valores da violação. 

A ANEEL determina que o limite máximo de DRP (Duração Relativa de transgressão 

de tensão Precária) seja de até 3% e que o limite máximo de DRC (Duração Relativa de 

transgressão de tensão Crítica) seja de até 0,5%. Quanto maior for a quantidade de registros 

fora da faixa aceitável de variação, maior será o índice DRP e DRC e maior será a 

compensação monetária do cliente. 

 Se a concessionária constatar que a tensão fornecida no ponto de entrega está de 

acordo com a norma vigente, envia-se uma carta e laudo ao cliente apresentando esses valores 

de tensão conforme determina a agência reguladora. Para melhor compreensão da 

problemática apresentada, analisemos alguns casos onde o cliente relata problemas de tensão. 

Importante frisar que os clientes não serão identificados. 

O cliente da unidade consumidora (UC) 37XXX648 de Ivaí – PR, relatou problemas 

no funcionamento da sua micro geração. Após a medição de tensão conforme estabelece o 

órgão regulamentador, obteve-se os seguintes resultados: 

 

Figura 6: Gráfico da medição de tensão do cliente da UC 37XXX648 

 
Fonte: o autor (2020) 
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Na primeira medição realizada, unicamente no cliente, houve violação de tensão tanto 

para valores acima quanto para os valores abaixo da faixa de variação recomendada. É 

possível observar pela medição, que a tensão está passando da máxima nos horários de maior 

incidência solar (Tabela 2), porém temos registros de tensão baixa no início da noite. 

 

Tabela 2: Níveis de tensão da UC 37XXX648 

DATA HORA V1 V2 

14/05/20 09:00:00 125,1 126,3 

14/05/20 09:30:00 131,1 133,1 

14/05/20 10:00:00 127,3 129,8 

14/05/20 10:30:00 134,3 135,5 

14/05/20 11:00:00 135,7 137,9 

14/05/20 11:30:00 132,7 138,3 

14/05/20 12:00:00 132,8 135,2 

14/05/20 12:30:00 130,7 137,5 

14/05/20 12:40:00 127,6 134,2 

14/05/20 12:50:00 130,5 133,8 

14/05/20 13:00:00 135,5 139,1 

14/05/20 13:30:00 131,2 134,6 

14/05/20 14:00:00 136,5 139 

14/05/20 14:30:00 134,6 137,5 

14/05/20 15:00:00 131,6 133,1 

14/05/20 15:30:00 132,9 134,6 

14/05/20 16:00:00 135,3 137 

14/05/20 16:30:00 130,3 132,5 

14/05/20 17:00:00 126,4 127,8 

14/05/20 17:30:00 122,1 123,6 

14/05/20 18:00:00 115,4 117 

14/05/20 18:30:00 116,1 118,2 

14/05/20 19:00:00 124,8 126,3 

Fonte: o autor (2020) 

 

Como houve registros de tensão baixa em quase todos os dias da medição (7 dias 

seguidos), a concessionária optou por fazer obra de melhoria no circuito. Neste caso 

específico, o circuito que possuía duas unidades consumidoras foi dividido, deixando um 

cliente no transformador atual e instalando um novo transformador para o outro cliente. Após 

conclusão da obra, obteve-se a seguinte medição: 
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Figura 7: Gráfico da medição na UC 37XXX648 após obras de melhorias. 

 
Fonte: o autor (2020) 

 

Percebe-se que mesmo após a melhoria do circuito, em que o transformador passou a 

trabalhar com metade da carga de antes da obra de melhoria, a tensão continua alta nos 

horários de maior incidência solar. Para comprovar ao cliente que a tensão da rede estava 

adequada, foi realizado uma medição de tensão em outro circuito próximo. O laudo 

comprovou que a tensão da rede está adequada, e que é o sistema de geração do cliente que 

está gerando a tensão alta na rede. 

Na figura 8 temos novo gráfico de tensão de uma UC próxima do cliente, que foi 

simulado com os mesmos parâmetros do cliente. Obteve-se o seguinte resultado: 

 

Figura 8: Gráfico da medição comparativa do cliente da UC 37XXX648 

 
Fonte: o autor (2020) 
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O caso foi encerrado poque a concessionária provou que, com as obras de melhoria no 

sistema, a tensão ficou adequada. O cliente foi orientado a verificar os parâmetros do inversor, 

pois a tensão alta da rede estava vindo do próprio sistema de micro geração. 

No caso que segue, após reclamação de cliente e medição de tensão pelo período de 

168 horas, constatou-se que a tensão no ponto de entrega está com valores acima dos 

normatizados pela ANEEL. Em uma análise mais detalhada, observou-se que não era apenas 

o cliente que estava injetando tensão alta na rede, mas que a própria rede estava com a tensão 

acima da nominal, pois durante a noite também era possível observar tensão elevada. 

Na tabela 3, pode-se observar com mais detalhes os horários e os valores de tensão 

registrados pelo equipamento. 

Tabela 3: Níveis de tensão da UC 82XXX50 

DATA HORA V1 V2 

05/03/20 21:00 128,6 132,6 

05/03/20 22:00 130,2 133,6 

05/03/20 23:00 130,5 133,9 

06/03/20 05:00 130,3 132 

06/03/20 06:00 129,1 130,9 

06/03/20 07:00 128,3 131,6 

06/03/20 08:00 131 134,3 

06/03/20 09:00 131,7 133,5 

06/03/20 10:00 130,1 131 

06/03/20 11:00 131,2 132,1 

06/03/20 11:30 129,5 133 

06/03/20 12:00 128,3 131,8 

06/03/20 12:30 128,6 132 

06/03/20 13:10 129,5 133,5 

06/03/20 13:30 129,5 133,5 

06/03/20 13:40 129,2 133,3 

06/03/20 14:10 128,9 132,4 

06/03/20 14:40 128,3 131,8 

06/03/20 14:50 128,2 131,8 

06/03/20 15:50 130 133,5 

06/03/20 16:00 130,1 133,6 

06/03/20 17:00 130,4 131,4 

06/03/20 17:30 130,3 133,8 

06/03/20 18:00 129,7 133,2 

06/03/20 19:00 125,5 128,7 

Fonte: o autor (2020) 

 

Uma análise na rede constatou que um equipamento regulador de tensão da rede 

estava com defeito e estava provocando essa tensão alta na rede. Uma ação foi tomada 
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imediatamente a fim de regularizar o nível de tensão fornecido. Após a manutenção no 

equipamento responsável pela tensão alta no período da noite também, uma nova medição foi 

realizada no cliente e em outra UC próxima do cliente. Como era de se esperar, a medição no 

cliente apresentou tensão alta durante o dia, e a medição comparativa ficou com os valores de 

tensão dentro da faixa permitida. 

Tabela 4: Níveis de tensão da UC 82XXX50 e UC paralela 

DATA HORA V1 V2   DATA HORA V1 V2 

17/09/20 06:00 131,9 129   17/09/20 06:00 130,8 131,4 

17/09/20 07:00 131,2 129,6   17/09/20 07:00 130,3 131 

17/09/20 08:00 132 130,6   17/09/20 08:00 130,5 131,3 

17/09/20 09:00 133,6 133,1   17/09/20 09:00 130,6 131,3 

17/09/20 09:30 134,1 132,2   17/09/20 09:30 130,7 131,4 

17/09/20 10:00 134 133   17/09/20 10:00 129,4 130,1 

17/09/20 10:30 131,8 131,1   17/09/20 10:30 129,8 130,6 

17/09/20 11:00 130,8 127,7   17/09/20 11:00 129 129,8 

17/09/20 11:40 134 130,9   17/09/20 11:40 130,3 131 

17/09/20 11:50 134,5 132,2   17/09/20 11:50 130,6 131,5 

17/09/20 12:30 131,8 128,8   17/09/20 12:30 129,8 130,5 

17/09/20 13:00 130,8 129,4   17/09/20 13:00 129 129,8 

17/09/20 13:30 131 129,6   17/09/20 13:30 128,4 129,3 

17/09/20 14:00 130,1 126,9   17/09/20 14:00 127,7 128,4 

17/09/20 14:50 130,2 127,5   17/09/20 14:50 128,6 129,3 

17/09/20 15:40 132,1 131,3   17/09/20 15:40 129,3 130,1 

Fonte: o autor (2020) 

 

A esquerda da Tabela 4, temos os horários e valores de tensão na unidade 

consumidora que possui a micro geração de energia. Já a direita, temos os horários e os 

valores de tensão de uma unidade consumidora próxima do cliente. Novamente, tem-se a 

microgeração de energia injetando tensão alta na rede. 

Um estudo realizado por funcionários da CELESC Distribuição S.A. e do Instituto 

Federal de Santa Catarina sobre os impactos da GD fotovoltaica na rede de distribuição 

apontam que uma “GD-FV pode ajudar ou prejudicar os indicadores de violações de tensão 

em regime permanente, de  acordo  com  a  posição  dessas  unidades  de  geração  em relação 

aos transformadores de distribuição” (REINALDO; DUPCZAK, 2020). Como é possível 

observar, o estudo citado pela CELESC e o IFSC reforça a conclusão da análise realizada nos 

clientes reclamantes que foram analisados neste trabalho. Um sistema de geração fotovoltaica 

pode alterar os níveis de tensão da rede de distribuição dependendo do local que ela for 

instalada. 

Semelhante aos casos supracitados, muitas são as reclamações de clientes que 

possuem micro geração de energia, após a análise gráfica das medições feitas no cliente e em 
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outro ponto comparativo, comprovam que o próprio reclamante é o causador da tensão alta na 

rede elétrica de distribuição. 

A geração de energia por sistema solar, apesar de ser comum nos dias de hoje, 

apresenta situações ainda obscuras para as concessionárias e para a agência reguladora. No 

caso de um cliente gerador que esteja causando uma perturbação na rede elétrica, como 

desconectá-lo da rede de forma legal? Como convencer o cliente que o problema é interno se 

não há outro critério de avalição normatizado pela ANEEL além do valor de tensão? 

Na tabela 5 temos relacionado alguns clientes reclamantes onde a análise de tensão 

apontou como causa da tensão alta, sendo o próprio sistema de geração do cliente. Analisando 

os dados de (a) potência instalada; (b) potência do transformador do cliente e tensão de 

geração; e (d) do primário do transformador de distribuição, não é possível encontrar 

nenhuma relação nestes dados que possa nortear a investigação das causas da tensão alta, 

deixando evidenciado é que grande parte dos casos problemáticos são da área rural. 

 

Tabela 5: Dados técnicos de clientes com GD que apresentaram violação de tensão alta 

 

Fonte: o autor (2020) 

 

Percebe-se pela tabela 05 que não há nenhuma relação entre a potência instalada e a 

violação de tensão. Há potência instalada pequena com violação de tensão (DRP e DRC) 

grande e há potência instalada grande com violação de tensão pequena. 

Assim, o fato da maioria dos problemas de tensão alta serem em áreas rurais apontam 

um possível problema com a distância das cargas. Em áreas urbanas temos muitos 

consumidores em uma pequena área geográfica. Já em áreas rurais, temos, muitas das vezes, 

apenas o cliente gerador no circuito (no transformador). 

Se considerarmos no cálculo de impedância da rede o modelo matemático para linhas 

curtas (linhas com até 80 Km), teremos uma impedância que é a soma da resistência do 

condutor com a reatância indutiva da linha/rede. Em uma rede onde o fator de potência for 
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baixo, não teríamos problema de tensão alta caso aconteça uma inversão do fluxo de potência. 

Veja na figura 9 a representação elétrica de uma rede de distribuição: 

 

Figura 9: Esquema simplificado de uma rede de distribuição 

 
Fonte: o autor (2020) 

 

Se considerarmos o fluxo de corrente da barra 1 para barra 2, teremos na barra 2 uma 

tensão menor que a barra 1, pois o fluxo de carga segue do maior potencial para o menor. Se 

tivermos uma GD na barra 2, conforme a figura 10, a grosso modo não deveríamos ter 

problema de tensão alta na barra 2. No entanto, devemos levar em consideração não apenas a 

potência ativa da rede, mas também a reativa que, mesmo não gerando trabalho, é necessária 

para a geração do campo magnético dos motores. 

 

Figura 10: Esquema simplificado de uma rede de distribuição com GD 

 
Fonte: o autor (2020) 
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Usando o exemplo da figura 10, se a GD for de potência menor ou igual à carga, não 

teremos fluxo de potência da barra 2 para a barra 1. Caso a GD tenha potência maior que o 

consumo da barra 2, haverá fluxo de carga da barra 2 para a barra 1 e, como temos um 

gerador com fator de potência unitário, que é o caso dos inversores On-Grid, conforme NBR 

16149:2013, “o inversor deve sair de fábrica com FP igual a 1. (NBR 16149, 4.7), teremos um 

aumento de tensão na barra 2 devido ao fator de potência.  

Se considerarmos uma rede capacitiva, seja pelo comprimento da rede com tensões 

mais altas e carga baixa, ou até mesmo a presença de banco de capacitores de clientes ligados 

na rede, teremos na barra 2 uma tensão igual ou maior que a barra 1. 

A presença de reativos na rede torna mais complexa a regulação de tensão da rede. 

Uma solução para essa problemática seria um recondicionamento dos condutores da rede 

onde essas gerações estão instaladas, o que exige um investimento alto e um retorno pequeno 

para o sistema de distribuição, ou até mesmo fornecer à distribuidora o direito de controlar a 

potência gerada das GD’s. 

Enquanto existia apenas um sentido para o fluxo de potência em uma rede, ou seja, 

enquanto o fluxo era um dos grandes centros geradores até o consumidor final, ligado na 

extremidade de uma rede, havia mais controle sobre ela. Com as GD’s, manter a qualidade da 

energia conforme regulamentado passou a ser uma tarefa mais dificultosa. 

Há de considerar também que os sistemas de geração fotovoltaica podem contribuir 

com a qualidade da energia distribuída melhorando o nível de tensão em ramais onde a tesão 

se encontra baixa. Um estudo sobre o impacto da GD fotovoltaica apresentada no VII 

Congresso Brasileiro de Energia Solar realizado em Gramado – RS em abril de 2018 mostram 

“uma melhora significativa no perfil de tensão das barras mais críticas da rede” (LUCCHESE 

et al. 2018). 

Tensões acima dos limites estabelecidos pela ANEEL colocam em risco os 

equipamentos ligados à rede. Apesar das concessionárias de todo país não possuírem mais o 

controle total da geração e da qualidade da energia elétrica fornecida no ponto de entrega de 

cada cliente, não há uma legislação que responsabilize um micro gerador de energia quanto a 

danos elétricos causados por ele. Desta forma, a presença das GD’s na malha de distribuição 

de energia vai gerar muita discussão e novos procedimentos e normas a serem seguidos 

almejando sempre a segurança e a qualidade da energia elétrica. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Como pode ser observado no decorrer da pesquisa, os sistemas de micro e mini 

geração de energia acopladas à rede de distribuição através dos inversores On-Grid estão 

interferindo na qualidade da energia quanto ao nível de tensão do sistema. Nas diversas 

análises de tensão realizadas durante o ano de 2020, foi possível observar que o problema de 

nível de tensão é bem mais expressivo nas áreas rurais, pois temos trechos de rede entre a 

geração e as cargas bem maiores do que nas áreas urbanas. Como os inversores trabalham 

com fator de potência unitário, quando estiverem injetando potência em uma barra com fator 

de potência diferente de 1 haverá uma elevação da tensão no ponto de conexão. 

Há casos relatados que o instalador do sistema fotovoltaico modifica os parâmetros do 

inversor, aumentando o limite máximo de tensão para que ele não desarme por sobretensão. 

Intervenções como estas, além de influenciar diretamente na qualidade da energia elétrica 

distribuída, podem danificar os equipamentos alimentados por estes inversores.  

Atribuir a responsabilidade deste problema às concessionárias não seria justo, até 

mesmo porque não há legislação que obrigue controle do fator de potência dos consumidores 

de baixa tensão e muito menos sob os ruídos que perturbações que os consumidores geram à 

rede. Há necessidade de uma melhoria nas redes, sobretudo porque tínhamos um sentido 

único de fluxo de potência e agora temos as GD’s inseridas nas redes que redesenhou esse 

fluxo. É necessária uma definição das cotas de investimentos entre as concessionárias e o 

cliente gerador de energia de modo que as GD’s continuem sendo viáveis aos clientes, mas 

que não onere tanto as concessionárias de energia. Este cenário identifica que muitas 

mudanças ainda estão por vir quando o assunte é Geração Distribuída. 

Se as concessionárias de energia pudessem controlar de forma on-line quais sistemas 

devem gerar e quais devem ficar desligados, haveria também um maior controle quanto a 

qualidade e confiabilidade dos sistemas de distribuição. Como não há legislação que autoriza 

essa intervenção, concessionárias e consumidores deverão ser corresponsáveis pela qualidade 

da energia na rede de distribuição. 

Uma forma que resolveria em grande parte o problema do fator de potência na rede, 

seria poder controlar o fator de potência dos inversores, porém novamente há a necessidade de 

mudanças na legislação sobre as GD’s que, atualmente, só compensa sob a energia ativa 

gerada. Se o cliente gerador fosse compensado também por reativos gerados, teríamos um 

sistema de distribuição mais limpo e eficaz, ocasionando mais satisfação aos clientes com 

micro e minigeração de energia. 
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