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Resumo— É esperado que a geração distribuída no Brasil 

aumente significativamente no sistema de distribuição de energia 

elétrica num futuro próximo. Quando conectado em pequenas 

quantidades a geração distribuída apresenta um impacto 

insignificante. No entanto, quando o nível de penetração de 

geração distribuída torna-se mais elevado fica evidente a 

necessidade do estudo do comportamento estático e dinâmico no 

sistema. Neste trabalho é analisado o impacto da geração 

distribuída numa rede de teste de 12 barras, utilizando o 

software Power World Simulator, realizando análises estáticas e 

dinâmicas, com a influência de geração distribuída, 

principalmente em situações de contingência. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
O sistema elétrico de potência (SEP) é composto por 

centrais geradoras, linhas de transmissão que interligam estas 
centrais ao sistema de distribuição e por sua vez subdivide a 
energia produzida para a carga demandada. As linhas de 
transmissão se subdividem em transmissão e subtransmissão, 
classificados desta forma pelos níveis de tensão que 
transmitem. O montante de energia elétrica gerado é 
distribuído para os centros de carga [1]. 
 

Anteriormente o sistema brasileiro apresentava a geração 
como um sistema centralizado, conectando as cargas através 
das linhas de transmissão e subtransmissão. No entanto, 
observa-se uma tendência à mudança na geração, inserindo o 
conceito de geração distribuída, que consiste em gerações de 
pequeno porte localizadas próximas aos centros de carga [2]. 
Desta forma, diante da tendência do sistema de geração 
distribuída para o cenário atual e avaliando a complexidade 
que se observa, tanto em função das interconexões de sistemas 
menores, quanto à complexidade da geração distribuída é de 
grande importância a determinação dos fatores que 
comprometem a qualidade ou até mesmo a garantia de 
recebimento de energia [3]. 

 
II. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
A.  Definições  

Conforme Nunes [4], a geração distribuída é definida com a 

geração que se conecta ao sistema de distribuição por meio de 

 
 
instalação nos consumidores da rede, sendo classificada no 
quesito quantidade de potência da seguinte forma: micro 
geração distribuída na faixa de 1 W à 5 kW, pequena geração 
distribuída na faixa de 5 kW à 5 MW, média geração 
distribuída na faixa de 5 MW à 50 MW e a grande geração 
distribuída entre 50 MW à 300 MW [5]. 

 
B.  Características da Geração Distribuída  

A geração distribuída se mostrou, ao longo dos anos, 
eficiente e economicamente viável para a indústria por 
apresentar aumento da potência disponível sem alteração da 
estrutura já existente do sistema. Com a inserção da geração 
distribuída, a rede alterou seu aspecto unidirecional no sentido 
do fluxo de potência, sendo possível inserir potência à rede 
com a geração pontual de energia. 
 

Apesar das vantagens oferecidas pela geração distribuída, 
tanto no âmbito econômico quanto ambiental, sua inserção na 
distribuição pode acarretar alterações na operação do sistema. 
Uma dessas situações é o aumento do nível de tensão nos 
barramentos [6]. 
 

Considerando a importância dos níveis de tensão para o 
sistema pode-se observar este ponto de estudo na inserção de 
geração distribuída, já que a sua inserção nas redes de 
distribuição altera o perfil de tensão dos barramentos. A 
situação mais grave, neste aspecto, ocorre quando a carga tem 
o seu menor valor e o fluxo de potência da geração distribuída 
retorna para a fonte. Estudos vêm sendo efetuados a fim de 
desenvolver soluções às possíveis efeitos negativos que a 
inserção de geração distribuída pode causar no sistema. 

 
III. ANÁLISE DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 
Conforme Ferreira [7], quando o sistema elétrico de 

potência é analisado, certos parâmetros são levados em 
consideração para avaliação do seu funcionamento e ainda, se 
este mantém a operação em níveis aceitáveis em situação de 
contingência. Os pontos tratados com mais especificidade 
neste estudo são: corrente de curto-circuito, estabilidade de 
tensão e de frequência com a inserção da geração distribuída. 

 
A.  Análise dos Fluxos de Potência  

As redes de distribuição de energia elétrica operam 
radialmente, ou seja, são projetadas para receber a energia 
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elétrica das centrais de geração e distribuí-la para os 
consumidores. Esta situação normal de fluxo de potência pode 
ser observada em Fig. 1. Neste sentido os fluxos de potência 
ativa e reativa sempre fluem do maior nível de tensão para o 
menor. 
 
Fig. 1. Diagrama de fluxo de potência em funcionamento normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No entanto, observa-se que com o aumento da geração 
distribuída no sistema o fluxo de potência pode inverter. Dessa 
forma, a rede de distribuição deixa de ser um circuito passivo, 
fornecendo potência às cargas (sistema ativo), conforme 
ilustrativo no diagrama em Fig. 2. Os fluxos de potência e as 
magnitudes de tensão são determinados, então, tanto pela 
geração quanto pela carga. 
 
Fig. 2. Diagrama do fluxo de potência com geração distribuída. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A mudança do fluxo de potência ativa e reativa gera 
importantes implicações para o sistema de potência. É 
necessário dar atenção aos problemas técnicos na conexão e 
operação destes sistemas de distribuição. Dessa forma, torna-
se necessário a adoção de estratégias que impeçam que a 
geração distribuída reduza a qualidade da energia distribuída 
aos consumidores [6]. 

 

IV. ESTUDO DE OPERAÇÃO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Para realização do estudo de operação, levando em 
consideração questões de estabilidade em sistemas de 
distribuição de energia elétrica foi utilizado o software Power 
World Corporation. Neste software foi inserida uma rede de 
12 barras, adaptada do sistema de testes do IEEE de 14 barras, 
barras para simulação. Primeiramente foram inseridas as 

características das barras de geração e de carga, bem como a 
impedância de cada linha de transmissão. 
 

Após a construção do modelo do sistema a ser estudado, 
foi realizado simulação para avalia-lo em operação normal, ou 
seja, sem a presença de situações de contingência que 
acarretam em operações emergenciais. Após a análise em 
operação normal, foi inserido no software contingências em 
local definido, sendo especificado o tempo de duração da 
contingência no sistema, se ocorreu uma violação ou se o 
sistema conseguiu recuperar após a contingência. 
 

Para a primeira etapa de contingência foi inserido um curto 
circuito em uma linha de transmissão escolhida do sistema. Na 
segunda etapa foi avaliada a tensão e a frequência de forma a 
estudar a estabilidade do sistema. Da mesma forma um 
relatório do sistema de potência foi gerado após a inserção 
desta operação. 
 

Por último, foi simulado o efeito da geração distribuída, 
inserindo vários pontos de geração ao longo do sistema 
alterando a forma da configuração da rede. As situações de 
contingência foram repetidas para análise da influência da 
geração distribuída no comportamento do sistema frente a 
essas situações. Os relatórios gerados pelo software foram 
novamente processados e os dados comparados. 

 
A.  Operação em Condições Normais 
 

A Fig. 3 ilustra o diagrama unifilar do sistema gerado no 
software para estudo. 
 
Fig. 3. Diagrama unifilar do sistema utilizado para simulação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O sistema apresenta dois níveis de tensão simulando os 
valores de tensão real. Os barramentos um, dois, três, quatro e 
cinco são barramento de 132 kV enquanto os barramentos 
seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze são barramentos com a 
tensão de 33 kV. 
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B.  Análise dos Níveis de Tensão Fig. 6. Perdas de potência ativa para valores de geração distribuída. 
 

O Gráfico em Fig. 4 mostra de maneira qualitativa os 
valores de tensão nos barramentos quando não existe inserção 
de geração distribuída e em cada inserção de geração 
distribuída posterior. 
 
Fig. 4. Valores de Tensão nos barramentos com e sem geração distribuída. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Perdas de potência reativa para valores de geração distribuída. 

 
 

 

Posteriormente, ainda na avaliação dos níveis de tensão, 
foi inserida uma situação de contingência no sistema sem a 
presença de geração distribuída. A contingência inserida foi 
uma falta trifásica na linha entre o barramento 6 e 11. A 
simulação do sistema sem a inserção de geração distribuída, 
mas com a presença da contingência foi gerada e, assim, 
definido o sistema base com contingência para avaliação das 
outras simulações. 
 

O Gráfico em Fig. 5 mostra o comportamento das tensões 
em situação de contingência. Mesmo nestas condições é 
possível perceber o aumento na tensão dos barramentos. 
 
Fig. 5. Valores de tensão com e sem geração distribuída e com contingência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Estabilidade 
 

Foi realizado o estudo de estabilidade de frequência e 
tensão para a situação de falta no ramo entre as barras 6 e 11, 
sendo a mesma situação de contingência realizada nos outros 
estudos. 
 

No barramento 11, uma das barras conectadas a linha de 
transmissão que ocorreu a falta, foi avaliado a estabilidade de 
frequência sem e com a presença de geração distribuída. O 
Gráfico em Fig. 8 apresenta o seu comportamento após 20 
segundos da falta. 
 
Fig. 8. Estabilidade de frequência no barramento 11 sem a geração distribuída. 

 
 

 

C.  Perdas de Potência com a Geração Distribuída 
 

Para estudo do efeito das perdas de potência nas linhas de 
transmissão pela quantidade de geração distribuída no sistema, 
foi realizada a simulação as perdas sem a presença de geração 
distribuída e com a inserção de 5% até 50%. 
 

Foi gerado o gráfico dos valores de perdas de potência 
ativa e reativa para as simulações realizadas. O Gráfico em 
Fig. 6 apresenta as perdas de potência ativa enquanto que o 
Gráfico em Fig. 7 apresenta os valores para as perdas reativas. 
 

O Gráfico em Fig. 9 apresenta o comportamento do 
barramento 11 com a presença de geração distribuída no 
barramento 11. 
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Fig. 9. Estabilidade de frequência no barramento 11 com a geração 
distribuída. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foi possível observar, tanto de frequência máxima, quanto 
valores de estabilização do sistema após 20 segundos da 
contingência apresentaram valores muito próximos. 
 

No barramento 11 foi também avaliado a estabilidade de 
tensão sem e com a presença de geração distribuída. O Gráfico 
em Fig. 10 apresenta o seu comportamento após 20 segundos 
da falta. 
 
Fig. 10. Estabilidade de tensão no barramento 11 sem a geração distribuída. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Gráfico em Fig. 11 apresenta o comportamento do 
barramento 11 com a presença de geração distribuída no 
barramento 11. 
 
Fig. 11. Estabilidade de tensão no barramento 11 com a geração distribuída. 

Da mesma forma que no comportamento de frequência, foi 
possível observar um sutil aumento do nível de tensão quando 
a geração distribuída estava inserida no barramento 11 que 
apresentou a falta. Esse comportamento foi observado para 
todos os barramentos, inclusive o barramento 11. 

 

V. CONCLUSÃO 
 

A geração distribuída apresenta vários benefícios, tanto na 
área econômica, quanto ambiental. Permite ainda o aumento 
da geração a partir de fontes renováveis na matriz energética 
do Brasil. Com o crescimento constante dessa geração surge a 
necessidade de analisar o comportamento do sistema. 
 

No primeiro momento, foram avaliados os níveis de tensão 
nos barramentos. Essa geração distribuída inserida aumentou o 
nível de tensão em todos os barramentos em comparação ao 
nível de tensão sem a presença de geração distribuída, não 
importando em qual barramento ocorra à inserção da mesma. 
 

Na situação de contingência, o nível de tensão no 
barramento com a presença de geração distribuída apresentou 
aumento, principalmente nos barramentos de média tensão. 
Este comportamento está relacionado a proximidade da 
geração distribuída com a carga. 
 

Avaliando as perdas no sistema, com o aumento da geração 

distribuída em relação à geração total, foi possível perceber que 

até certo percentual ocorreu uma diminuição das perdas em 

potência reativa. Após este valor, a inserção da geração 

distribuída prejudicou o sistema, ocorrendo um aumento de 

reativos circulando na rede. Já para potência ativa, quanto maior a 

porcentagem de geração distribuída, menor as perdas. 
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