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RESUMO 

 

Somente em 2015 o aumento médio acumulado no custo de energia foi 
de 51%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. Os sucessivos aumentos foram causados por uma 
combinação de estiagem prolongada, o insucesso de cronogramas de 
implantação de novas usinas, implicando na necessidade de acionamento de 
geração de energia por fontes energéticas mais caras (gás natural, carvão e 
óleo diesel) e a publicação da Medida Provisória Nº 579/2012, que tinha a 
intenção de reduzir o preço da energia fornecida pelas concessionárias 
geradoras, por intermédio da renovação antecipada de concessões de usinas 
hidroelétricas. Com a revisão da Resolução Normativa – RN - Nº 482/2012 pela 
publicação da RN Nº 687/2015, novas possibilidades foram criadas para 
incentivar ainda mais a instalação de novos micro e mini geradores de energia 
elétrica, aumentando significativamente a base de consumidores de geração 
distribuída (GD). Além disso, novas normas e portarias nacionais entraram em 
vigor, regulamentando padrões e equipamentos utilizados nos micro e mini 
geradores. Ao se consultar os registros recentes na ANEEL, um aumento 
expressivo no número de conexões em todo o Brasil fica evidente, 
impulsionado principalmente pelos sucessivos aumentos na fatura de energia, 
além de incentivos fiscais com redução de tributos.  Este artigo discute o 
impacto de normas e suas consequências sobre serviços públicos de 
distribuição de energia, mantendo a segurança e confiabilidade na operação 
das redes. Analisando as regras e normas, propomos a adoção de novos 
mecanismos de supervisão, implementação de sistemas de monitoramento e 
controle de DG sobre os centros operacionais de distribuição, permitindo o 
gerenciamento de energia no lado do cliente, ação direta sobre os níveis de 
entrada de energia em redes de distribuição e utilização de serviços auxiliares 
presente em inversores fotovoltaicos com potência superior a 6 kW. Como 
parte desta estrutura de controlo, sugere-se a utilização de protocolos 
padronizados de comunicação, que já estão presentes na maioria dos 
equipamentos de automação de distribuição, contribuindo para a gestão das 
plataformas operacionais. Este trabalho é concluído com uma proposta de 
sistemas de armazenamento de informações, coletar dados a partir da rede de 
distribuição e consumidores, permitindo a exportação de relatórios e 
informações aos clientes, contribuindo para futuras redes inteligentes. 

 

Palavras-chave: Distribuição de Energia, Geração Distribuída, Micro geração. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Only at 2015 the cumulative increase average in energy cost was 51%, 
according to data released by the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
- IBGE. Those successive increases were caused by a combination of 
prolonged drought, a schedule failed to implement new power plants, causing 
the need to use power generation by expensive sources (natural gas, coal and 
diesel oil) and the issue of Provisional Measure No. 579/2012, which was 
originally intended to reduce the price of energy supplied by the generating 
companies, through early renewal of concessions of power plants. With the 
revision of Normative Resolution - RN - No. 482/2012 by the publication of RN 
No. 687/2015, new possibilities have been created to further encourage the 
installation of new micro and mini energy generators, significantly increasing the 
amount of distributed generation (DG). In addition, new national standards and 
ordinances have entered into force, regulating the equipments used in micro 
and mini generation. Recent records from National Agency Of Electric Energy - 
ANEEL, show a significant increase in the number of connections in Brazil, 
mainly driven by consecutive increases in energy bills as well as incentives and 
taxes reduction. This paper discusses the impact of standards and its 
consequences on power distribution utilities, keeping safety and reliability in the 
operation of networks. Analyzing the rules and standards, we propose the 
adoption of new mechanisms for oversight, implementation of monitoring 
systems and DG control on distribution operational centers, allowing energy 
management on the customer side, direct action on energy input levels in 
distribution networks and utilization of ancillary services present in PV inverters 
with power greater than 6kW. As part of this control structure, it is suggested 
the use of standardized communication protocols, which are already present in 
most of the distribution automation equipments, contributing to the management 
of operational platforms. This work is completed with a proposal for information 
storage systems, collect data from the distribution network and consumers, 
while allowing the export of reports and information to customers, contributing to 
future smart grids. 

 

Keywords: Energy Distribution, Energy, Distributed Generation, Microgeneration  
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1 INTRODUÇÃO 

O aproveitamento da energia gerada pelo sol, inesgotável na escala terrestre 

de tempo, tanto como fonte de calor quanto de luz, é hoje, sem sombra de dúvidas, 

uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios 

da escassez de energia. E quando se fala em energia, deve-se lembrar de que o sol 

é responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de energia. Em 

outras palavras, as fontes de energia são, em última instância, derivadas da energia 

do irradiada pelo sol. É a partir desta que se dá a evaporação, origem do ciclo das 

águas, que possibilita o represamento e a consequente geração de eletricidade 

(hidroeletricidade). A radiação solar também induz a circulação atmosférica em larga 

escala, causando os ventos. Petróleo, carvão e gás natural foram gerados a partir de 

resíduos de plantas e animais que, originalmente, obtiveram a energia necessária ao 

seu desenvolvimento da radiação solar (CEPEL, 2006). 

A matriz energética mundial está passando por uma grande mudança, pois o 

mundo está reduzindo a sua dependência de combustíveis fósseis, bem como 

buscando soluções energéticas não poluentes e renováveis (SOLARBUZZ, 2013). 

Uma delas, a energia fotovoltaica na sua forma primária, é uma fonte importante 

nesta transição. É obtida através da conversão direta da luz em eletricidade (efeito 

fotovoltaico), sendo a célula fotovoltaica um dispositivo fabricado com material 

semicondutor, a unidade fundamental desse processo de conversão (CEPEL, 2014). 

Integrar este tipo de energia renovável na rede pública de distribuição tem 

seu próprio conjunto de desafios. Ao contrário de usinas de energia convencionais, 

sistemas fotovoltaicos, mesmo matrizes de grande porte com altas capacidades de 

geração, têm características próprias de controle e novos recursos, que permitem o 

seu uso para estabilizar as redes de energia, sem a necessidade de se incorrer em 

custos adicionais pela adição de novos equipamentos. Boa parte deste novo modelo 

de controle se deve à evolução da eletrônica de potência, além de componentes 

avançados de comunicação. A capacidade de compensar variações de tensão ou 

frequência em poucos segundos e ainda fornecer energia reativa à rede sugere o 

uso de grandes arranjos fotovoltaicos para controlar com precisão a quantidade de 

energia que fornecem para a rede. Além do avanço tecnológico, é necessária uma 
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discussão permanente para otimizar o uso da energia em redes de distribuição e 

transmissão, tanto no cenário nacional como internacional, adequando normas e 

regulamentações. Entre estas alterações, está a aplicação de conversores, ou 

simplesmente denominados inversores CC/CA, funcionando como agentes ativos de 

estabilidade da rede, agregando valor na implantação de sistemas de geração solar 

(BEACH, T., 2013). Além dos recursos disponibilizados pelos equipamentos, é muito 

importante ter a certeza de que a qualidade da energia injetada na rede de 

distribuição esteja dentro das normas específicas para sistemas on-grid (conexão 

em paralelo com a rede de distribuição de energia), evitando assim que surjam 

problemas que causem danos e prejuízos a consumidores e às concessionárias de 

energia. 

No Brasil, a geração fotovoltaica ainda é muito pequena, parte pelo custo 

elevado de compra de equipamentos (que vem caindo rapidamente) ou pelos 

valores cobrados pela energia gerada de fontes hídricas. Com a publicação da 

Resolução Normativa (RN) ANEEL N.º 482/2012, as concessionárias passaram a 

aceitar as conexões de micro e mini geradores de energia, no regime de 

compensação - sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora é 

cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade 

consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade 

consumidora onde os créditos foram gerados. É importante salientar também que, 

pela legislação atual, às concessionárias não são permitidos nenhum tipo de 

controle direto sobre esta geração, apesar das normas NBR exigirem equipamentos 

com recursos para tal (ABNT, 2013). 

Na ocasião de sua publicação, a RN n.º 482/2012 delimitava que micro 

geração distribuída é a central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

menor ou igual a 100 kW e que mini geração distribuída, com potência instalada 

superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW (ANEEL, 2012). Esta RN sofreu 

alterações em novembro de 2015, alterando estes valores a partir de 1º de março de 

2016, com o seguinte texto: a micro geração distribuída aquela com potência 

instalada até 75 quilowatts (kW) e mini geração distribuída aquela com potência 

acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW (sendo 3 MW para a fonte hídrica), 
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conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras (ANEEL, 2015). 

As concessionárias de energia lentamente começam a realizar estudos 

sobre viabilidade de implantação de grandes parques de geração solar e o governo, 

em face de uma nova crise energética, também está lançando algumas iniciativas 

para estimular a implantação de geração distribuída (GD) em pequenos e médios 

consumidores de energia. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2015, 

a energia fotovoltaica representa, junto com outras fontes renováveis, cerca de 

2,0 % da oferta interna de energia, conforme mostrado na Figura 1 (EPE, 2015). 

FIGURA 1 -  OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL (POR FONTE) 

 

FONTE: EPE - Balanço Energético Nacional, 2015.  
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Já no caso de países como a Alemanha, somente a geração fotovoltaica 

corresponde, em valores anuais, a 6,85% da oferta interna de energia, mostrada na 

Figura 2 (FRAUNHOFER INSTITUTE, 2014).  

FIGURA 2 -  OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ALEMANHA 

 

FONTE: Adaptado de FRAUNHOFER INSTITUTE, 2014.  

As questões relacionadas à conexão de sistemas fotovoltaicos à rede 

elétrica podem ser divididas em técnicas e normativas. Em relação às normas e 

regulações, a geração fotovoltaica está submetida às resoluções sobre geração 

distribuída e geração elétrica convencional. Com a expansão do sistema de geração 

de energia a partir da interconexão da Geração Distribuída com a rede elétrica faz-

se necessário o estabelecimento de um conjunto de padrões e normas técnicas que 

favoreça a manutenção da qualidade de energia e da confiabilidade da rede. Outro 

ponto importante é a garantia de proteção e segurança do sistema elétrico e dos 

seus operadores. A regulamentação do acesso ao sistema de distribuição de 

energia elétrica no Brasil é feita através dos Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, elaborado pela ANEEL, 

visando garantir uma maior confiabilidade, eficiência, qualidade e segurança dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica (SUEMITSU, 2012). 

Pelo exposto, propõe-se a aplicação de métodos de controle e 

monitoramento para controlar a qualidade da energia gerada e injetada na rede 

elétrica, com os recursos disponíveis nos inversores (conforme disposto na NBR 

16149, quanto ao controle de estabilidade de tensão e ajustes de fator de potência), 

[VCZ1] Comentário: Esclarecer aqui: 
na Alemanha já são gerados 5,8% em 
fotovoltaico? No Brasil ainda não 
chegou ao 4,2% de geração, ou já 
chegou a isto? 

[ZN2] Comentário: Corrigido 
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aplicáveis em instalações industriais e redes de distribuição, atendendo à ANEEL, 

em sua Resolução Normativa N.º 414 de 2010 e ao PRODIST – Módulos 3 e 8. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 1.1

Pelo rápido aumento na inserção de novas fontes alternativas e renováveis 

para a geração de energia, percebido pelo aumento de unidades geradoras 

registradas na ANEEL, há a necessidade de se realizar investimentos na rede de 

distribuição para garantir a aceitação desta energia injetada na rede, sem que 

ocorram situações indesejadas, principalmente na proteção das redes. Deve-se 

considerar ainda que tais fontes variam a quantidade de geração durante a sua 

operação, por exemplo, com variações de nebulosidade e ventos, para sistemas 

fotovoltaicos e eólicos, respectivamente. Estas variações causam excesso ou falta 

de potência ao longo dos alimentadores e ramais, considerando ainda os horários 

em que a demanda é excessivamente baixa ou, ao contrário, atinge picos pelo 

excesso de consumo. Como as redes de distribuição de energia no Brasil são 

integradas pelo Sistema Interligado Nacional – SIN, a energia tende a se espalhar 

por força das inúmeras conexões entre os sistemas das diversas distribuidoras. Este 

fato contribui também para a situação de geração insuficiente em uma determinada 

região, permitindo que ocorra certo equilíbrio.  

Para contribuir com as práticas de controle de geração e distribuição, dentro 

do conceito de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids), há certa tendência no 

compartilhamento da estrutura de comunicação desenvolvida para a infraestrutura 

avançada de medição, tradução do inglês Advanced Metering Infrastructure, quando 

aplicada no monitoramento e controle ativo da geração distribuída. Porém, estas 

funções específicas não estão diretamente atribuídas ao medidor eletrônico, que se 

limita a registrar os valores de energia consumida (fluxo em uma única direção). 

Para os clientes com GD instalada e com futuras aplicações de gerenciamento pelo 

lado da demanda, há a necessidade de utilização de modelos mais sofisticados que 

dispõem de medição bidirecional ou medição em quatro quadrantes, aceitam a 

programação para diferentes tarifas (alta ou baixa oferta de energia), entre outras 

funcionalidades.  
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Outros registros efetuados por estes equipamentos, principalmente quando 

aplicados em grandes consumidores, geram dados extremamente úteis para 

análises detalhadas:  relatórios de demanda, perfil de carga ao longo do dia (em 

horários de ponta/fora da ponta) e ainda, possibilidade de medição específica de 

qualidade da energia (tensões, correntes, harmônicos, interrupções, afundamentos, 

etc.). No caso de medidores que tenham a capacidade de receber instruções 

remotamente, um módulo especial permite a função de corte/religa, evitando a 

abertura da caixa de medição (com quebra de lacre), além de outras condições 

operacionais nem sempre desejadas pelas concessionárias. Há de se considerar 

que novos modelos de medidores que contenham novas funções, devem possuir 

certificação compulsória do INMETRO, implicando em um aumento de custos e de 

muito tempo até se conseguir esta certificação (morosidade no processo de ensaio e 

certificação). Em ambientes experimentais e projetos pilotos de Smart Grids, a 

experiência obtida indica a tendência de compartilhamento da estrutura de 

comunicação para transportar dados do medidor e de equipamentos normalmente 

encontrados nas instalações de GD (Inversores, controladores e sensores).  

Atualmente, a COPEL Distribuição já possui uma estrutura de coleta de 

dados de medição, ou Metering Data Collector - MDC, instalado para o faturamento 

de clientes do grupo A, e também passou a utilizar, experimentalmente, a mesma 

estrutura para o monitoramento da energia gerada/consumida para os consumidores 

com GD instalada, do grupo B. Espera-se que seja feita em breve a integração 

destes com os processos de faturamento e a criação de uma nova interface entre 

este sistema e o COD, para controle do micro despacho.  

Como alternativa, para garantir a segurança e confiabilidade da rede elétrica, 

é necessário incluir dispositivos que permitam controlar o despacho de energia 

proveniente das fontes de geração distribuída (FV, eólica, entre outras). Estes 

arranjos de controle estão presentes nas redes de distribuição de empresas que já 

possuem grande experiência em redes de energia, com destaque para as da Europa 

e Estados Unidos. A grande diferença é que, em ambos os continentes, a estrutura 

de comunicações baseada principalmente em redes celulares, oferece muito mais 

qualidade do que as operadoras brasileiras. Na sequencia, fatores como tarifas 

diferenciadas, incentivos ao consumidor, planos de eficiência energética e de 

[VCZ3] Comentário: No caso de GD 
a  COPEL usa o programa Hemera, 
mesmo em consumidores do grupo B, 
certo? Se isto está correto colocar esta 
frase no passado e dizer que neste 
trabalho foi utilizado O MDC instalado 
em alguns consumidores grupo B com 
GD para fazer o levantamento dos 
dados. 

[ZN4] Comentário: Contextualização 
foi reescrita. 
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compensação financeira praticamente não existem na legislação existente no setor 

elétrico. 

 ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO 1.2

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. 

O primeiro Capítulo, este, faz a introdução do tema e seu contexto e 

descreve os objetivos deste trabalho e sua justificativa. 

O segundo Capítulo aborda a fundamentação deste trabalho e traz também 

um resumo da legislação atual, a regulamentação pela ANEEL e as normas ABNT 

atualmente em vigor. 

O terceiro Capítulo mostra o Estado da Arte, principalmente no que se refere 

ao funcionamento dos inversores. 

O quarto Capítulo mostra funções de controle do despacho de carga de 

micro GD, suas necessidades e algumas implicações. 

O quinto Capítulo apresenta uma conclusão deste trabalho e sugestões para 

a legislação. 

 OBJETIVOS 1.3

O principal objetivo é analisar a legislação e o seus respectivos efeitos na 

qualidade do fornecimento de energia, com a adoção de métodos de controle 

através de recursos disponíveis em inversores CC-CA, instalados em sistemas de 

micro e mini geração de energia, podendo então informar sobre a aplicação, 

restrição ou consequências do uso de tais recursos, utilizados em benefício do 

sistema elétrico. 

 OBJETIVO GERAL 1.4

Analisar a legislação atual e seus métodos de controle permitidos às 

concessionárias, nos sistemas que utilizam inversores fotovoltaicos e propor 
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alterações para futuras atualizações das normas nacionais vigentes, com a 

finalidade de assegurar e melhorar a qualidade da energia fornecida aos 

consumidores.   

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.5

 Proceder à revisão teórica sobre os principais componentes do sistema de 

geração fotovoltaico; 

 Acompanhar a instalação, comissionamento e ativação de equipamentos; 

 Realizar medições de qualidade de energia elétrica, tais como: Verificação 

de distorções de tensão e corrente, fator de potência e demais parâmetros 

especificados nas normas vigentes, com procedimentos que possibilitem a 

repetição em diversas instalações fotovoltaicas; 

 Parametrizar e coletar os resultados da injeção de reativos pelos inversores 

e verificar os efeitos na rede de distribuição a eles conectada. 

 Realizar as conclusões pertinentes.  

 JUSTIFICATIVAS 1.6

 Mitigar os impactos da inserção de micro geração na rede de distribuição;  

 Atender aspectos regulatórios que delimitam e impactam diretamente nos 

consumidores com conexões de micro geração distribuídas, nas normas 

COPEL e enquadramento de acordo com as Portarias do INMETRO;  

 Apontar a adequação dos sistemas de micro geração em relação aos 

sistemas de proteção da concessionária, referentes às normas técnicas 

COPEL – NTC's existentes e futuras;  

 Obter melhorias na rede elétrica, com a aplicação de controles e recursos 

adicionais, tais como controle da injeção de potência ativa e reativa de 

acordo com a demanda, a partir de um centro de controle de GD.  

 A abrangência transcende à Companhia Paranaense de Energia e contribui 

para a melhoria e aperfeiçoamento das normas das demais distribuidoras.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO 

Para o desenvolvimento deste trabalho prático e de pesquisa, foram 

realizadas consultas ao orientador, com o objetivo de definir as necessidades e 

adequações do trabalho. Foram consultados catálogos, livros, artigos e manuais de 

diversos equipamentos, de diversos fabricantes, além de consultas a bibliografias e 

normas nacionais vigentes. Com base no resultado destas consultas, serão 

discutidos métodos de controle pela concessionária em sistemas com inversores 

fotovoltaicos, para permitir o controle sobre a quantidade de energia fornecida pelos 

acessantes de GD. Tais métodos utilizam recursos adicionais disponibilizados nos 

inversores (conforme norma brasileira), contribuindo para a manutenção e melhoria 

dos níveis de qualidade de energia e eficiência de conversão energética nas cargas 

conectadas ao sistema. Desta forma a concessionária obterá uma contribuição 

significativa para a estabilidade da rede, atendendo a conformidade com as normas 

nacionais vigentes e com novas propostas para atualização destas normas. 

Para avaliar os resultados do projeto foi realizado o acompanhamento de 

alguns sistemas de micro geração de diferentes potências. Tais sistemas estão 

conectados na rede de distribuição convencional, com sua medição registrada por 

medidores eletrônicos com transmissão de dados a um servidor de coleta, 

permitindo o registro dos valores das grandezas para o estudo de cada condição de 

funcionamento. Por questões técnicas, não foi utilizado nenhum tipo de controle 

remoto para controle do despacho de GD. 

Com as devidas conclusões, são indicados os recursos a serem utilizados 

em um futuro projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que contribuirão para: 

 Especificar um conjunto de equipamentos e instrumentos a serem instalados 

em local apropriado, para desenvolvimento de estudos, medições e análises, 

observando as normas NBR (Norma Brasileira) da ABNT - NBR 16149, NBR 

16150 e NBR IEC 62116; 

 Especificar um transformador individual, para paralelismo com a rede da 

concessionária e alimentação de cargas reais, com características de 

conexão e padrões normatizados, conforme padrões de rede existentes. 

Este transformador poderá contar com outros recursos de monitoramento de 

grandezas (Potência, Tensão, Corrente, Temperatura, etc.). 
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 Especificar os sistemas de geração distribuída em baixa tensão, para 

ensaios e testes de qualidade de energia, estabilidade e segurança na 

condição de ilhamento (falta da rede da concessionária); 

 Propor o uso de diversos inversores que possuam controle e recursos 

adicionais, tais como, controle de potência ativa e reativa de acordo com a 

demanda; 

 Indicar um sistema de medição e comunicação que permita a coleta, 

transmissão e armazenamento de todas as grandezas (tensões, correntes, 

potências) presentes no sistema; 

 Com base em dados coletados e medições diretas nos equipamentos, 

avaliar os impactos da micro geração na rede de distribuição; 

 Verificar aspectos regulatórios que delimitam e impactam diretamente na 

micro geração distribuída, incluindo a Norma NTC 905200 da concessionária 

local (COPEL – Companhia Paranaense de Energia) e Portarias N.º 

004/2011 e N.º 357/2014 do Instituto Nacional De Metrologia, Normalização 

E Qualidade Industrial – INMETRO; 

 Estudar a adequação dos sistemas de micro geração aos sistemas de 

proteção da concessionária, referentes às normas técnicas existentes 

(NTC’s da COPEL). 

 PRODUÇÃO TÉCNICA 2.1

Alguns dos resultados obtidos com este trabalho foram submetidos, 

aprovados e apresentados em congresso e seminários, conforme certificados no 

Anexo I. Resultados posteriores serão submetidos à aprovação para publicação em 

periódicos (Revista Energia), artigos em eventos (encontros e palestras) e a novos 

congressos e seminários (SENDI, CBPE). Poderão servir ainda como base no 

desenvolvimento aplicativos e/ou softwares, materiais didáticos, novos produtos e 

processos, bem como no aprimoramento de técnicas, entre outros (conforme 

disposto no MEC, na Portaria Normativa N.º 17, de 28 de dezembro de 2009). 
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2.2

2.2.1 Irradiação Solar 

A radiação emitida pelo sol (distante aproximadamente 150 milhões de 

quilômetros da Terra) tem uma intensidade aproximada de 1.360 W/m² (constante 

solar). Sabe-se que a intensidade média é de aproximadamente 1.000W/m² no pico 

de radiação na superfície terrestre (DUFFIE e BECKMAN, 1991). 

Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar é atenuada por processos 

físicos de espalhamento e absorção com os constituintes atmosféricos e a superfície 

do planeta. As nuvens, os gases, partículas atmosféricas e a superfície refletem 

cerca de 30% da radiação incidente no topo da atmosfera. Os 70% restantes são 

absorvidos produzindo aquecimento do sistema e causando evaporação de água 

(calor latente) ou convecção (calor sensível). A energia absorvida pelo sistema 

Terra-Atmosfera é reemitida na faixa do infravermelho do espectro de radiação 

eletromagnética – 4 a 100µm – sendo que 6% são provenientes da superfície e 64% 

tem origem em nuvens e constituintes atmosféricos. Para estimar o fluxo de radiação 

solar na superfície, os modelos utilizam parametrizações que simulam esses 

processos físicos na atmosfera. As parametrizações baseiam-se em dados 

coletados em superfície ou por satélites que permitem inferir as propriedades óticas 

da atmosfera e, portanto, a contribuição de cada processo radiativo na transmitância 

atmosférica total da radiação solar (CPTEC, 2006). 

2.2.2 Radiação solar no Brasil 

Para o levantamento de informações e estimativas da radiação solar 

incidente no Brasil, foi desenvolvido o modelo físico BRASIL-SR. O estudo foi 

realizado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. O modelo combina informações 

climatológicas e parâmetros determinados a partir de imagens de satélite. As 

estimativas de irradiação solar fornecidas pelo modelo BRASIL-SR foram validadas 

por meio de comparação com valores medidos em superfície em estações 

distribuídas pelo território brasileiro. Foram utilizados dados coletados em estações 
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da rede SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais para o 

setor de energia) e dados medidos em plataformas de coleta de dados (PCD). 

Ambas as redes de coleta de dados foram implantadas e são gerenciadas pelo 

CPTEC/INPE (CPTEC, 2006). 

Os resultados obtidos foram publicados na primeira edição de 2006, do Atlas 

Brasileiro de Energia Solar. Na Figura 3 são mostrados os valores de radiação solar 

média anual no Brasil, os valores são dados em kWh/m2. 

FIGURA 3 -  RADIAÇÃO SOLAR NO BRASIL, MÉDIA ANUAL. 

 

FONTE: CPTEC/INPE, 2006. 

Observa-se que a média anual apresenta boa uniformidade, com médias 

relativamente altas em todo o país. O valor máximo de irradiação, cerca de 
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6,5 kWh/m2, ocorre no norte do estado da Bahia e a menor, cerca de 4,25 kWh/m2 

ocorre no litoral norte de Santa Catarina. Os valores de irradiação solar global 

incidente em qualquer região do território brasileiro (4,2 – 6,7 kWh/m2) são 

superiores aos da maioria dos países da União Europeia, como Alemanha (0,90 – 

1,25 kWh/m2), França (0,90 – 1,65 kWh/m2) e Espanha (1,20 –1,85 kWh/m2), onde o 

uso da energia solar é mais intenso. 

2.2.3 Célula fotovoltaica 

O efeito fotovoltaico consiste na conversão direta da luz em eletricidade no 

nível atômico. Alguns materiais possuem a propriedade conhecida como efeito 

fotovoltaico: a absorção do fóton de luz e liberação de um elétron. Quando esses 

elétrons livres são capturados, resulta em uma corrente elétrica que pode ser 

utilizada (NASA, 2013). De acordo com o CEPEL, a conversão da energia solar em 

energia elétrica é realizada por células fotovoltaicas, cujo corte transversal é 

apresentado na Figura 4. 

FIGURA 4 -  CORTE TRANSVERSAL DE UMA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CEPEL, 2006. 

As células mais comuns utilizam o silício como base cristalina, podendo ser 

composto por cristais monocristalinos, policristalinos ou silício amorfo, que possui 

baixa eficiência de conversão e alta degradação, porém são baratos. Com a 



29 
 

associação de células em arranjos série e paralelo, é possível atender aos requisitos 

de tensão e corrente, formando assim o módulo fotovoltaico (Figura 5). 

FIGURA 5 -  CRISTAIS MONO E POLICRISTALINOS E MÓDULO FV. 

                                 

 

FONTE: CEPEL, 2006. 

Alguns fatores influenciam as características elétricas do painel fotovoltaico 

como a temperatura de operação da célula e a intensidade luminosa que o painel 

está recebendo. O efeito da temperatura é o maior problema, pois a eficiência do 

módulo cai com o aumento desta. 

2.2.4 Conversor CC/CA 

A geração fotovoltaica é em corrente contínua. Para adequar ao uso 

tradicional da energia elétrica ou para interligação ao sistema elétrico, é necessário 

realizar a conversão para corrente alternada. Para essa conversão são utilizados os 

“conversores CC-CA” ou simplesmente “inversores”, que são equipamentos 

eletrônicos capazes de converter a corrente contínua em alternada, com amplitude, 

frequência, forma de onda e conteúdo harmônico condizentes com a rede elétrica 

local, conforme mostrado na Figura 6 (SCHMIDT et al. 2007). 
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FIGURA 6 -  INVERSOR FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA 

 

FONTE: SCHMIDT et al. 2007. 
 

As tecnologias utilizadas em inversores possibilitam que o mesmo possa 

operar tanto isolado quanto sincronizado à rede, porém cada um possui 

características bem distintas (GTES, 2004). Podem ser do tipo auto comutado, 

presentes com maior frequência em sistemas isolados (Figura 7). 

 

FIGURA 7 -  SISTEMA FV ISOLADO COM ACUMULAÇÃO DE ENERGIA 

 

FONTE: Autor, 2014. 

Outro tipo é o comutado pela rede (comutação natural) – o processo de 

inversão é controlado pelas características de tensão da rede elétrica (Figura 8): 
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FIGURA 8 -  SISTEMA FV ON-GRID 

 

FONTE: Autor, 2014. 

 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 2.3

2.3.1 Evolução da legislação para micro e mini geração distribuídas. 

A Figura 9 mostra a cronologia das normas e resoluções referentes a 

sistemas fotovoltaicos. 

FIGURA 9 -  NORMAS TÉCNICAS, RESOLUÇÕES E PROCEDIMENTOS. 

 

FONTE: COBEI ABNT CB3 CE 82.1, 2015. 
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2.3.2 Resoluções ANEEL 

 Resolução Normativa n.º 414:2010 - Estabelece as Condições Gerais de 

Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada 

 Resolução Normativa n.º 482:2012 - Estabelece as condições gerais para o 

acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia 

elétrica, e dá outras providências. Esta resolução sofreu alterações e 

melhorias, que foram aprovadas em 24 de novembro de 2015. Segundo as 

novas regras, válidas a partir de 1º de março de 2016, denomina-se micro 

geração distribuída a central geradora com potência instalada até 75 

quilowatts (kW) e mini geração distribuída aquela com potência acima de 75 

kW e menor ou igual a 5 MW (sendo 3 MW para a fonte hídrica), conectadas 

na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

O prazo de validade dos créditos passou de 36 para 60 meses, podendo ser 

usados para abater o consumo de unidades consumidoras do mesmo titular 

situadas em outro local, desde que na área de atendimento de uma mesma 

distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos foi denominado 

“autoconsumo remoto”. Admite a possibilidade de instalação de geração 

distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras), onde a energia gerada pode ser repartida entre os 

condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. A 

ANEEL criou ainda a figura da “geração compartilhada”, possibilitando que 

diversos interessados se unam em um consórcio ou em uma cooperativa, 

instalem uma micro ou mini geração distribuída e utilizem a energia gerada 

para redução das faturas dos consorciados ou cooperados. Desde a 

publicação da Resolução em 2012 até outubro de 2015, já foram instaladas 

1.285 centrais geradoras, sendo 1.233 (96%) com a fonte solar fotovoltaica, 

31 eólicas, 13 híbridas (solar/eólica), 6 movidas a biogás, 1 a biomassa e 1 

hidráulica (ANEEL, 2015). 

 Resolução Normativa n.º 517:2012 - Altera a Resolução Normativa nº 482, 

de 17 de abril de 2012, e o Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição – 

PRODIST. 
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 Resolução Normativa n.º 687:2015 - Altera a Resolução Normativa nº 482, 

de 17 de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de 

Distribuição – PRODIST. 

2.3.3 Normas Brasileiras ABNT 

 ABNT NBR 11704:2008 - Sistemas fotovoltaicos – Classificação. Válida a 

partir de 21 de fevereiro de 2008 (publicada em 21 de janeiro de 2008). 

 ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento 

para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Válida 

a partir de 06 de abril de 2012 (publicada em 06 de março de 2012). 

 ABNT NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de 

ensaio de conformidade. Válida a partir de 04 de abril de 2013 (publicada em 

04 de março de 2013). 

 ABNT NBR 10899:2013 - Energia solar fotovoltaica – Terminologia. Válida a 

partir de 04 de dezembro de 2013 (publicada em 04 de novembro de 2013). 

 ABNT NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - 

Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, 

inspeção e avaliação de desempenho. Válida a partir de 06 de abril de 2014 

(publicada em 06 de março de 2014). 

 ABNT NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Válida a partir de 

01 de março de 2014 (publicada em 01 de março de 2013). 

2.3.4 Portarias INMETRO 

 INMETRO - Portaria n.º 004 de 04 de janeiro de 2011 – Requisitos de 

Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia 

Fotovoltaica. 

 INMETRO - Portaria n.º 357 de 01 de agosto de 2014 – Requisitos de 

Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia 

Fotovoltaica (Módulo FV, Controlador de Carga, Inversor e Bateria). Esta 
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Portaria foi suspensa em 02 de junho de 2015, com a publicação da Portaria 

n.º 271/2015, voltando a vigorar em 1º de março de 2016 (Portaria n.º 17, de 

14 de janeiro de 2016).  

2.3.5 Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional – PRODIST. 

O módulo 3 do PRODIST tem por objetivo, estabelecer as condições de 

acesso, compreendendo a conexão e o uso, ao sistema de distribuição, não 

abrangendo as demais instalações de transmissão e definir os critérios técnicos e 

operacionais, os requisitos de projeto, as informações, os dados e a implementação 

da conexão, aplicando-se aos novos acessantes bem como aos existentes. 

2.3.6 Normas complementares 

Apesar da existência de um conjunto de normas NBR, Resoluções ANEEL e 

portarias do INMETRO, as concessionárias editam suas próprias normas para 

acessantes de GD de forma a orientar e esclarecer os interessados em geral, bem 

como os profissionais que desenvolvem e apresentam projetos para aprovação. No 

caso da COPEL, as normas para GD são: NTC 905100 (Acesso de geração 

distribuída ao sistema da COPEL - com comercialização de energia) e NTC 905200 

(Acesso de micro e mini geração distribuída ao sistema da COPEL). 

O processo de “Solicitação de Acesso” é o primeiro passo para que o 

interessado solicite a adesão da sua unidade consumidora como fornecedora de 

energia para a rede da concessionária. 

O procedimento adotado pela COPEL é o seguinte: 

 O cliente interessado em aderir ao sistema de compensação de energia 

elétrica deve formalizar à COPEL sua intenção através de uma Solicitação 

de Acesso. 

 A unidade consumidora onde será instalada a central geradora deverá estar 

na condição ligada, ou seja, ativa no sistema da COPEL. Não é possível 

[VCZ5] Comentário: Fazer aqui um 
comentário – resumo das normas e 
regulações, olhando dois aspectos 
básicos – o ponto de vista do 
consumidor e o ponto de vista da 
Concessionária. Um paragrafo para 
cada será o suficiente. 

[ZN6] Comentário: Feito! 
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fazer a solicitação em caso de ligação nova ou para unidades consumidoras 

desligadas. 

 No sistema de compensação de energia elétrica, a potência instalada de 

geração é limitada à carga instalada (unidades consumidoras atendidas em 

baixa tensão) ou à demanda contratada (unidades consumidoras atendidas 

em média ou alta tensão). Caso o cliente deseje instalar uma potência 

superior a esse limite, deve solicitar previamente o aumento de carga (baixa 

tensão) ou o aumento de demanda (média e alta tensão). Nesses casos 

poderá haver participação financeira do consumidor. 

 A solicitação de acesso deve ser entregue pessoalmente em uma agência 

de atendimento, e deve conter: 

  Formulário para Solicitação de Acesso de Micro e Mini geração Distribuídas 

(Anexo I da NTC 905200); 

 Projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, 

localização, arranjo físico e diagramas, conforme a seção 3.3 do módulo 3 

do PRODIST; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre o projeto e a instalação; 

 Licença Ambiental, ou Dispensa, emitida pelo órgão ambiental competente. 

A Licença Ambiental e/ou Dispensa, não será exigida pela COPEL para 

empreendimentos fotovoltaicos instalados sobre telhados e; 

 Toda informação disponível a respeito da unidade geradora que será 

utilizada*. (*este é um controle da concessionária) 

 Recomenda-se a contratação de profissionais qualificados para o projeto e a 

instalação da central geradora, bem como a aquisição de materiais e 

equipamentos certificados. 

É verificada a documentação comprobatória de que os equipamentos foram 

certificados em ensaios estipulados nas normas NBR/IEC e que os equipamentos 

foram aprovados. Essa documentação deve ser emitida por entidades certificadoras 

acreditadas pelo INMETRO. Estando a documentação em ordem, é emitido um 

Parecer de Acesso, documento que informa as condições de acesso e os requisitos 

técnicos para a conexão das instalações de micro ou mini geração à rede elétrica. 

Este será emitido em até 30 dias a partir da data da Solicitação de Acesso, ou em 60 

dias caso sejam necessárias obras na rede. Após a instalação da central geradora, a 
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COPEL fará uma vistoria na unidade consumidora a fim de verificar o atendimento 

ao Parecer de Acesso e às normas pertinentes. Se aprovada a vistoria, o medidor 

convencional será substituído por um novo, que medirá tanto a energia consumida 

quanto a energia injetada na rede. A conexão da micro geração ou mini geração 

distribuída estará concluída e o consumidor fará jus ao regime de compensação de 

energia elétrica.  

2.3.7 Normas das distribuidoras quanto à similaridade 

As normas das distribuidoras apresentam muitos pontos em comum, mas 

alguns são informados de diferentes maneiras e interpretações. Por exemplo, quanto 

ao elemento de desconexão de GD, chamado de Dispositivo de Seccionamento 

Visível – DSV, abolido em microgeradores por determinação da ANEEL: 

Instrução Técnica CEEE Distribuição – IT-81.081 - Item 3.4 – Dispositivo 

de seccionamento visível (DSV). “Chave seccionadora de baixa tensão, instalada a 

jusante do disjuntor geral da unidade”. Item 4.23. “O DSV é dispensado em sistema 

de microgeração conectada ao sistema de distribuição através de inversor de 

frequência. É obrigatório nos demais casos”. 

Norma CEMIG ND 5.30 – Elemento de desconexão DSV. “Chave 

seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da 

central geradora durante manutenção em seu sistema”. Detalhado no item 3.2.2.3, 

“DSV a ser instalado pelos consumidores para conexão de sistemas de 

microgeração, que NÃO UTILIZAM inversores, à rede de baixa tensão da Cemig D”. 

Norma Técnica CPFL – GED - 15303 – Item 5.10 – “Nos acessos à rede de 

média tensão (MT) de distribuição, o dispositivo de secionamento deverá, ainda, ser 

visível (referido, então, como DSV), além de acessível a qualquer tempo ao pessoal 

técnico autorizado da CPFL. Usualmente, ele é um secionador ou chave 

secionadora, do tipo cuja alavanca de manobra tenha um dispositivo que permita 

introdução de lacre externo por pessoal técnico autorizado da CPFL, tanto na 

posição aberta quanto na fechada”.  
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3 ESTADO DA ARTE E METODOLOGIA 

Como objeto de estudos, considerar-se-á somente o inversor que trabalha 

em paralelo com a rede de distribuição da concessionária, não possuindo qualquer 

recurso adicional para acumulação de energia, conforme ilustrado na  Figura 10. 

FIGURA 10 -  SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE 

 

FONTE: Adaptado de CEPEL, 2006.  

 CRESCIMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO BRASIL 3.1

O setor de energia solar fotovoltaica no Brasil cresce fortemente a cada ano. 

A publicação da RN 482/2012 colaborou para a expansão dos sistemas de GD, 

apesar da ausência de fabricantes nacionais de equipamentos à época de sua 

publicação. Como a maioria dos componentes é importada, este mercado fica sujeito 

às variações do dólar e dos impostos e tributos incidentes. Em relação à tributação 

sobre a energia injetada nas redes de distribuição, nem todos os estados brasileiros 

adotaram o convênio para isenção do Imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços - ICMS, perante o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. A 

expectativa para os estados que aderirem ao convênio é de contarem com um 

diferencial competitivo para a instalação de novos acessantes de GD, como a 

instalação de novas empresas e fabricantes de equipamentos, bem como aumento 

de oferta e disponibilidade de energia. 
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3.1.1 Evolução de instalações de GD no Brasil 

De acordo com a ANEEL, o ano de 2015 registrou um grande aumento no 

número de acessantes de geração distribuída, detalhados na Figura 11, de acordo 

com a fonte de geração: 

FIGURA 11 -  NÚMERO DE CONEXÕES POR FONTE 

 

FONTE: ANEEL, 2015. 

Com estes acessantes, a potência total instalada em fontes de GD superou 

13MW, conforme mostrado na Figura 12: 

FIGURA 12 -  POTÊNCIA TOTAL INSTALADA DE ACORDO COM A FONTE 

 

FONTE: ANEEL, 2015. 



39 
 

Já na Figura 13, fica evidente o aumento dos acessantes nos estados que 

isentou a cobrança do ICMS, aderindo ao acordo do CONFAZ: 

FIGURA 13 -  ACESSANTES DE GD - BRASIL ATÉ JUNHO/2016 

 

Fonte: ANEEL, 2016. 

Os registros atualizados de acessantes podem ser acessados no endereço da 

ANEEL na internet. (http://www.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp). 

3.1.2 Ações para desenvolvimento da geração distribuída – GD 

Como exemplo de ações para o desenvolvimento nacional, está o 

Mapeamento Nacional da Cadeia de Fornecedores de Tecnologia de Informação - 

TIC e Comunicação para Rede Elétrica Inteligente - REI, coordenada pela Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI. Nesse trabalho, as entidades 

consideradas e entrevistadas foram: 

 Concessionárias de Energia Elétrica. 

 Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPD&I). 

 Fornecedoras de Produtos e Serviços de TIC/REI. 

Com os resultados apresentados em junho de 2014, uma das principais 

conclusões deste mapeamento foi a necessidade da criação de uma política 

permanente de incentivo ao investimento em REI pelo governo federal, que 

represente um cenário de maior segurança para as empresas. Todos os 
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[VCZ7] Comentário: Aqui também 
falta um comentário de fechamento do 
capítulo. Comente sobre: 
- como alguns inversores aceitam 
controle externo (no capítulo seguinte 
vai detalhar algo sobre protocolos, 
conversão de protocolos, etc. Aqui só 
comente sobre o fato) 
- as portarias ANEEL sobre a aceitação 
dos inversores pelas concessionarias, 
o que fez a COPEL e o que outros 
fizeram. 
- requisitos da ABNT atual, o que se 
espera no futuro próximo, se há alguma 
comparação com normas alemãs. 
- cite aquele artigo da Eletricidade 
Moderna, já mostrando a preocupação 
em outros países sobre este assunto. 

[ZN8] Comentário: Está na 
sequência. 

http://www.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp
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entrevistados concordam que é necessário um órgão do governo federal, com a 

atribuição de articular e agregar todas essas diferenças, de forma a apontar e 

desenvolver políticas públicas apropriadas para a indústria de TIC-REI no Brasil 

(Figura 14).  

FIGURA 14 -  SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

FONTE: ABDI, 2014 

Assim, podem-se resumir em 05 (cinco) as Ações Prioritárias para o 

Governo Federal desenvolver e promover o mercado de TIC-REI no Brasil: 

1. Política Industrial do Governo Federal - Potencializar o programa de 

governo em uma linha de ação estratégica e integrada multiministerial, de 

longo prazo, para que as empresas possam se preparar e investir de forma 

planejada, eliminando as incertezas de curto prazo. Atualmente existe um 

grupo de trabalho no governo, coordenado pela ABDI, que discute e promove 

o desenvolvimento de políticas industriais para o setor. No entanto, é 

necessária a formação de um comitê gestor para as Redes Elétricas 

Inteligentes no Brasil, como os existentes em outros países. 

2. Novo Modelo Regulatório da Aneel - Revisar e alterar o modelo regulatório 

da Aneel de modo a permitir que as empresas concessionárias de energia 

possam ter seus investimentos em ativos de Telecom e TI reconhecidos. É 

necessário trabalhar em sinergia com a Anatel de forma a desenvolver um 

modelo integrado para Telecom-TI-Sistemas de Potências. 

3. Formação de Mão-de-Obra Qualificada - Identificar as novas necessidades 

do mercado e investir na adaptação dos centros técnicos, institutos e 
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universidades, de forma a viabilizar a capacitação qualificada para a indústria 

e academia nas novas tecnologias de TIC-REI. 

4. Homologação pelo INMETRO - mapear os produtos prioritários (medidores, 

religadores, inversores, etc.) para o desenvolvimento de TIC-REI no Brasil e 

desenvolver ações que acelerem o tempo de homologação/certificação, em 

especial: investir na capacitação de laboratórios de homologação/certificação; 

credenciar agentes externos; e investir em pessoal qualificado para atender o 

aumento de demanda. Foi recomendado que fossem observadas as 

referências dos modelos internacionais. 

5. Tributos, Financiamentos e Incentivos - Criar uma política de impostos 

diferenciados para implantação de REI no Brasil, que inclua: a revisão do 

ICMS na Geração Distribuída, além de outros impostos incidentes sobre 

produtos; a revisão da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e da Lei de 

Informática para atender a nova realidade de uma economia do conhecimento 

(desenvolvimento de software/engenharia); a revisão da legislação para 

aumento do índice de nacionalização dos produtos de TIC-REI; e a adoção de 

planos de financiamento e incentivo para o setor de geração distribuída e 

para a substituição em massa de medidores inteligentes (Lima, C. R., 2014). 

3.1.3 Mercado consumidor 

No período de 1995 a 2013, as tarifas de energia cresceram em média a uma 

taxa acima de 9% ao ano, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA evoluiu próximo a 6,5% ao ano. Em 2014, o reajuste médio das tarifas 

residenciais de energia elétrica ficou acima de 20%, enquanto que em 2015, os 

reajustes ficaram próximo aos 50% (IBGE, 2015). Caso as tarifas tenham um 

reajuste anual médio pouco acima de 9% ao longo do horizonte de análise, a micro 

geração seria economicamente viável para as 27 capitais do Brasil, 

desconsiderando os reajustes de 2015. 

Para traçar perfil do público interessado na aquisição de sistemas 

fotovoltaicos, o PORTAL SOLAR, entidade privada que concentra a maior 

informação sobre empresas e tecnologia do setor fotovoltaico, realizou uma 

pesquisa com base nas consultas recebidas em seu endereço na internet, entre 
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agosto e dezembro de 2015, mapeando o perfil do mercado consumidor (cerca de 

9000 respostas). A Figura 15 ilustra o resultado da pesquisa. 

FIGURA 15 -  MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 

FONTE: PORTALSOLAR, 2015 

 RECURSOS ADICIONAIS EM INVERSORES 3.2

A legislação abordada anteriormente tem por objetivo verificar e certificar as 

características de qualidade, tanto da energia gerada como da integridade das 

instalações e segurança das pessoas. Para tal, são indicadas as devidas medidas 

de proteção, verificação da qualidade de energia e compatibilidade eletromagnética 

(inclusive níveis de distorção de corrente e tensão) e procedimentos para inspeções 

e comissionamento de inversores fotovoltaicos. Com estas ações corretamente 

realizadas, o uso de inversores com recursos avançados nos projetos de sistemas 
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fotovoltaicos pode resolver alguns dos problemas inerentes à integração de 

elevados níveis de geração distribuída de energia por fonte solar no sistema elétrico 

de distribuição. 

Apesar do termo “avançado” induzir o pensamento a um tipo especial de 

inversor, alguns equipamentos já instalados podem fornecer tais funcionalidades, 

necessitando apenas de atualizações (em alguns casos) em seu programa ou 

adaptações em seus parâmetros de operação. As funções avançadas do inversor 

permitem um monitoramento mais elaborado e, através de comunicação, consultas 

do estado da rede no ponto de conexão. Habilitam a facilidade de receber instruções 

de operação remotamente, a partir de um local centralizado, com a possibilidade de 

tomar decisões automáticas para contribuir com a estabilidade da rede, a qualidade 

de energia e ainda realizar serviços auxiliares. Considerando tais funções, as 

contribuições para a estabilidade da rede aumentarão significativamente com a 

implantação massiva de geração distribuída, subsidiando também alterações na 

legislação, incluindo eventuais compensações para os geradores, de acordo com as 

contribuições oferecidas à rede. 

Os inversores fotovoltaicos são projetados para fornecer a máxima potência 

ativa P (W) a partir do painel solar, com fator de potência unitário no ponto de 

conexão à rede. A saída de um inversor fotovoltaico tem correntes alternadas, tanto 

ativas (P) como reativas (Q) que se somam geometricamente na potência 

aparente (S) (Figura 16), que será limitada pela corrente nominal do inversor.  

FIGURA 16 -  TRIÂNGULO DE POTÊNCIAS 

 

FONTE: Autor, 2015. 

 

 Os fluxos de potência ativa P e potência reativa Q na rede podem ser 

considerados como sendo independentes um do outro e, em grande parte, requerem 
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diferentes regimes de controle. O controle de potência ativa está ligado à frequência 

da rede de controle, enquanto o controle de potência reativa está relacionado com o 

controle da tensão de rede. 

3.2.1 Controle de potência ativa (kW) e frequência 

Em uma rede de transmissão, é importante manter a frequência o mais 

estável possível, porque os maiores geradores de recursos (geralmente máquinas 

síncronas) trabalham no seu ponto mais eficiente em 60 Hz. Além disso, os 

reguladores de velocidade sobre estas máquinas devem funcionar intertravados 

para compartilhar a carga entre as máquinas com uma programação prévia. Para a 

frequência permanecer estável, a potência ativa gerada deve coincidir com a 

demanda de energia em todos os momentos. 

O controle da potência ativa em inversores só pode ajudar na redução da 

frequência, como eles não podem absorver energia. As taxas de redução efetivas de 

potência e de rampa ativa são comumente usadas em grandes sistemas 

fotovoltaicos para mitigar as preocupações específicas do local e ajudar melhorar a 

estabilidade da rede. 

3.2.2 Controle de potência reativa (kVAr) e tensão CA 

Embora a energia reativa possa ser controlada em grandes estações de 

geração, é necessário controlar a tensão através da injeção e absorção de reativos 

em vários pontos ao longo da rede de transmissão e distribuição. Sobretensão 

excessiva pode afetar equipamentos e cargas. Um controle de reativos também 

aumenta muito a estabilidade da rede e reduz as perdas na transmissão. Linhas de 

transmissão podem, dependendo da carga e comprimento, absorver ou fornecer 

energia reativa. Curiosamente, a perda resistiva de energia é muitas vezes 

insignificante em comparação com a potência reativa em altos níveis de tensão. A 

capacidade de potência reativa de um inversor fotovoltaico pode ser usada como um 

compensador de reativos (var) estático de ação rápida, através do da supervisão e 

controle de dados do sistema (SCADA), controlando o inversor como um regulador 
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de tensão, além de poder ser utilizado tanto como um indutor ou condensador, 

compensando a diminuição ou aumento de tensão ao longo da linha.  

A grande vantagem desta aplicação é que ela vem com um custo muito 

pequeno para implantação. Nos Estados Unidos, as primeiras implantações de 

grandes sistemas fotovoltaicos foram realizadas em 2010, ao lado de linhas de 

transmissão, conectadas através de subestações dedicadas, fornecendo suporte de 

acordo com uma gama de tensões fornecida pela concessionária. A capacidade do 

inversor fotovoltaico inteligente para fornecer energia reativa à linha, também pode 

ser usado para ajudar a recuperar a rede a partir de uma falha distante que causa 

uma queda momentânea na rede. Durante um transiente de tensão, o inversor FV 

assume um modo de fornecimento de reativos para elevar a tensão de rede até que 

a falha cesse. Tal recurso é padrão em plantas de turbinas eólicas. Do lado da 

distribuição, inversores fotovoltaicos são usados para corrigir o fator de potência, 

fornecendo reativos mais perto de onde eles estão sendo usados, em vez de 

importá-los de longe. Além dos transformadores, a maioria das cargas elétricas 

possuem características indutivas por natureza e, por conseguinte, consomem 

energia reativa como mostrado na Tabela 1. 

TABELA 1 -  FATOR DE POTÊNCIA DE ACORDO COM O TIPO DE CARGA. 

Carga F.P. 

Iluminação fluorescente 0,55 a 0,90  

Bomba de água / ar condicionado 0,83 

Lavadora de roupas 0,65 

Motores industriais 0,85 

FONTE: Autor, 2016. 

 

Tradicionalmente, a correção do fator de potência é feita através da ligação 

de bancos de capacitores, muitas vezes em níveis de tensão elevados, dentro de 

subestações de transformação e distribuição. Estes condensadores comutados são 

estrategicamente colocados para ajustar a tensão ao longo do alimentador, pois os 

reguladores de tensão realizam o controle apenas no início do ramal ou alimentador. 

Desta forma, tanto a correção do fator de potência como a regulação de tensão 
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podem ser realizados de uma maneira mais econômica distribuindo inversores 

fotovoltaicos (ou contando com inversores de micro geradores) ao longo do 

alimentador, além de funcionarem de uma forma contínua e suave, sem qualquer 

mudança ou evento de comutação brusca perceptível. 

Por último, com a implantação em larga escala de medidores eletrônicos, os 

inversores fotovoltaicos distribuídos podem compartilhar o mesmo meio de 

comunicação e as mesmas informações, compondo um sistema de monitoramento 

de dados, permitindo novas aplicações tanto para a distribuidora quanto para os 

consumidores. O monitoramento de dados em tempo real permite a comunicação 

instantânea de problemas de qualidade de tensão (tanto magnitude quanto aos 

harmônicos) antes da ocorrência de algum dano em equipamento. Geralmente a 

visão e obtenção de dados de qualidade de tensão são geralmente limitadas a 

subestações e aos principais alimentadores de distribuição. 

Recentemente, as concessionárias distribuidoras têm demonstrado interesse 

pela capacidade dos inversores em absorver e/ou fornecer potência reativa Q 

(kVAr). Na maior parte do tempo de funcionamento, a corrente na conversão CC 

para CA (gerando potência ativa) é inferior à corrente nominal de saída. A 

capacidade não utilizada do inversor pode então ser colocada em uso para a 

produção de energia reativa. Em instalações fotovoltaicas com grande capacidade 

de geração, grandes blocos de energia reativa podem ser utilizados para garantir a 

estabilidade da rede em uma determinada área ou trecho. As diversas formas de 

operação podem ser alcançadas através da alteração do fluxo das potências ativa e 

reativa entre o equipamento e a rede elétrica, através dos componentes ativos e 

reativos do vetor de corrente de I, Ip e Iq, respectivamente (Figura 17), 

(Albuquerque, F. L., 2010). 
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FIGURA 17 -  MODOS DE FUNCIONAMENTO DO INVERSOR 

 

FONTE: Adaptado de Albuquerque, F. L., 2010.  

O controle de potência ativa está ligado à frequência da rede de controle, ao 

passo que a potência reativa está ligada ao controle da tensão da rede. 

Tradicionalmente, a correção do fator de potência é feita pela conexão de grandes 

bancos de capacitores em paralelo, em diferentes níveis de tensão da rede de 

distribuição. Tais controles podem ser feitos de maneira automática e de forma mais 

econômica, considerando a conexão de inversores fotovoltaicos ao longo do 

alimentador, que trabalham continua e suavemente, sem alterações bruscas ou 

eventos provocados por comutações. Embora a potência reativa possa ser 

controlada em grandes centrais geradoras, é necessário controlar a tensão através 

da injeção e absorção de reativos (var) em vários pontos ao longo da rede de 

transmissão e distribuição de energia. Tensão excessiva pode ser prejudicial aos 

equipamentos e cargas instaladas. 

Sistemas de previsão de produção fotovoltaica atualmente em 

desenvolvimento usam métodos estatísticos, previsões meteorológicas e dados em 

tempo real, considerando redes de pequenos geradores fotovoltaicos residenciais 

adjacentes para permitir a programação do despacho de fontes de geração 

convencionais de uma maneira mais econômica.  

3.2.3 Inversores fotovoltaicos com recursos adicionais. 

Recentemente, concessionárias e distribuidores têm demonstrado enorme 

interesse na capacidade dos inversores trifásicos em absorver e fornecer energia Q 



48 
 

reativa (kVAr) à rede. Mais de 95% do tempo de trabalho de um inversor 

fotovoltaico, a conversão CC – CA está abaixo de sua corrente nominal de saída. A 

capacidade não utilizada do inversor pode então ser colocada em uso para produzir 

energia reativa. O inversor fotovoltaico trabalha como fonte de corrente 

acompanhando a tensão do ponto de conexão da concessionária. Neste caso, os 

limites de tensão estipulados no PRODIST (adequado/precário/critico) não se 

aplicam. A tensão no ponto de conexão da concessionária pode ser regulada pela 

potência reativa Q (var), Figura 18 (BET, 2015). 

FIGURA 18 -  ESQUEMA DE CONEXÃO SIMPLIFICADO DE GD 

 

FONTE: Autor, 2015 

Para garantir a qualidade da energia fornecida, o inversor deve ter proteções 

intrínsecas que permitam identificar variações bruscas de tensão, frequência, 

cintilação, distorção harmônica e fator de potência, implicando em um nível 

sofisticado de desenvolvimento de hardware e software. 

Considerando as exigências contidas nas normas técnicas brasileiras, 

algumas proteções devem interromper a geração de energia imediatamente. O 

inversor deve ser capaz de identificar estas variações e interromper o fornecimento 

de energia em caso de anormalidades nos valores programados.  

3.2.4 Tensão 

Os tempos de desconexão na ocorrência de variações da tensão são 

mostrados na Tabela 2. 
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TABELA 2 -  TEMPOS DE DESCONEXÃO DO INVERSOR 

Tensão no ponto comum de conexão 
(% em relação à Vnominal) 

Tempo máximo de desligamento1 

-   V < 80% 0,4 s 

80% ≤ V ≤ 110% Regime normal de operação 

110% < V   - 0,2 s 

1 O tempo máximo de desligamento refere-se ao tempo entre o evento anormal de tensão e a 
atuação do sistema fotovoltaico (cessar o fornecimento de energia para a rede). 
O sistema fotovoltaico deve permanecer conectado à rede, a fim de monitorar os parâmetros da 
rede e permitir a “reconexão” do sistema quando as condições normais forem restabelecidas. 

FONTE: NBR 16149, 2013. 

3.2.5 Frequência 

Exemplo de curva é mostrado na Figura 19. 

FIGURA 19 -  CURVA DE VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

FONTE: NBR 16149, 2013. 

 ΔP é a variação da potência ativa injetada (auxilia a estabilizar a rede). 

 R é a taxa de redução desejada (40%) 

 A gradiente de elevação da potência ativa injetada na rede deve ser de até 

20 % da potência média por minuto 

 Os valores estipulados nas normas internacionais são diferentes dos 

constantes nas normas nacionais brasileiras, por ex. VDE 4105 

(47,5/51,5Hz). 

P/PM 
[%]

F 
[Hz]

57,5 60,5 6260,1

100

40

   RffP NOMINALrede  5,0
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3.2.6 Cintilação 

De acordo com a norma IEC 61000-3-3 / 61000-3-11, o inversor não pode 

produzir flutuações de tensão superiores a 4% da tensão nominal. Estes valores 

devem ser verificados diretamente com um medidor específico, que é mais 

apropriado para as cargas já conectadas à fonte. 

3.2.7 Distorção harmônica 

A Tabela 3 informa os valores máximos de distorção de corrente, de acordo 

com a ordem dos harmônicos: 

TABELA 3 -  LIMITES DE DISTORÇÃO DOS HARMÔNICOS DE CORRENTE 

Harmônicos de corrente 
Limites de distorção 

Ordens ímpares 

3° a 9° < 4,0 % 

11° a 15° < 2,0 % 

17° a 21° < 1,5 % 

23° a 33° < 0,6 % 

Ordens pares - 

2° a 8° < 1,0 % 

10° a 32° < 0,5 % 

FONTE: NBR 16149, 2013. 

3.2.8 Fator de potência 

A Tabela 4 mostra os ajustes possíveis no fator de potência, de acordo com 

a potência de saída do inversor. 
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TABELA 4 -  AJUSTE DO FATOR DE POTÊNCIA 

 

FONTE: NBR 16149, 2013. 

A curva do fator de potência (Figura 20) só deve ser habilitada quando a 

tensão da rede ultrapassar a tensão de ativação. Este valor é ajustável entre 100% e 

110% da tensão nominal da rede, com valor padrão em 104% ajustado em fábrica. 

O desligamento é configurável entre 90% e 100% da tensão nominal de rede. 

FIGURA 20 -  CURVA DO FP EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA DO INVERSOR 

 

FONTE: Adaptado de NBR16149, 2013. 

3.2.9 Serviço ancilar – Regulação de tensão da rede 

Estas configurações são um grande desafio para os fabricantes que desejam 

ter seus inversores homologados pelo INMETRO. Existem 12 níveis de tensão no 

Brasil, implicando em 24 diferentes configurações. 

PTOTAL ≤ 3kW FP=1

Serviços ancilares de rede

PTOTAL > 6kW

3 kW> P>6kW
-0,95 ≥ FP ≤ 0,95

(Curva FP x P ativa)

Estabilização da tensão de
rede no ponto de conexão

(curva)

-0,90 ≥ FP ≤ 0,90

(Curva FP x P ativa ou var)
Correção de FP (Plano)

Faixas de Potência Fator de potência
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TABELA 5 -  CONEXÃO EM 208/220/230/240/254[V] (F-N) OU (F-F) 

Níveis de Sobretensão Subtensão 

Faixas (>10% a 12%) (-22% a <-18%) 

Níveis (V) Vnominal (V) Faixa de Atuação (V) Faixa de Atuação (V) 

120/208 208 > 228,8 a 233 162,2 a < 170,5 

110/220 220 > 242 a 246,4 171,6 a < 180,4 

127/220 220 > 242 a 246,4 171,6 a < 180,4 

220/380 220 > 242 a 246,4 171,6 a < 180,4 

220/440 220 > 242 a 246,4 171,6 a < 180,4 

115/230 230 > 253 a 257,6 179,4 a < 188,6 

120/240 240 > 264 a 268,8 187,2 a < 196,8 

127/254 254 > 279,4 a 284,5 198,1 a < 208,2 

FONTE: PRODIST, 2012 

 

TABELA 6 -  CONEXÃO EM 110/115/120/127[V] (F - N) 

Níveis de Sobretensão Subtensão  

Faixas (>10% a 12%) (-22% a <-18%) 

Níveis Vnominal (V) Faixa de Atuação (V) Faixa de Atuação (V) 

110/220 110 > 121,0 a 123,2 85,8 a < 90,2 

115/230 115 > 126,5 a 128,8 89,7 a < 94,3 

120/208 120 > 132,0 a 134,4 93,6 a < 98,4 

120/240 120 > 132,0 a 134,4 93,6 a < 98,4 

127/254  127 > 139,7 a 142,2 99,0 a < 104,1 

FONTE: PRODIST, 2012 

 

TABELA 7 -  CONEXÃO EM 220/380/440[V] 3~ (F - F) 

Níveis de Sobretensão Subtensão  

Faixas (>10% a 12%) (-22% a <-18%) 

Níveis Vnominal (V) Faixa de Atuação (V) Faixa de Atuação (V) 

127/220 220 > 242 a 246,4 171,6 a < 180,4 

220/380 380 > 418 a 425,6 304 a < 311,6 

220/440 440 > 484 a 492,8 343,2 a < 360,8 

FONTE: PRODIST, 2012 

 

No total entre conexões monofásicas, bifásicas e trifásicas temos 5 níveis de 

tensão na 1ª opção (5 possibilidades), 4 na 2ª (4 possibilidades) e 3 na 3ª opção (3 
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possibilidades), resultando num total de 12 possibilidades de conexão com a rede 

com regulação da tensão. Como são dois ajustes por valor (12 de ativação e 12 de 

desativação), temos 24 ajustes no total! A norma brasileira já está no estado da arte 

e não será necessário alterar inversores, desde que estes já possuam certificação 

INMETRO (Bet, 2015). Os benefícios esperados com a norma NBR ajudarão as 

distribuidoras a postergarem os seus investimentos em suas redes através de 

serviços suplementares, resumidamente: 

 Regulação de tensão no ponto de conexão do consumidor através de 

demanda (absorção) de reativos. 

 Correção do fator de potência através de injeção/absorção de reativos (O 

Inversor funciona como filtro ativo). 

 Ajuda na estabilidade da rede, com a diminuição automática da potência 

ativa em função do aumento da frequência, não deixando toda a 

responsabilidade para o sistema interligado. Aqui há questão de 

remuneração ao consumidor por parte da distribuidora. 

 Ajuda nos afundamentos de tensão - Low Voltage Fault Ride Through 

(LVFRT). 

 DETALHAMENTO DE ALGUMAS FUNÇÕES DOS INVERSORES 3.3

3.3.1 Limitações operacionais de injeção/demanda de reativos 

FIGURA 21 -  LIMITES OPERACIONAIS PARA SISTEMAS > 6 KW 

 
FONTE: NBR16149, 2013. 

Na Figura 21, por exemplo, para um inversor de 10kVA temos: 

P/PN

100 %

CAPACITIVOINDUTIVO

-43,58 %
(-QMín)

+43,58 %
(+QMáx)

Q/PN
0Q/PN

-20 % +20 %
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10kVA X 0.4358 = 4358 var 

10kVA X 0.9= 9000kW 

Estes são os limites operacionais de injeção/demanda de potência reativa 

para o inversor em questão. 

3.3.2 Requisitos de controle externo  

Conforme norma NBR específica, os inversores fotovoltaicos devem estar 

preparados para receber sinais remotos de comando, que deverão ser enviados 

pelas concessionárias com as finalidades a seguir: 

 Limitação de potência ativa 

O sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz 

de limitar a potência ativa injetada na rede por meio de telecomandos, em passos 

máximos de 10% e tempo máximo de 1 minuto. 

 Comando de potência reativa 

O sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz 

de regular a potência reativa injetada/demandada por meio de telecomandos, dentro 

dos limites operacionais (curva de P x Q). 

 Desconexão/Reconexão do sistema fotovoltaico da rede 

O sistema fotovoltaico deve ser capaz de desconectar-se/reconectar-se da 

rede elétrica por meio de telecomandos e a desconexão/reconexão deve ser 

realizada em no máximo 1 min após o recebimento; 

 Requisitos de suportabilidade a subtensões de correntes de faltas na rede 

Se todos os sistemas fotovoltaicos se desconectarem ao mesmo tempo em 

uma área de grande concentração, poderia ocasionar uma desestabilização da rede 

ou até mesmo um “Blackout”. Essa funcionalidade é conhecida como (Low Voltage 

Fault Ride Through – LVFRT), presente nos inversores superiores a 6kW. A 

consequência do uso deste recurso é o aumento na suportabilidade aos 

afundamentos de tensão (Figura 22). 
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FIGURA 22 -  SUPORTABILIDADE A SUBTENSÕES NA REDE 

 

FONTE: NBR16149, 2013. 

 ENSAIOS DE INVERSORES NA COPEL DISTRIBUIÇÃO 3.4

Pela falta de normatização para a conexão de geração distribuída e a 

demora do INMETRO na regulamentação da Portaria nº 004/2011, a Companhia 

Paranaense de Energia – COPEL criou em 2012, um procedimento para avaliar 

algumas condições de trabalho de inversores fotovoltaicos antes de liberar a sua 

conexão em sua rede de distribuição. A parte interessada (representante da marca) 

solicitava a liberação do inversor e enviava duas unidades para testes. Uma área de 

prova foi montada em uma subestação, com a instalação de conjuntos de painéis 

solares, com potência total aproximada de 6kWp. As cargas utilizadas tinham 

características resistivas (lâmpadas incandescentes, resistências de aquecimento) e 

indutivas (transformadores e motores elétricos). O procedimento de teste consistia 

em realizar dois ensaios previstos nas normas NBR 16150 e NBR IEC 62116, 

verificando a qualidade de energia fornecida pelo inversor (conteúdo harmônico e 

distorção de corrente), além da proteção anti-ilhamento, pois em caso de falta da 

rede elétrica, o inversor deve se desconectar, por segurança. A rede utilizada para 

os ensaios era a própria da subestação 
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[p.u.]
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3.4.1 Objetivos dos ensaios 

Ensaiar e liberar inversores utilizados em sistemas fotovoltaicos, para 

permitir a conexão segura em paralelo com a rede de distribuição da COPEL. Os 

ensaios realizados estão em conformidade com as normas: 

 NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição - 

Procedimento de ensaio de conformidade. 

 NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

Os ensaios visam comprovar a qualidade de energia e atuação das 

proteções intrínsecas aos equipamentos. 

Na ocasião, foi criado um formulário específico para registro dos inversores 

ensaiados, mostrado na Figura 23: 

FIGURA 23 -  FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENSAIO DE INVERSORES 

 

FONTE: Autor, 2014 
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Ao longo dos meses que se seguiram, os ensaios serviram para constatar 

que nem todos os inversores possuidores de certificados internacionais atendiam 

aos critérios necessários para a aprovação. Alguns resultados indicaram 

equipamentos com elevado conteúdo harmônico, com níveis de distorção muito 

superiores aos determinados na norma NBR 16149. 

E na Figura 24, está o resultado dos ensaios em um inversor de 280 Wp, 

com a medição realizada no ponto de conexão com a rede elétrica: 

FIGURA 24 -  MEDIÇÕES DE DISTORÇÃO DE CORRENTE 

 

FONTE: Autor, 2014 

Este inversor recebeu uma “aprovação com ressalvas”, por conta dos 

resultados incompatíveis com os previstos em norma. Como a COPEL não é uma 

entidade certificadora,  os problemas encontrados foram registrados para que, em 

um eventual processo de ressarcimento por perdas ou reclamações, a distribuidora 

esteja amparada pelos resultados registrados. 
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FIGURA 25 -  ENSAIO ANTI-ILHAMENTO – NBR IEC 62116 

 

FONTE: Autor, 2013. 

Outro exemplo de ensaio, mostrado na Figura 25, ilustra os registros feitos 

durante a realização do ensaio anti-ilhamento, previsto na norma NBR IEC 62116. 

Neste ensaio é simulada uma falta na rede (desligamento) e a saída do inversor é 

monitorada, registrando-se os distúrbios provocados pela ausência da rede. As 

curvas em verde representam a tensão e a linha amarela, a corrente fornecida para 

a carga. Foi medido o tempo entre o desligamento da rede e o ponto onde a tensão 

na carga cai a zero (este deve ser inferior a 2 segundos). No ensaio mostrado na 

figura 25, o inversor demorou 66ms para interromper a geração de energia. Apesar 

da distorção verificada tanto na tensão como na corrente de carga, este inversor foi 

aprovado.  Em outro ensaio realizado, as irregularidades aconteceram durante o 

ensaio de desconexão da rede. Após o desligamento, o inversor apresentou severas 

sobretensão e sobrecorrente, danificando as cargas conectadas na saída do mesmo 

(conjunto de lâmpadas incandescentes). Estas condições anômalas foram 

registradas no formulário de ensaios e o inversor foi devolvido ao representante, 

com as informações das irregularidades. Posteriormente o fabricante foi informado. 

A Figura 26 mostra os resultados do ensaio, com destaque para a tensão (linha 

verde) e corrente (linha amarela) e o momento da ocorrência do surto. 
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FIGURA 26 -  FALTA EM ENSAIO ANTI-ILHAMENTO – NBR IEC 62116 

 

FONTE: Autor, 2013. 

Uma vez aprovados, os inversores passaram a ser incluídos em uma lista, 

disponibilizada na página da COPEL na internet. O desenvolvimento destes 

procedimentos e a divulgação de uma lista de equipamentos aprovados somente 

foram feitos pela COPEL Distribuição e rapidamente as demais concessionárias 

passaram a consultar a lista para liberar a conexão de seus clientes de GD.  

Com a adoção permanente dos procedimentos, a liberação passou a 

demandar certo tempo para testes, que aumentou com recebimento de várias 

amostras de inversores para ensaios. Surgiram reclamações por parte dos 

representantes e um questionamento formal foi feito para a ANEEL. Após a análise 

do órgão regulador, a COPEL recebeu o Ofício n.º 0290/2014/ANEEL de 

25/06/2014,  notificando a companhia para que aceitasse todos os equipamentos 

que apresentassem certificados internacionais e/ou declaração de conformidade dos 

próprios fabricantes. A regulamentação dos ensaios foi feita pelo INMETRO em 13 

de agosto de 2014, com a publicação da Portaria n.º 372 e estipulando ainda, o 

prazo de um ano para que os fabricantes passassem a apresentar a certificação dos 

inversores com potência de até 10kW. Findo este prazo, as concessionárias 

passaram a aceitar somente equipamentos aprovados e certificados com selo 

INMETRO. Devido à quantidade excessiva de consultas e reclamações, foi 
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publicada a portaria n.º 271, de 02 de junho de 2015, que provocou a suspensão da 

Portaria n.º 372, em seu artigo 7º: 

“Determinar, em caráter provisório, a suspensão da obrigatoriedade de 
cumprimento das disposições aprovadas pela Portaria INMETRO n° 
357/2014, a partir da data de publicação desta Portaria. “. 

Posteriormente à suspensão da portaria INMETRO n.º 372/2014, a COPEL 

realizou nova consulta à ANEEL, que determinou a aceitação por parte da 

concessionária das solicitações de conexão que apresentassem certificados 

internacionais de ensaios (e não mais a declaração do fabricante). Este 

procedimento se encerra no dia 29 de fevereiro de 2016 e somente inversores 

registrados no INMETRO serão aceitos pelas concessionárias, conforme disposto na 

Portaria INMETRO n.17, de 14 de janeiro de 2016: 

“Art. 8º Determinar que a partir de 1º de março de 2016, os inversores para 
sistemas fotovoltaicos conectados à rede, contemplados na parte 2, do 
ANEXO III, deverão ser fabricados e importados somente em conformidade 
com os requisitos da Portaria INMETRO n.º 004/2011 e devidamente 
registrados no INMETRO. “. 

 APLICAÇÃO RETROATIVA 3.5

Um ponto importante a ser destacado é sobre a situação dos equipamentos 

instalados anteriormente à publicação da Portaria do INMETRO. Não há definição 

sobre os limites da distribuidora em exigir que o consumidor submeta o equipamento 

à certificação do INMETRO. A área comercial da COPEL considera que, por força da 

legislação vigente, os inversores que já estiverem conectados às redes de 

distribuição não poderão sofrer qualquer imposição, por parte da concessionária, a 

apresentarem certificação compulsória. Porém, a distribuidora poderá informar ao 

acessante de GD, com base na RN 414, em seu artigo Art. 170: 

A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for 
constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora 
que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao 
funcionamento do sistema elétrico. 

“§ 1º Incorrem na hipótese prevista no caput. 

I - o descumprimento do disposto no art. 165, quando caracterizado que o 
aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades 
consumidoras; e 
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II - a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja 
possível a verificação e regularização imediata do padrão técnico e de 
segurança pertinente. 

§ 2º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 1º, a distribuidora 
deve informar o motivo da suspensão ao consumidor, de forma escrita, 
específica e com entrega comprovada, sem prejuízo do disposto no § 3º do 
art. 173. ” 
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4 MONITORAMENTO DE ACESSANTES DE GD NA COPEL 

Para que a concessionária possa efetuar o controle de GD, é muito 

importante que sejam instalados sistemas de monitoramento e controle, de acordo 

com a especificação em norma. Por conta da diversidade de fabricantes e modelos 

de inversores, o uso de diversos protocolos de comunicação indica mais um 

problema a ser resolvido pela concessionária: a definição de como realizar as 

adaptações necessárias para atender aos diversos protocolos de comunicação, bem 

como os meios de transmissão de informações (fibra ótica, redes sem fio, rádio, 

sistemas celulares, etc.). A padronização dos protocolos deverá ser proposta, para 

minimizar custos na implantação do sistema. 

Considerando um ambiente de redes inteligentes, os inversores poderiam 

compartilhar um meio comum de comunicação com a medição de energia, através 

de infraestrutura da própria concessionária ou em um modelo compartilhado com o 

consumidor (acesso internet, por exemplo). Caso um modelo como este seja 

escolhido, a concessionária deverá promover a integração entre as áreas de 

medição e operação de redes e subestações, para garantir o tráfego de dados com 

a respectiva qualidade requerida pelas aplicações específicas de cada sistema. 

Modelos semelhantes já são adotados na Europa, Estados Unidos e Japão 

(Integração de um sistema de gerenciamento de distribuição com a infraestrutura de 

medição (Distribution Management System – DMS e Advanced Metering 

Infrastructure – AMI).  

Os dados coletados ainda precisam ser integrados com os sistemas 

existentes de faturamento e atendimento dos clientes, implicando na expansão de 

data centers de armazenamento de dados e em eventuais sistemas de 

compartilhamento de informações da base da distribuidora com os clientes, através 

de aplicativos para telefones celulares smartphones, tablets e computadores 

pessoais. 

Os mesmos dados poderão ser utilizados em sistemas de gerenciamento 

pelo lado da demanda (Demand Side Management - DSM), que é a modificação da 

demanda de energia do consumidor através de incentivos financeiros (tarifas 

diferenciadas em diferentes horários) ou mudanças comportamentais por educação 

do cliente. 
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  SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE FABRICANTES 4.1

A maioria dos inversores possui alguma forma de exportar dados da geração 

de energia e conta com programas de monitoramento para uso do consumidor, que 

permitem acesso local ou remoto via internet e os resultados são facilmente 

visualizados em diversos dispositivos (Figura 27). Este é um exemplo de sistema 

com acesso público, que mostra informações de uma instalação de GD fotovoltaica. 

FIGURA 27 -  MONITORAMENTO DE GD FOTOVOLTAICA 

 

FONTE: RENOVIGI, 2015. 

Em sua maioria, os dados são coletados e gerenciados por aplicativos 

proprietários, nem sempre fornecidos por ocasião da instalação. Alguns fabricantes 

comercializam estes programas em separado do equipamento, com um custo extra 

para o acessante. Desde a primeira conexão de GD realizada na concessionária, 

não há um claro interesse em se dedicar uma área ou espaço específico dentro dos 

centros de operação, para monitorar os acessantes de GD, talvez pela pouca 

quantidade e pelos ínfimos efeitos sobre a rede de distribuição. A tendência é de 

que esta mudança seja adotada brevemente, devido ao crescente número de 

solicitações de acesso protocoladas e realizadas pela COPEL. De acordo com os 

registros da COPEL Distribuição, cerca de 86 acessantes de micro geração 

fotovoltaica estavam registrados até o mês de outubro de 2014. Somente nos meses 
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de novembro e dezembro, foram adicionados mais 19 e 32 novos acessantes, 

respectivamente. Fica claro o aumento expressivo da inserção de GD em um curto 

espaço de tempo. Abaixo está demonstrado na  Figura 28, o crescimento da 

potência (kWp) disponibilizada à rede de distribuição COPEL no Paraná, durante o 

segundo semestre de 2015, somente com novos sistemas fotovoltaicos. 

FIGURA 28 -  INSERÇÃO DE NOVOS ACESSANTES FV NA COPEL 

 

FONTE: COPEL Distribuição, 2015. 

 PROJETO PARANÁ SMART GRID – PSG COPEL 4.2

No mês de maio de 2014, foi instalado um sistema de micro geração nas 

dependências da COPEL em Curitiba (Polo km3), composto por um conjunto de 20 

painéis fotovoltaicos, com potência total de 1400Wp (Watt-pico), mostrado na Figura 

29. 
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FIGURA 29 -  CONJUNTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS COPEL 

 

FONTE: COPEL Distribuição, 2015. 

Este conjunto está conectado em paralelo com a rede elétrica da COPEL 

através de um inversor (indicado pela seta azul na Figura 30) e a medição remota da 

energia gerada é feito com o auxílio de medidores eletrônicos (destacados no 

retângulo vermelho na Figura 30). Os demais equipamentos de proteção e 

comunicação também estão montados na área mostrada na Figura 30. 

FIGURA 30 -  CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO PSG COPEL 

 

FONTE: COPEL DISTRIBUIÇÃO, 2015. 

A supervisão e tratamento dos dados recebidos dos medidores são feita com 

o auxílio de um programa (HEMERA), os dados registrados pelos medidores são 

exportados e demonstra, entre diversas opções, o total de energia gerada pelo 

conjunto FV versus energia consumida da rede elétrica. O objetivo principal deste 

monitoramento é estudar o impacto da micro geração distribuída na rede da 

concessionária, observando os requisitos de proteção e qualidade de energia.  
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 MEDIÇÃO DE ENERGIA NO PROJETO PILOTO PARANÁ SMART GRID 4.3

Nas figuras a seguir, estão as diversas grandezas registradas pelos 

medidores de energia da planta piloto do Projeto PSG da COPEL. Um sistema FV 

de 1,4kWp, composto por 20 painéis solares e um inversor com capacidade de 

inserção de reativos mediante programação manual (o valor desejado é configurado 

diretamente no painel de comandos do inversor). Na área destinada a testes, além 

de equipamentos de proteção, distribuição e comunicação, está instalado um 

inversor com potência nominal de 3kW (Figura 31). 

FIGURA 31 -  INVERSOR DE 3KW 

 

FONTE: COPEL Distribuição, 2015. 

Este inversor se conecta em paralelo com a rede de distribuição interna do 

polo km3 através de um transformador exclusivo de 45kVA (dimensionado para 

atender outras cargas). Com as medições registradas, é possível acompanhar a 

geração de energia e todas as características de consumo das cargas conectadas 

na rede de distribuição simulada na área de testes. Algumas medições estão 

descritas a seguir, onde se acompanha o fluxo bidirecional de energia entre a rede 

de distribuição e os equipamentos. Na Figura 32, são mostradas as curvas de 

geração durante 4 dias. A coluna rosa representa o horário de ponta (18h00 – 

21h00). A linha em azul representa a energia gerada e injetada na rede em kWh. 

Quanto mais linear esta curva, melhor foi o aproveitamento da irradiação solar no 

dia. A linha vermelha ilustra a injeção de reativos na rede, com a programação feita 

no inversor para um valor entre 400 e pouco mais de 500varh.  
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FIGURA 32 -  POTÊNCIAS NO SISTEMA FV DE 1,4kWp 

 

FONTE: COPEL Distribuição, 2014. 

 

Outro registro em detalhe é mostrado na Figura 33: 

FIGURA 33 -  POTÊNCIAS NO MEDIDOR FV – PSG COPEL 

 
FONTE: COPEL Distribuição, 2014. 

 

Já na Figura 34, ficam representadas as grandezas registradas no medidor 

geral da instalação. A linha verde é a geração de potência ativa (kWh) e a linha 

amarela a injeção de reativos na rede pela programação feita manualmente no 
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inversor. As linhas azul e verde escuro representam uma carga conectada ao 

sistema, no caso, uma luminária LED, instalada em poste (Iluminação externa).  

FIGURA 34 -  LEITURAS NO MEDIDOR GERAL – PSG COPEL 

 

FONTE: COPEL Distribuição, 2014. 

 

Com a experiência e resultados obtidos na planta piloto do projeto, foi 

possível instalar equipamentos de comunicação para o monitoramento de clientes 

reais (acessantes de GD), estão ilustradas nas figuras seguintes (Figuras 35, 36 e 

37).  

FIGURA 35 -  POTÊNCIAS NO ACESSANTE FV 

FONTE: COPEL Distribuição, 2016.  
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A variação nas cores das linhas se deve às diferentes configurações do 

programa, mas ilustram bem as diversas potências componentes que são 

registradas em um cenário real. As grandezas estão descritas na legenda abaixo de 

cada figura. 

FIGURA 36 -  DETALHE DE POTÊNCIAS NO ACESSANTE FV 

 

 FONTE: COPEL Distribuição, 2016. 

 

FIGURA 37 -  DETALHE DE POTÊNCIAS NO ACESSANTE FV 

FONTE: COPEL Distribuição, 2016. 
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 RAZÕES PARA CONTROLE ATIVO DE GD PELA CONCESSIONÁRIA 4.4

Considerando que no Brasil, no estágio atual de inserção de sistemas de 

GD, algumas considerações importantes estão listadas abaixo apesar de que não 

são aplicáveis de imediato: 

a) Cenário de concorrência com as distribuidoras. Nos dias atuais, com uma 

crise de geração de energia proveniente de fontes convencionais 

(hidráulica), não se pode afirmar que a energia gerada em sistemas de GD 

seja uma ameaça ao negócio das distribuidoras de energia, pois a conexão 

e posterior injeção de energia no sistema só vêm a contribuir para mitigar a 

eventual falta de geração ou uso das fontes mais caras (Por exemplo, usinas 

térmicas). 

b) Legislação não permite a venda direta de energia. As regras em vigor não 

permitem a remuneração direta para a geração distribuída de energia (nos 

limites da RN 482) e tão somente a compensação por um período máximo 

de meses, implicando na perda dos créditos de energia acumulados ao 

término deste tempo. 

c) Geração em excesso. Considerando o total de micro e mini geradores 

registrados na ANEEL, não se verifica um eventual excesso de injeção de 

energia na rede de distribuição que causaria efeitos significativos na 

estabilidade do sistema interligado nacional. 

d) Controles das concessionárias sobre a geração. Diversos sistemas estão 

instalados e interligados entre a geração (usinas) e a distribuição 

(subestações) de energia, para garantir o equilíbrio entre geração e 

consumo. No caso de geração em excesso, controles automáticos garantem 

a manutenção dentro de valores pré-estabelecidos, reduzindo em um curto 

espaço de tempo, a energia produzida por usinas convencionais. Outros 

controles também se aplicam (Volt/var, controle de tensão, controle de 

frequência), garantindo o funcionamento estável do sistema. No caso de 

uma injeção maciça de energia proveniente de fontes de GD, tais controles 

atuariam na geração convencional, reduzindo o montante de geração 

entregue à rede. 



71 
 

e) Justificativa para a discussão do tema. Justifica-se a adoção do 

monitoramento, por parte das concessionárias, no estágio atual de inserção 

de GD considerando o pequeno número de micro e mini geradores 

conectados às redes de distribuição. Porém, desde já, é necessária a 

discussão de um modelo de monitoramento, baseado em: 

i. Medidores capazes de registrar fluxo inverso de potência 

(custo maior que os convencionais); 

ii. Sistemas de telemedição agregados aos medidores, que 

transmitam dados em curtos intervalos de tempo, (diferentes 

dos modelos de leitura convencionais, onde um único pacote 

de informações é transmitido por dia), demandando soluções 

tecnológicas estáveis e confiáveis; 

iii. Sistemas de faturamento adequados para receber e 

contabilizar os dados recebidos, em uma plataforma com 

processamento rápido e que disponibilize as informações em 

tempo real (ou bem próximo disso). 

iv. O ponto crucial nos questionamentos acima, como a 

concessionária irá absorver os custos de equipamentos mais 

caros, infraestrutura de comunicação e sistemas mais 

avançados para processamento e disponibilização de 

informações sobre a geração distribuída? 

 GERENCIAMENTO DE ENERGIA REATIVA 4.5

Nas instalações comerciais e industriais (grandes consumidores), é 

exigência da concessionária que as instalações apresentem um fator de potência 

igual ou superior a 0,92 (RN n.º 414/2010). A correção de uma instalação para a 

obtenção desse valor é feita, tradicionalmente, pela instalação de bancos de 

capacitores. Esta função pode ser assumida por um inversor FV, que pode suprir a 

energia reativa para a instalação. Os inversores fotovoltaicos são perfeitamente 

adequados para controle de energia reativa, graças à ampla faixa de ajuste entre as 

potências ativa P e reativa Q e a sua rápida resposta. Tais funcionalidades permitem 

uma operação efetiva e eficiente da rede, tanto em esquemas com ação local ou 
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remota (dependendo de um meio de comunicação), estendendo o campo de 

aplicação dos sistemas FV da simples injeção de energia na rede para a geração 

local e flexível de energias ativa e reativa, permitindo uma operação confiável da 

rede. 

A atual tendência para a GD implica em alterações fundamentais nos 

requisitos para as redes de distribuição e sua respectiva operação. Além da 

necessidade de reforço da rede em função da maior influência das cargas na injeção 

de energia, cresce a importância da regulamentação visando a estabilidade da 

tensão e gerenciamento de energia reativa (principalmente a volatilidade e a 

dependência da oferta de energia pela GD), requerem um gerenciamento 

coordenado e, futuramente, um gerenciamento dinâmico sobre a energia reativa. 

Em termos de projeto, caso os inversores FV sejam utilizados para a função 

adicional de fornecimento de energia reativa, estes precisam ser sobre 

dimensionados, considerando a relação entre a potência ativa desejada 

originalmente e a adicional para a energia reativa (Premm D., Schmidt S., Denk F. 

X., 2015). 

 TÓPICOS PARA DEBATES ENTRE AS DISTRIBUIDORAS 4.6

 Critérios de análise e liberação de inversores com potência superior a 

10kW, não sujeitos à registro no INMETRO e futura exigência de 

ensaio e certificação; 

 Estudar e definir critérios para a liberação de GD, considerando a 

capacidade da infraestrutura de rede; 

 Definição de meios legais para restringir a potência gerada pelos 

acessantes, com base em critérios de proteção e capacidade das 

redes de distribuição; 

 Liberar as conexões somente com anuência do acessante para 

permitir o controle da GD; 

 Integração do monitoramento de GD com o Centro de Operação de 

Distribuição – COD; 
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 Instituir critérios para o monitoramento de diversas faixas de potência, 

de acordo com a criticidade da operação; 

 Ações de monitoramento, vistoria e interpretação da aplicação da 

norma NBR 16274, com seus respectivos custos; 

 Uso dos inversores para controle volt/var; 

 As numerosas faixas para ajuste de sobre e subtensão; 

 Aplicação dos critérios para inversores conectados a geradores 

eólicos; 

 Sistemas híbridos de GD; 

 Uso de inversores em outras fontes de geração de energia. 

 ADEQUAÇÕES APÓS A REVISÃO DA RN 482/2012 4.7

FIGURA 38 -  CADERNO TEMÁTICO DE MICRO E MINI GD 

 

FONTE: ANEEL, 2015. 
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Após a entrada em vigor das alterações descritas na RN 687/2015, as 

distribuidoras adequaram seus procedimentos e normas. Porém, ficou evidente a 

interpretação diferenciada das concessionárias com a própria ANEEL, nos 

procedimentos de faturamento e acúmulo/dedução dos créditos de energia gerados. 

Com a publicação da segunda edição do Caderno Temático Micro e Minigeração 

Distribuída (Figura 38), exemplos de faturamento indicam divergências entre o 

processo adotado, conforme mostrado na página 22 do referido caderno (Figura 39): 

FIGURA 39 -  EXEMPLO DE CÁLCULO DE CRÉDITOS DE ENERGIA 

 

FONTE: ANEEL, 2015.  
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5 CONCLUSÕES 

Considerando-se a instalação de sistemas de geração distribuída até os 

limites da RN n.º 482, o uso dos serviços ancilares disponíveis nos inversores com 

potência acima de 6kW, pode auxiliar de forma significativa na estabilidade da rede 

elétrica, bem como na manutenção da qualidade de energia, de acordo com as 

especificações do PRODIST. Para tal, é de extrema importância que a 

concessionária monitore os sistemas de GD e possa, através de intervenções 

diretas nos equipamentos, regular os níveis das grandezas geradas pelos 

inversores, de forma a garantir prioritariamente a segurança de pessoas e 

instalações, bem como a quantidade de energia injetada na rede de distribuição 

através da inclusão de controle pelo lado da demanda. Há necessidade de se prever 

a operação ilhada de sistemas de GD, com controle nos centros de operação. 

 ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 5.1

A legislação brasileira já conta com importantes normas em vigor e, apesar 

de alguns adiamentos para a efetiva aplicação de algumas portarias 

regulamentadoras do INMETRO, encontra-se bem consolidada para exigir os 

requisitos técnicos dos sistemas e equipamentos aplicados em geração de energia 

(fotovoltaica, eólica, biomassa, etc.). Espera-se que novas melhorias sejam 

implementadas, condicionadas ao aumento gradativo da inserção de GD nas redes 

de distribuição, com a criação de novos modelos de tarifação que motivem a 

instalação por parte dos consumidores e que venham contribuir para um equilíbrio 

energético nacional. Como consequência, será necessário configurar novos 

mecanismos de fiscalização para garantir a aplicação das normas técnicas, visando 

principalmente a segurança nos sistemas instalados. Um ponto importante, previsto 

na norma NBR 16150, é que os inversores deverão possuir uma interface de 

comunicação aberta, que permita a interação com a concessionária distribuidora de 

energia e que informe os valores de grandezas em tempo real, permitindo a 

intervenção para controle sobre o equipamento. Tal funcionalidade também carece 

de uma complementação nos contratos de prestação de serviços entre a 
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distribuidora e o consumidor, principalmente na questão da compensação financeira 

em caso de interrupção da injeção de potência na rede de distribuição. 

No Brasil, existem muitos fabricantes de medidores de energia, que 

fornecem diferentes equipamentos para a mesma finalidade: Medir a energia nos 

clientes. Porém não há unanimidade quanto ao meio de comunicação e nem ao 

protocolo utilizado (Ex. 61850/60870/DNP3/Modbus/Fieldbus, etc.). Os fabricantes 

acabam impondo soluções proprietárias que causam transtornos quando há 

necessidade de troca de medidores, não sendo possível trocar um medidor do 

fabricante A diretamente pelo medidor do fabricante B. A energia será medida com 

certeza, mas não será enviada nenhuma informação por conta de incompatibilidade 

entre os meios de comunicação adotados por A ou B. O mesmo detalhe ocorre nos 

diversos inversores. Apesar de a interface física ser padronizada (portas RS-232, 

RS-485 ou Ethernet), os protocolos de comunicação é diferentes, de acordo com o 

fabricante, pois ainda não há uma padronização normativa. Alguns fabricantes 

chegam ao ponto de permitir o monitoramento com programas proprietários com 

licença atrelada ao endereço do hardware do computador que terá o programa 

instalado. Considerando estes detalhes, fica evidente a dificuldade que será imposta 

às concessionárias para controlar cada inversor, impactando em custos no 

desenvolvimento de uma interface de controle, que esteja adaptada a todos os 

protocolos de comunicação existentes, tanto nos medidores como nos inversores. 

 PROPOSTAS PARA A COMUNICAÇÃO E PROTOCOLOS 5.2

Para evitar a dependência de fabricantes detentores de grandes conjuntos 

de medidores, se faz necessário padronizar os principais equipamentos (medidores 

e inversores) para que sejam integrados aos sistemas de monitoramento e 

faturamento das concessionárias, revertendo em ganhos para o consumidor e para a 

distribuidora / concessionária de energia. Além disso: 

 Desenvolver um elemento de interconexão entre o ponto de conexão do 

consumidor e a concessionária, com algumas características básicas: 

 Capacidade de comunicação através de diversos meios (fibra óptica, 

redes sem fio, redes móveis, etc.); 

[ZN9] Comentário: Comentar sobre 
problemas operacionais de 
comunicação e principalmente 
protocolos de controle. Se cada 
fabricante tem um protocolo diferente 
para seus inversores como poderá a 
concessionária padronizar o controle? 
Com um conversor de protocolos? 
Comentar ainda sobre a troca de 
informações entre a Operação e a 
Medição. Já foi dito acima que a 
Operação de despacho de GD usaria a 
infra da medição inteligente. Na  
COPEL, como você acha que este 
compartilhamento de informações 
poderia ser feito? 
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 Capacidade de conversão e adaptação de protocolos para permitir 

que qualquer equipamento (Medidor de energia, inversor eólico ou 

fotovoltaico ou ainda, futuros elementos de gestão de energia pelo 

lado da demanda) possa ser acessado pela distribuidora e 

principalmente, que possa efetuar a troca entre estes, sem a 

obrigação de manter o mesmo fabricante dos equipamentos; 

 Permitir o compartilhamento e a integração de novos serviços que 

venham a ser criados, beneficiando tanto o consumidor quanto a 

distribuidora. 

Finalizando, ainda se faz necessário ter um sistema que seja capaz de 

armazenar todas as informações recebidas dos vários elementos monitorados e com 

a capacidade de exportar subprodutos após o processamento dos dados. 

Combinando todos os elementos citados anteriormente, com intercâmbio e operação 

comum entre equipamentos, pode-se afirmar que está é, de fato, a futura rede 

inteligente.  

 TRABALHOS FUTUROS 5.3

 Aplicação das normas - individual ou para um conjunto de inversores; 

 Inversores “híbridos” com baterias, legislação específica; 

 Verificação de proteções para permitir operação ilhada.  

 Características de interoperabilidade e intercambialidade de 

inversores; 

 Exigência de comunicação à concessionária de alterações nos 

sistemas instalados (substituição e/ou instalação de equipamentos, 

ampliações e melhorias); 

 Como será operado o sistema de monitoramento de GD; 

 Estudos sobre intermitência das fontes renováveis; 

 Estudo da interferência do ruído e das frequências de comunicação 

(PLC) gerado pelos inversores; 
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APÊNDICE 1 - DECLARAÇÃO DE TORNAR PÚBLICO OS RESULTADOS 

 

Eu, Zeno Luiz Iensen Nadal, pesquisador responsável pelo estudo “ESTUDO 

DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA CONTROLE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

COM USO DOS RECURSOS DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS", a ser 

realizado no programa de mestrado em tecnologia, dos Institutos LACTEC, declaro 

que os resultados e conclusões obtidos na pesquisa serão apresentados em forma 

de dissertação e poderão de acordo com as práticas editoriais e éticas serem 

publicadas em revistas científicas específicas, ou apresentados em reuniões 

científicas, congressos, jornadas etc., independentemente dos resultados serem 

favoráveis ou não. 

Curitiba, 27 de Julho de 2016. 

 

____________________________________ 

Zeno Luiz Iensen Nadal 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Vóldi Costa Zambenedetti 

Orientador 
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