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Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar qualidade da energia injetada na rede elétrica através de inversores
de diferentes tipos e fabricantes durante um período de operação de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede
(SFCR), tomando como estudo de caso o primeiro sistema fotovoltaico da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(CHESF), instalado no seu almoxarifado em Abreu e Lima-PE, possuindo as etapas de instalação do analisador no
ponto de conexão com a rede elétrica, medição de grandezas elétricas durante a fase de operação dos inversores,
coleta dos dados medidos, construção gráfica, verificação técnica do comportamento das grandezas medidas, e
descrição dos resultados obtidos. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisa bibliográfica em livros, revistas e
artigos, e aplicação de estudo de caso na primeira microgeração solar da CHESF. Os resultados proporcionaram uma
significativa análise, verificando as exigências dos fabricantes com relação à rede de distribuição local, e variações de
comportamento de determinadas grandezas que podem impactar na qualidade do fornecimento da energia elétrica à
Unidade Consumidora (UC).
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1.

INTRODUÇÃO

A Geração Distribuída (GD) no Brasil vem crescendo de forma muito ampla, principalmente nas redes de
distribuição em Baixa Tensão (BT). Em 2017, o número de conexões de micro e minigeração de energia ultrapassou a
margem de sete mil instalações, através de 7.658 ligações registradas na Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), sendo a fonte de maior utilidade pelas UCs a solar com 7.568 adesões, acompanhada da eólica (45
instalações), e Minas Gerais como o estado com o maior número de micro e minigeradores (mais de 1.644 conexões),
seguido de São Paulo (mais de 1.370) e Rio Grande do Sul com mais de 782 (ANEEL, 2017). Uma das justificativas
para o uso quase que unânime de sistemas fotovoltaicos está na radiação solar média que incide sobre a superfície do
país, característica já conhecida há bastante tempo, chegando a patamares de 2.300 kWh/m², considerado um ótimo
valor dentro do mercado mundial. Para a análise do SFCR CHESF através dos inversores, em conformidade com as
normas, recomendação e procedimentos pertinentes, as seguintes grandezas foram adotadas como critérios de medição
da qualidade da energia elétrica: tensão em regime permanente, frequência, fator de desequilíbrio de tensão, fator de
potência, e harmônicos e distorções de tensão e corrente.
2.

INVERSORES DE UM SFCR

Os inversores são essenciais para os sistemas conectados à rede elétrica, sem os quais não seria possível fazer a
injeção da energia produzida pelos módulos na rede elétrica. Nos SFCRs os inversores CC-CA (Corrente Contínua –
Corrente Alternada) funcionam como fontes de corrente (VILALVA e GAZOLI, 2012).
2.1

Principais Características

Forma de onda e Distorção harmônica. A forma de onda da tensão CA produzida deve ser puramente senoidal,
sendo a Distorção Harmônica Total (THD em inglês) inferior a 5% em qualquer potência nominal de operação (PINHO,
2014).
Potência nominal de saída. Esta característica indica a potência que o inversor pode prover à carga em regime
contínuo, sendo que para os SFCRs, a potência do inversor está associada à potência do painel fotovoltaico utilizado
(PINHO, 2014).
Tensão de entrada. Corresponde à tensão CC do inversor, cujos requisitos devem ser sempre atendidos pela
associação em série/paralelo de módulos (PINHO, 2014).
Tensão de saída. Na maioria dos inversores, a tensão é regulada, e são usados valores no Brasil de 127 ou 220 V,
sempre na frequência de 60 Hz (PINHO, 2014), e a regulamentação da ANEEL exige que os inversores devam operar
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em BT para potências de até 100 kW, e para potências maiores até 1 MW devem injetar energia nas redes de Média
Tensão (MT) de distribuição (ANEEL, 2015).
Frequência da tensão de saída. Esta característica indica a frequência da tensão de saída CA do inversor, devendo
atender aos limites toleráveis de variação em conformidade com as concessionárias locais, alterando também a
quantidade de energia injetada na rede elétrica de acordo com esta variação.
Fator de potência. O inversor deve ter um fator de potência nominal compatível com o fator de potência desejado
para as cargas (PINHO, 2014). É importante que o inversor tenha uma variação do fator de potência de modo a atender
às concessionárias locais, tanto para o indutivo como também para o capacitivo.
3.

METODOLOGIA

3.1 Informações gerais
O presente trabalho aborda a análise de SFCR através da operação de inversores de modelo e fabricante diferentes,
com foco na qualidade da energia injetada na rede de distribuição de energia elétrica. Parte do desenvolvimento da
pesquisa ocorreu no SFCR CHESF, localizado no Parque de Materiais da Companhia em Abreu e Lima-PE, e outra
parte ocorreu em escritório para verificação dos dados medidos.
O SFCR CHESF em Abreu e Lima, primeiro sistema fotovoltaico da Companhia, é composto por 252 módulos
solares com dimensões de 1,425 x 0,652 (m x m), de 130 Wp cada. Os módulos estão associados em série e divididos
em strings, sendo conectados à rede da concessionária local por meio de cinco inversores. O sistema abrange uma área
de aproximadamente 700 m², com capacidade de geração de até 5,11 MWh mensal, correspondendo a até 12% do
consumo da UC local. Tem na sua configuração dez strings (8 de 27 módulos cada e 2 de 18 módulos cada), 2
inversores trifásicos de 12 kW cada, fabricante SMA, e 3 inversores monofásicos de 5 kW cada, fabricante
SUNGROW. Com relação aos inversores da SMA, no período da medição proposta, só foi possível realizar as
atividades com apenas um equipamento, pois o outro se encontrava em manutenção, ou seja, o SFCR CHESF estava em
operação com apenas um inversor trifásico da SMA e três inversores monofásicos da SUNGROW, totalizando quatro
equipamentos.
O processo de análise qualitativa do referido SFCR sucedeu na coleta de medições de grandezas específicas, e na
verificação dos valores medidos. Para a coleta das medições, foi utilizado um analisador tipo ET-5061C, fabricante
Minipa. As grandezas consideradas relevantes à pesquisa foram as seguintes: Tensões fase-neutro; Correntes de fase e
de neutro; Frequência, Harmônicos de tensão e de corrente; Taxas de distorção harmônica de tensão e corrente; Fator de
Potência; e Fator de Desequilíbrio de tensão.
3.2 Inversores do SFCR CHESF
Inversores SMA. Os inversores utilizados da SMA são do tipo multi string sem transformador, com dois
rastreadores de Maximum Power Point (MPP), que convertem CC do gerador fotovoltaico em CA trifásica (de acordo
com o nível da rede), injetando energia posteriormente na rede elétrica local (SMA, 2014). Dentro de suas modernas
funções, destacam-se as interfaces (via Bluetooth, webconnect), relé multifunção, e serviços de gestão de rede.
Basicamente no circuito principal, a energia após estabilização na tensão passa pelo processo de conversão CC-CA à
base de Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), que é o Transistor Bipolar de Porta Isolada, e posterior conexão
junto à rede elétrica. A figura 1 mostra o esquema funcional do inversor.

Figura 1 – Esquema de Ligação do Inversor STP 1200TL - SMA
Fonte: www.sma.de
Possuem as seguintes características: Potência CC máxima de 12.275 W; Tensão máxima de entrada de 1000 V;
Intervalo de tensão MPP entre 440 V e 800 V; Tensão atribuída de entrada de 580 V; Tensão mínima de entrada de 150
V; Tensão de entrada inicial de 188 V; Corrente máxima de entrada (entrada A) de 18 A; Corrente máxima de entrada
(entrada B) de 10 A; Corrente máxima de curto-circuito (entrada A) de 25 A; Corrente máxima de curto-circuito
(entrada B) de 15 A; Duas de entradas MPP independentes; Duas strings por entrada MPP; Potência nominal de saída
CA de 12.000 W; Intervalo de tensão de saída CA entre 160 V e 280 V; Corrente nominal de saída CA de 17,4 A (com
220 V e 230 V) ou 16,7 (com 240 V); THD de corrente de saída menor que 3% (com THD de tensão menor que 2% e
potência CA maior que 50% da nominal); Frequência 50/60 Hz (com intervalo de funcionamento entre 45,5 Hz e 54,5
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Hz para a frequência de 50 Hz, e entre 55,5 Hz e 64,5 Hz para a frequência de 60 Hz); e três fases de injeção na rede
(SMA, 2014).
Inversores SUNGROW. Já os inversores utilizados da SUNGROW são do tipo multi string com transformador.
Basicamente no circuito principal, a energia passa por um filtro CC para filtragem e estabilização, depois por um
retificador de ponte de onda completa (full-bridge) à base de IGBT para conversão CC-CA, um transformador de baixa
frequência, e conexão junto à rede elétrica com o chaveamento de um relé (SUNGROW, 2012). A figura 2 mostra o
esquema funcional do inversor.

Figura 2 – Diagrama básico de circuito do SG5K-B - SUNGROW
Fonte: SUNGROW (2012)
Possuem as seguintes características: Potência CC máxima de 5.500 W; Corrente de entrada máxima de 20 A;
Intervalo de tensão MPP entre 300 V e 650 V; Tensão máxima de entrada de 780 V; Potência nominal de saída CA de
5.000 W; Intervalo de tensão CA entre 180 V e 260 V; Frequência 50/60 + 1 Hz; Fator de Potência acima de 0,99 (na
potência nominal); Eficiência entre 93% e 94%; THD de corrente de saída menor que 3% (na potência nominal); e uma
fase de injeção na rede (SUNGROW, 2012). O uso de um transformador no circuito de inversor permite que o arranjo
dos módulos fotovoltaicos possam fornecer tensões menores, tornando desnecessário o aterramento conjunto do
inversor e do arranjo fotovoltaico, reduzindo assim as interferências eletromagnéticas (SOUZA, 2015). Mas, a presença
do trafo também resulta em aumento de perdas de potência, devido às perdas no ferro pelos harmônicos de tensão e às
perdas no cobre pelos harmônicos de corrente. Fisicamente, o volume e peso acabam sofrendo um aumento
significativo (GOMES, 2015).
3.3 Analisador de Energia
Para as medições das grandezas elétricas supracitadas, foi utilizado um Analisador de Qualidade de Energia,
modelo ET-5061C, fabricante Minipa, dotado do software Topview para verificação dos valores medidos. Dentro de
suas funções, destacam-se a visualização em tempo real dos valores numéricos de qualquer parâmetro elétrico de
sistemas monofásicos, trifásicos a três fios e a quatro fios, análise harmônica de tensões e corrente até 49ª ordem,
anomalias de tensão (surtos e quedas) com resolução de 10 ms, desbalanceamento, medições de corrente inrush,
histogramas e gráficos de análises harmônicas e diagramas vetoriais de ângulos mútuos entre tensões e correntes, entre
outras (MINIPA, 2011). A prática das medições ocorreu no abrigo dos inversores do SFCR CHESF, fixando pontos
específicos no quadro geral para aquisição dos valores de grandezas elétricas determinadas. Os pontos com os
conectores tipo “jacaré” foram ajustados para capturar sinais de tensão monofásica, trifásica e entre neutro e terra,
enquanto que os conectores em forma de anel foram ajustados para capturar os sinais de corrente de fase e de neutro
(MINIPA, 2011). A figura 3 mostra o esquema ligação no local.

Figura 3 – Instalação do Analisador de Qualidade de Energia ET-5061C no SFCR CHESF.
Fonte: Própria
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3.4 Análise dos inversores no SFCR CHESF
A realização das medições no SFCR vem ocorrendo desde julho de 2017, com prazo de conclusão previsto de um
ano. Para este artigo, os dados apresentados correspondem ao mês de dezembro daquele ano, registrando um total de
2.190 pontos de medição, num intervalo de 10 minutos entre cada ponto. Durante o referido mês, o período diário de
radiação solar estendeu-se, em média, entre 5h26 e 17h26.
4.

NORMAS E RECOMENDAÇÕES DE REFERÊNCIA

Buscando um diagnóstico com sólidos argumentos técnicos, foram adotadas normas e recomendação relevantes
que auxiliaram a pesquisa na verificação dos valores medidos das grandezas elétricas do SFCR em questão. Para o
desenvolvimento da avaliação qualitativa da energia elétrica através da operação dos inversores, é importante conhecer
as condições técnicas consideradas normais ou toleráveis, comparando os valores reais com os de referência, obtendo-se
conclusões concretas e com fundamentos expressivos.
4.1. Norma IEC 61000-3-2: 2014
A IEC (International Eletrotechnical Commission) trata-se de uma organização internacional de padronização de
tecnologias elétricas, eletrônicas e outras relacionadas. A norma IEC 61000 referente à EMC abrange de modo
relevante questões relacionadas à qualidade. Nela, basicamente estão descritas as emissões de distúrbios consideradas
toleráveis nas instalações elétricas. Dentro do contexto deste artigo, foi utilizada a norma IEC 61000 3-2, que se refere
às limitações de injeção de harmônicos de corrente na rede pública de alimentação, sendo aplicável a equipamentos de
corrente de entrada de até 16 A por fase, ligados em sistemas públicos de distribuição em baixa tensão de CA,
frequência 50 ou 60 Hz, e tensão monofásica entre 220 e 240 V. Estes equipamentos são separados em quatro classes,
de A até D. Os inversores em questão foram enquadrados na classe A (equipamentos com alimentação trifásica
equilibrada, aparelhos de uso domésticos, com exceção os de classe D).
4.2. Recomendação IEEE 519: 2014
O Instituo de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), criado nos Estados Unidos, já publicou diversas
literaturas técnicas em engenharia elétrica no mundo, sendo um importante aliado no desenvolvimento de normas
internacionais. Com isto, foi utilizada neste artigo a recomendação IEEE 519:2014 para avaliação dos limites de
distorção harmônica de tensão e de corrente.
4.3. Módulo 8 - PRODIST
PRODIST são documentos desenvolvidos pela ANEEL, normatizando e padronizando as atividades técnicas
relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica (ANEEL, 2016). O
módulo 8 estabelece os procedimentos referentes à qualidade da energia elétrica, explanando a qualidade do produto e a
qualidade do serviço. Este módulo refere-se à qualidade da energia vinculada à tensão, corrente, distorções harmônicas,
frequência, fator de desequilíbrio, e fator de potência.
5.

INDICADORES DE QUALIDADE

5.1. Tensão em Regime Permanente
A tensão em regime permanente da rede elétrica de distribuição deve ser fornecida à UC de modo satisfatório,
dentro dos limites estabelecidos pelas normas em vigor. A tabela 1 mostra a classificação da tensão em regime
permanente em pontos de conexão igual ou inferior a 1 kV (380/220), por meio de posições chamadas de adequada,
precária e crítica. É dever dos sistemas de geração distribuída cessar a injeção da energia na rede elétrica local em
situações consideradas anormais de operação.
Tensão de Atendimento (TA)
Adequada
Precária
Crítica

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (Volts)
(350< TL< 399) / (202< TL< 231)
(331< TL< 350 ou 399< TL< 403) / (191< TL< 202 ou 231< TL< 233)
(TL<331 ou TL>403) / (TL<191 ou TL>233)

Tabela 1 – Pontos de Conexão em Tensão Nominal Igual ou Inferior a 1 kV (380/220).
Fonte: Adaptado do PRODIST – Módulo 8: 2017
5.2. Frequência
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Os equipamentos e sistemas são desenvolvidos para operarem dentro de faixas de tensão e frequência,
apresentando funcionamento condizente com as necessidades das cargas. Uma vez operados fora destas faixas, ficam
sujeitos a um deficiente desempenho ou até mesmo a danificações. De acordo com o módulo 8 do PRODIST, sistemas
de geração distribuída conectados à rede devem operar dentro dos limites de frequência compreendidos entre 59,9 Hz e
60,1 Hz, em condições normais de operação e em regime permanente.
5.3. Fator de Desequilíbrio
Segundo o módulo 8 do PRODIST, desequilíbrio de tensão é o fenômeno caracterizado por qualquer diferença
verificada nas amplitudes entre as três tensões de fase de um determinado sistema trifásico, e/ou na defasagem elétrica
de 120º entre as tensões de fase do mesmo sistema. Este fenômeno é verificado pelo chamado Fator de Desequilíbrio de
Tensão, que é a relação entre a tensão de sequência negativa (V-) e a tensão de sequência positiva (V+), como mostrada
na equação (1).
FD% = V- .100
V+

(1)

O Fator de Desequilíbrio de Tensão, conforme módulo 8 do PRODIST, para sistemas de tensão igual ou inferior a
1 kV, tem limite de 3,0 %.
5.4. Fator de Potência - FP
Os inversores solares são projetados para disponibilizar energia ativa com um fluxo mínimo de energia reativa
entre a rede elétrica e os equipamentos geradores de corrente. É importante o mantimento do Fator de Potência dentro
dos limites toleráveis para que sistemas de geração distribuída não proporcionem parcelas significativas de contribuição
na redução da vida útil de equipamentos e instalações da UC. Conforme descrito no módulo 8 do PRODIST, o Fator de
Potência deve estar compreendido entre 0,92 e 1,00 (indutivo), ou 1,00 e 0,92 (capacitivo). Os valores são medidos pela
relação entre os módulos da Potência Ativa (P) e da Aparente (S), da qual vem da soma fasorial da Potência Ativa com
a Reativa, como mostrada na equação (2).
FP = P
S

(2)

5.5. Harmônicos de Tensão e Corrente
Distorções Harmônicas são fenômenos que proporcionam alterações no formato das ondas das tensões e correntes
em relação à onda senoidal da frequência fundamental. A verificação dos harmônicos é essencial para confirmar as
condições exigidas e propostas pelos fabricantes dos inversores para desempenhar geração de corrente com harmônicos
toleráveis, preservando a qualidade no fornecimento da energia elétrica. Para expressar os efeitos no sistema de
potência, calculam-se as distorções na forma de porcentagem em relação à componente fundamental. Entre os
indicadores de qualidade considerados neste artigo, foram apreciadas as Distorções Harmônicas de Tensão (THDv),
pois harmônicos de tensão da rede de distribuição podem interferir no comportamento de sistemas e equipamentos de
geração, e de Corrente (THDi), cujas fórmulas básicas estão mostradas nas equações (3) e (4) abaixo, constituídas pelas
tensão eficaz por ordem h (Vrms,h) e corrente eficaz por ordem h (Irms,h).
(3)
(4)
Mesmo que a natureza das distorções harmônicas geradas por cargas não lineares sejam dependentes da
especificidade da carga, geralmente os harmônicos ímpares são os que causam mais impactos negativos, resultando em
danos significativos a equipamentos e instalações, tais como deficiência na operação, sobretensões e sobrecorrentes,
interferências em sistemas de comunicação e danos na resistência de condutores elétricos.
Seguindo as recomendações da IEEE 519: 2014, as tabelas 2 e 3 mostram os limites individual e total de THDv e
THDi. No caso da tabela 3, os inversores foram avaliados em conformidade com os limites que envolvem a relação da
corrente máxima de curto-circuito e corrente máxima da demanda da carga (Icc / IL) menor que 20.
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Limite de Distorção Harmônica de Tensão Individual e Total
Harmônico
Distorção Total de
Tensão no barramento do Ponto
Individual
Tensão – DHTv [%]
de Acoplamento Comum - PAC
5,0
8,0
V< 1 kV
3,0
5,0
1 kV < V < 69 kV
1,5
2,5
69 kV < V < 161 kV
1,0
1,5
161 kV < V
Tabela 2 – Limite de Distorção Harmônica de Tensão Individual e Total.
Fonte: Adaptado de IEEE 519: 2014
Distorção Harmônica Máxima em Porcentagem de Demanda Máxima de Corrente de Carga (IL)
11 < h <
3 < h < 11
17 < h < 23
23 < h < 35 35 < h < 50 Dist. Harm. Total - DTT
Icc / IL
17
4,0
2,0
1,5
0,6
0,3
5,0
< 20
7,0
3,5
2,5
1,0
0,5
8,0
20 < 50
10,0
4,5
4,0
1,5
0,7
12,0
50 < 100
12,0
5,5
5,0
2,0
1,0
15,0
100 < 1000
15,0
7,0
6,0
2,5
1,4
20,0
> 1000
Tabela 3 – Distorção Harmônica Máxima em Porcentagem de Demanda Máxima de Corrente de Carga.
Fonte: Adaptado de IEEE 519: 2014
Segundo as determinações da norma IEC 61000-3-2, os valores dos limites das correntes harmônicas (expressos
em ampère) estão mostrados na tabela 4.
Limite de Emissão de Correntes Harmônicas em
Equipamentos de Corrente menor que 16 A
Classe A
Ordem do Harmônico h
Máxima Corrente [A]
Harmônicos Ímpares
2,30
3
1,14
5
0,77
7
0,40
9
0,33
11
0,21
13
0,15 x (15/h)
15 < h < 39
Harmônicos pares
1,08
2
0,43
4
0,3
6
0,23 x (8/h)
8 < h < 40
Tabela 4 – Limite de Emissão de Correntes Harmônicas em Equipamentos com Corrente Menor que 16 A por
Fase.
Fonte: Adaptado de IEC 61000-3-2: 2014
Durante o período de geração do SFCR, cargas não lineares também estão em funcionamento, contribuindo no
comportamento dos harmônicos nas instalações elétricas no local de consumo. A tabela 5 mostra valores médios de
THDi de algumas cargas, como também valores médios de THDv dos sistemas elétricos nos pontos de instalação dessas
cargas nos momentos das medições (ALTHOFF, 2012), servindo de parâmetro de avaliação na pesquisa.
Carga
Lâmp. Flúor. Tub. com reatores eletromagnéticos (4 amostras)
Lâmp. Flúor. Tub. com reatores eletrônicos (3 amostras)
Lâmpadas fluorescentes compactas (7 amostras)
Geladeiras (5 amostras)
Ferro de passar roupa (1 amostra)
Microcomputadores (7 amostras)
Aparelhos de ar condicionado – modo resfriar (9 amostras)

DHTv (%)
4,3
4,2
4,2
3,0
4,1
3,9
2,3

DHTi (%)
11,9
120,5
112,0
9,1
4,1
102,2
13,8
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Tabela 5 – Valores Médios de THDv e THDi em Cargas Residenciais e Comerciais Alimentadas por Redes
Elétricas de Distribuidoras de Energia.
Fonte: ALTHOFF, 2012
6.

RESULTADOS E ANÁLISE

Com as medições efetivadas em campo, foram gerados vários gráficos envolvendo as grandezas elétricas
determinadas, promovendo assim a observância da qualidade da energia injetada na rede elétrica local através dos
inversores da SMA e SUNGROW em operação. As análises das tensões e seus desequilíbrios e distorções, como
também a análise da frequência, foram realizadas para verificar as condições da rede elétrica exigidas pelos fabricantes
dos inversores. Já para análise de desempenho dos equipamentos, foram verificadas as correntes e seus harmônicos e
distorções, como também o fator de potência. Para maior precisão das informações, não foram considerados os períodos
sem geração no sistema solar, evitando impactos muito negativos nos valores de verificação. Esta pesquisa limita-se aos
modelos e fabricantes dos inversores utilizados no SFCR CHESF.
6.1. Comportamento da Tensão
Com as médias diárias das tensões monofásicas de saída nos inversores, verificou-se que seus comportamentos
atendem às faixas aceitáveis pelos critérios do PRODIST. Nos períodos de geração, constatou-se que o nível das tensões
aumentou aproximadamente 2% do nível das tensões nos períodos sem geração. A média e desvio padrão dos valores
médios diários medidos foram, respectivamente, 224,73 + 2,72 V, 225,23 + 3,12 V e 227,34 + 2,82 V para as fases 1, 2
e 3. Verificou-se também certo desequilíbrio entre as tensões, mais precisamente da tensão da fase 3 com as demais.
6.2. Frequência
Os inversores da SMA e SUNGROW operaram em sincronismo com a frequência da rede de modo satisfatório,
cujos valores estiveram dentro dos limites exigidos pelo PRODIST. No período da pesquisa, a média dos valores diários
da frequência e seu desvio padrão registrados na saída dos inversores alcançaram 60 + 0,02 Hz.
6.3. Fator de Desequilíbrio de Tensão - FD
De forma geral, o FD atende com eficácia ao limite estabelecido pelo PRODIST, variando abaixo de 1%. Sobre
esta variação, durante o período de geração o FD sofre um aumento de aproximadamente 71%, mantendo-se em torno
de 0,6%, valor muito abaixo dos 3 % limitados pelo PRODIST. Este indicador tem uma importância significativa, pois
desequilíbrios de tensão podem interferir no funcionamento dos equipamentos.
6.4. Taxa de Distorção Harmônica de Tensão - THDv
Os fabricantes requerem uma THDv menor que 2%. Na IEEE 519, a recomendação é de até 5% para equipamento
individual. Os valores típicos diários medidos foram muito baixos, atendendo eficazmente aos limites tanto do
fabricante quanto da IEEE 519. A média e o desvio padrão dos valores diários da THDv de cada fase foram, 0,72 + 0,07
% para a fase 1, 0,79 + 0,11 % para a fase 2, e 0,80 + 0,10 % para a fase 3. A figura 4 mostra o comportamento médio
de THDv por fase da amostra medida. Em média, percebeu-se que em períodos de geração os valores de THDv
reduziram.

Figura 4 – Curva Média Diária das Distorções Harmônicas de Tensão por Fase do SFCR CHESF.
Fonte: Própria
6.5. Fator de Potência - FP
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Os intervalos de referência informados no item 5.4 foram enquadrados nos períodos em que a potência gerada foi a
partir de 20% da potência nominal. Neste critério, O SFCR CHESF com os inversores em operação apresentou um FP
indutivo dentro dos limites exigidos pelo módulo 8 do PRODIST. O valor médio alcançado foi de 0,991, e desvio
padrão de 0,002.
6.6. Harmônicos de Corrente
Para este indicador, foram levantadas algumas observações. Nos momentos de pouca geração, a Taxa de Distorção
Harmônica de Corrente (THDi) do SFCR teve um aumento considerável, mas com corrente injetada muito baixa,
levando a pesquisa a conclusões divergentes. A figura 5 mostra a curva típica diária da referida distorção em função da
potência injetada na rede com os inversores dos dois fabricantes em operação na fase 1. Nela, verificou-se que em
períodos de baixa geração a THDi chegou a valores acima de 30 %. No período de boa geração, a THDi propagada
ficou abaixo dos 5 %, limite recomendado pela IEEE 519.

Figura 5 – Curva Média Típica das Distorções Harmônicas de Tensão na Fase 1 – SMA e SUNGROW.
Fonte: Própria
Avaliando desta forma as medições dos períodos de geração, a média diária da THDi alcançou 6,63 %. Para
evitar conclusões divergentes como esta, a análise final da distorção foi feita considerando a potência gerada a partir de
50% do valor nominal dos inversores, conforme requisitado pelos próprios fabricantes. Com este critério, os valores
encontrados satisfazem os limites exigidos pela Norma IEC 61000-3-2, a recomendação IEEE 519, e o módulo 8 do
PRODIST. Na comparação entre os inversores dos fabricantes supracitados, destaca-se a maior propagação do 3º
harmônico pelo inversor da SUNGROW, bem como a propagação do 7º e 13º harmônicos pelo inversor da SMA. Os
valores de THDi encontrados durante a operação dos inversores são vantajosos em comparação com os valores dos
eletrodomésticos de referência da tabela 5. Isto em termos percentuais. Em termos absolutos, os harmônicos de corrente
dos inversores se destacariam, de acordo com o quantitativo de cargas (indicadas na referida tabela) instaladas na UC. A
figura 6 mostra a média das correntes harmônicas e suas respectivas THDi individuais para o inversor de cada
fabricante, permitindo assim conclusões mais sólidas.
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Figura 6 – Média dos Valores Médios Diários das Correntes Harmônicas (a) e suas Distorções (b) na Fase 1 –
Inversores SMA e SUNGROW.
Fonte: Própria
Outra situação relevante é a redução da eficiência dos inversores com o fator sombreamento. Em períodos de
muita nebulosidade ocorrem variações expressivas nas grandezas que envolvem a geração. Na figura 7 podemos
apreciar, por exemplo, o comportamento da THDi em momentos de variações da radiação com a nebulosidade. A
diminuição da radiação provocou o aumento da THDi dos dois inversores, porém reduziu a intensidade das correntes
harmônicas.

Figura 7 – Curva da THDi dos inversores em função da Potência injetada na Fase 1 em 20/12/2017.
Fonte: Própria
6.7. Corrente de Neutro
O inversor monofásico da SUNGROW conectado à fase 3 possui maior quantidade de módulos vinculados a sua
entrada MPPT (36 módulos divididos em 2 strings, enquanto que nos outros dois inversores monofásicos conectados às
fases 1 e 2 são 27 módulos em uma única string ligada à entrada MPPT de cada equipamento). Existe, portanto,
diferença de capacidade de geração entre os inversores monofásicos pelas diferentes quantidades de módulos
conectados. Por serem monofásicos e ligados a um sistema fotovoltaico de capacidade de geração de certa forma
relevante, estes inversores neste ambiente podem produzir desequilíbrio entre as fases. Constatou-se o surgimento da
corrente de neutro, chegando a valores superiores a 3,5 A, numa média e desvio padrão de 1,56 + 0,96 A.
Esta contribuição vem praticamente dos harmônicos ímpares (de forma geral, harmônicos pares não causam
problemas), afetando o condutor neutro das instalações elétricas, podendo causar até superaquecimento dos fios ao
longo do tempo (MINIPA, 2011). Como esta pesquisa referiu-se ao comportamento dos inversores em um SFCR de
uma UC, foi considerada até a 26ª ordem dos harmônicos para análise, pois harmônicos de ordem muito elevada pouco
influenciam no resultado das medições, trazendo resultados até mais rápidos para verificação de dados (LIMA, 2016).
7.

CONCLUSÃO
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Os resultados supracitados mostram que, mesmo com inversores de modelos de épocas distintas e fabricantes
diferentes, o SFCR CHESF desenvolveu satisfatoriamente a geração da energia elétrica, atendendo aos requisitos das
normas e recomendação em vigor, e manteve a qualidade no fornecimento da energia à rede. Com relação à tipologia
de ligação e uso de inversores monofásicos, vale ressaltar que existe potencial de surgimento de desequilíbrios mais
intensos, haja vista que o SFCR não gerou energia muito próxima do valor nominal. Isto contribuiria ainda mais no
surgimento de corrente no neutro, podendo chegar à hipótese do sistema rejeitar a conexão dos inversores à rede local
por instabilidade, resultando em baixa qualidade da energia. Essa corrente de neutro tem forte contribuição dos
harmônicos, principalmente os ímpares, podendo afetar o condutor ao longo do tempo. Pelos dados medidos,
certamente os inversores da SUNGROW tiveram forte contribuição neste aspecto.
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QUALITY OF ENERGY IN THE PHOTOVOLTAIC GENERATION THROUGH INTERACTION
BETWEEN INVERTERS OF DIFFERENT MANUFACTURERS CONNECTED AT ELECTRIC GRID
Abstract. This article has purpose to show the quality of the energy injected at grid through the interaction between
inverters of different manufacturers during a period of microgeneration operation at Grid Connected Photovoltaic
System (SFCR), taking as a case study the photovoltaic system installed in the warehouse of Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (CHESF) in Abreu e Lima-PE, with tasks of installation of the analyzer at point of connection of the
electric grid, simulation of inputs and outputs of the inverters of different manufacturers, measurement of data, graphic
construction of measurements data, technical analisys, and description of the results of the analysis. The methodology
of Research was in the bibliographical literature in books, journals and articles, and case study application at CHESF
solar microgeneration. The results show a significant change during the operations of the inverters, showing variations
of measurements data that can impact on the quality of the electric energy supply to the Consumer Unit (UC).
Key words: Grid Connected Photovoltaic System, Inverters, Quality.

