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RESUMO 
 
 

ESTRATÉGIA DE CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
PARA SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO INTELIGENTES 

 
AUTOR: ANA PAULA CARBONI DE MELLO 

ORIENTADOR: DANIEL PINHEIRO BERNARDON 
COORIENTADOR: LUCIANO LOPES PFITSCHER 

 
 

Este trabalho apresenta contribuições ao estudo e ao desenvolvimento de estraté-
gias de Controle de Tensão e Potência Reativa (Controle Volt/VAr ou VVC, do inglês 
volt/var control) para sistemas de distribuição inteligentes. Atualmente, o emprego do 
VVC é considerado uma das funções mais importantes e desejadas no contexto de mo-
dernização de sistemas de distribuição, tendo em vista a ascensão de tecnologias de co-
municação e novos equipamentos controláveis. Neste sentido, foram propostas nos últi-
mos anos algumas soluções comerciais para a implementação e a otimização do VVC nas 
redes de distribuição. Contudo, ainda são necessários estudos e proposições de técnicas 
adequadas, pois a maioria destas soluções ainda não considerara a possibilidade de con-
trole dos níveis de tensão por inversores de frequência, excluindo a participação da gera-
ção distribuída, compensadores estáticos de reativos e outros equipamentos eletrônicos 
com potenciais benefícios na realização do VVC em redes de distribuição. Neste contexto, 
este trabalho propõe uma nova metodologia de VVC para coordenar as ações de equipa-
mentos tradicionalmente utilizados em conjunto com equipamentos eletrônicos, garantin-
do o controle da tensão em níveis adequados, principalmente com ganhos operacionais 
em relação a redução do número de chaveamentos dos dispositivos convencionais. Para 
isso é proposta uma estratégia de VVC coordenado centralizado na subestação, que utili-
za lógica fuzzy para determinar o equipamento que atuará na correção das violações de 
tensão, bem como o ajuste necessário, incluindo as limitações dos diferentes equipamen-
tos e a proporcionalidade entre seus chaveamentos sem prejudicar os níveis de tensão. A 
metodologia foi aplicada para dois sistemas teste de distribuição baseados em redes reais 
da IEEE, sendo implementada através de uma interface entre os softwares MATLAB® e 
OpenDSS® com resultados que atendem ao objetivo proposto. 

 

Palavras-chave: ADMS. Controle Volt/VAr. Lógica Fuzzy. Operação de Sistemas de 
Distribuição. Smart Grids. 





 

ABSTRACT 
 
 

COORDINATED VOLT/VAR CONTROL STRATEGY FOR 
INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEMS 

 
AUTHOR: ANA PAULA CARBONI DE MELLO 
ADVISOR: DANIEL PINHEIRO BERNARDON 
CO-ADVISOR: LUCIANO LOPES PFITSCHER 

 
 

This work presents contributions to the study and development of Voltage and 
Reactive Power Control (Volt/VAr control or VVC) for intelligent distribution systems. 
Currently, the use of VVC is considered one of the most important and desired functions 
in the context of distribution systems modernization, in view of the rise of communica-
tion technologies and new controllable equipment. In this sense, some commercial solu-
tions have been proposed in the last years for the implementation and optimization of 
VVC in the distribution networks. However, studies and propositions of adequate tech-
niques are still necessary, since most of these solutions have not yet considered the pos-
sibility of controlling voltage levels by frequency inverters, excluding the participation 
of distributed generation, static reactive compensators and other electronic equipment 
with potential benefits of VVC in distribution networks. In this context, this work pro-
poses a new VVC methodology to coordinate the traditionally equipment actions with 
power electronics equipment, ensuring the voltage control at adequate levels mainly 
with operational gains in relation to the reduction of the number of commutations of 
conventional devices. For this, a coordinated centralized VVC strategy is proposed in 
the substation that considers the limitations of the different equipment and the com-
mutations proportionality without impairing the voltage levels. The methodology was 
applied in two distribution systems based on real IEEE networks, which was imple-
mented through an interface between the software MATLAB® and OpenDSS® with sat-
isfactory results. 

 

Keywords: ADMS. Volt/VAr Control. Fuzzy Logic. Distribution Systems Operation. 
Smart Grids. 
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1. INTRODUÇÃO 

A modernização do sistema elétrico de potência com redes elétricas inteligentes 
(Smart Grids), especialmente no setor de distribuição de energia, está sendo caracteri-
zada pelo aumento e integração de equipamentos automatizados, uso de infraestrutura 
de comunicação em duas vias e centrais de monitoramento, processamento e controle, 
os quais podem ser administrados por um Sistema Avançado de Gestão de Distribuição 
(ADMS, Advanced Distribution Management System). 

A adesão destes sistemas com uso de sensores, comunicação e controles inteli-
gentes permite que o estado da rede elétrica seja observado por completo e impulsiona 
o desenvolvimento de novas técnicas de solução para inúmeras aplicações de auxílio à 
tomada de decisão. Uma destas aplicações é o Controle de Tensão e Potência Reativa 
(Controle Volt/VAr ou VVC, do inglês volt/var control), que desempenha papel vital 
na operação dos sistemas de potência. 

O VVC consiste em manter a tensão em níveis adequados em todos os pontos do 
alimentador de distribuição, considerando as mais diversas condições de operação do 
sistema (IBRAHIM; SALAMA, 2015; ULUSKI, 2010; ZARE; NIKNAM, 2013). Neste 
sentido, equipamentos geralmente instalados na subestação de energia (SE), como o 
transformador com comutação de TAP sob carga e os bancos de capacitores têm sido 
os principais dispositivos utilizados para a correção de violações de tensão na rede de 
distribuição (HOMAEE; ZAKARIAZADEH; JADID, 2014; PAUDYAL; CANIZARES; 
BHATTACHARYA, 2011).  

Atualmente, o VVC é uma das funções mais importantes e desejadas no contex-
to de sistemas de Automação de Distribuição Avançada (DA, Distribution Automation 
System) e ADMS (RAHIMI; MARINELLI; SILVESTRO, 2012), sendo um requisito 
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essencial para os sistemas modernos de distribuição. A execução do VVC nas redes de 
distribuição torna-se possível devido aos equipamentos de medição avançada, à comu-
nicação em duas vias e às centrais de processamento e controle, as quais executam o 
VVC como parte integrante de um ADMS, utilizando técnicas de soluções que podem 
se sobrepor ao controle local dos equipamentos. 

Normalmente, os problemas nos níveis de tensão do sistema de distribuição são 
solucionados por meio de estudos off-line, com a atuação do controle local dos equipa-
mentos de controle, os quais comparam seus pré-ajustes aos valores de medições. Mui-
tas vezes, estas ações de controle não são coordenadas, devido ao limitado número de 
pontos monitorados, à inexistência de sistemas de gestão e/ou à falta de comunicação 
entre os equipamentos do sistema, resultando em um controle ineficaz em função das 
diversas condições de operação da rede de distribuição. 

O interesse crescente no uso do VVC em sistemas de distribuição também deve-
se ao uso mais amplo de Recursos Energéticos Distribuídos (DER, do inglês Distributed 
Energy Resources) de fontes renováveis, como geração solar fotovoltaica (FV) e eólica 
(EOL), que podem afetar a qualidade da energia no nível do cliente, especialmente os 
níveis de tensão. Da mesma forma, a adesão de novas tecnologias como veículos elétri-
cos plug-in, que necessitam se conectar à rede elétrica de tempo em tempo para recar-
regar a bateria, pode aumentar a demanda de eletricidade do sistema, ocasionando so-
brecargas e tensões inadequadas.  

Com o aumento iminente destes novos recursos, o VVC também poderá ser uma 
solução à expansão da instalação de fontes de geração distribuída (GD) e veículos elé-
tricos (VE), uma vez que estes sistemas também podem proporcionar a injeção ou a 
absorção de potência reativa necessária para a manutenção da tensão pelo inversor de 
frequência, que realiza a interface de conexão da fonte de geração com a rede elétrica 
de energia (KIM; HARLEY; REGASSA, 2014; MANBACHI et al., 2013; VAZIRI et 
al., 2012). De acordo com (KEMPENER; KOMOR; HOKE, 2013), o uso do inversor 
pode contribuir com a regulação de tensão visivelmente quando a capacidade de pene-
tração de energias renováveis atinge 15% ou mais da capacidade de carga do sistema, e 
torna-se essencial quando atinge-se níveis acima de 30% da carga. 

Os trabalhos de BERGER e KRZYSZTOF (2015); BORLASE (2013) e 
KOJOVIC; COLOPY e ARDEN (2011), apresentam alguns requisitos para a aplicação 
do VVC, os quais também são adotados como premissa neste trabalho:  



1. INTRODUÇÃO    41 
 

 Sistema de controle central DMS com suporte ao sistema SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) para a aquisição e o processamento de medições 
em tempo real, permitindo alterações nos dispositivos controláveis em campo;  

 Execução de fluxo de carga trifásico desequilibrado para a validação da operação 
de rede de distribuição e otimização; 

 Registro de dados recentes da infraestrutura de comunicação avançada entre os 
dispositivos controláveis em campo (reguladores de tensão, bancos de capacito-
res, geradores distribuídos, bem como outros equipamentos). 

 Dispositivos controláveis remotamente com controladores comutáveis; 
 Sistema de comunicação eficiente e moderno.  

Além disso, deve-se considerar a capacidade de atuação independente do contro-
le local e sua coordenação com o controle centralizado do ADMS, nas seguintes situa-
ções (BREMERMANN, 2008; MERCER, 2016): 

 Os controles locais devem permitir que o controle central mude a sua estratégia 
de controle local quando necessário; 

 Os controles locais devem atuar normalmente quando não for solicitada a modi-
ficação do ajuste por meio do controle central; 

 O controle central deve possui a capacidade de se adaptar aos diferentes cenários 
do sistema de distribuição como, por exemplo, alterações de carga e geração, de 
forma que diferentes funções possam ser consideradas na tomada de decisão.  

Na intenção de tornar mais eficiente a operação dos diversos equipamentos no 
sistema de distribuição, foram propostas nos últimos anos algumas soluções comerciais 
para implementação e otimização do VVC, desenvolvidas por empresas como: ABB; 
Cooper Power Systems (Cooper); Electrical Distribution Design (EDD); General Elec-
tric; Utilidata; Varentech (MILLER et al., 2013). De forma geral, estas soluções abor-
dam a coordenação dos controles local e centralizado apenas entre alguns equipamen-
tos, onde a maioria destas soluções ainda não consideraram a possibilidade de controle 
dos níveis de tensão por inversores, excluindo a participação de geração distribuída, 
compensadores estáticos de reativos, veículos elétricos e demais dispositivos fundamen-
tados em eletrônica de potência.  
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1.1 Motivação e Justificativa 

Uma das responsabilidades mais importantes do operador do sistema de distri-
buição é manter a tensão do consumidor final dentro de limites regulatórios adequados 
(HOMAEE; ZAKARIAZADEH; JADID, 2014), tanto por questões econômicas e de 
segurança, quanto de desempenho dos equipamentos (MERCER; TRINDADE, 2016). 
As tensões devem permanecer dentro de limites bastante restritivos para que os equi-
pamentos elétricos dos usuários, bem como os equipamentos do sistema de potência, 
operem de forma apropriada (MENDONÇA NETA, 2005). 

Algumas situações que ocorrem em sistemas de distribuição, como a evolução 
rápida da carga, a entrada e saída de geradores distribuídos, a conexão de veículos elé-
tricos, as alterações topológicas em função de reconfigurações e self-healing, exigem res-
postas rápidas na atuação dos dispositivos de controle para preservar os níveis de ten-
são em valores adequados. Além disso, o controle de tensão também se torna extrema-
mente complexo em alimentadores extensos com sazonalidade de cargas elétricas (verão 
e inverno) como, por exemplo, em alimentadores rurais.  

A aplicação do VVC é uma forma de melhorar a eficiência e a operação das re-
des de distribuição, diminuindo perdas de energia, mantendo um perfil de tensão ade-
quado e aumentando o limite máximo de carga suportada pelo alimentador 
(MADRIGAL; ULUSKI, 2015; MERCER, 2016). No entanto, o VVC ainda é pouco 
investigado em relação aos equipamentos baseados em eletrônica de potência, os quais 
fazem parte da modernização das redes de distribuição e podem auxiliar ativamente no 
suporte à operação da rede com ações de regulação de tensão e potência reativa.  

Neste contexto, o foco deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia 
que possibilite o controle coordenado entre os diversos equipamentos disponíveis, incluin-
do equipamentos convencionais e de eletrônica de potência, no contexto de modernização 
do setor elétrico. A metodologia baseia-se no controle coordenado e centralizado na SE e 
utiliza a lógica fuzzy para determinar o equipamento que atuará na correção das viola-
ções de tensão, bem como o ajuste necessário.  

Os equipamentos para o VVC deste trabalho correspondem a reguladores de tensão, 
capacitores em derivação, geradores distribuídos, transformadores com comutação eletrôni-
ca e compensadores estáticos de reativos, todos sendo considerados na rede de média ten-
são (MT). Os ajustes dos equipamentos ocorrem a partir de incrementos das posições de 
TAP (Transformer Adjust Position), para o caso de reguladores de tensão e transformado-
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res com comutação eletrônica, ou incrementos de potência reativa, para o caso de bancos 
de capacitores. A geração distribuída e os compensadores estáticos de reativos são conside-
rados com ajustes praticamente contínuos, uma vez que os passos dos ajustes são muito 
menores quando comparados aos equipamentos convencionais. 

Com o propósito de verificar a eficiência da metodologia de VVC foi utilizado 
um sistema teste de distribuição baseado em um sistema real da IEEE. Além disso, 
foram consideradas diversas combinações de cenários para simular as distintas comple-
xidades das redes elétricas. Este sistema foi implementado através de uma interface 
entre os softwares MATLAB® e OpenDSS®. A estratégia de VVC coordenado foi im-
plementada em sua totalidade no software MATLAB®, que obtém os dados de fluxo de 
potência e monitoramento dos equipamentos com o software OpenDSS®. O OpenDSS® 
por sua vez, realiza o papel do sistema SCADA, promovendo monitoramento e as alte-
rações dos ajustes dos equipamentos no controle em tempo real. 

Ressalta-se que para permitir a aplicação adequada deste trabalho, a infraestru-
tura de comunicação de alto desempenho já deve estar consolidada nos sistemas de dis-
tribuição para a aquisição e controle de dados entre os vários dispositivos controláveis 
em campo. 

1.2 Objetivos  

O objetivo geral do trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia de VVC 
para coordenar as ações dos equipamentos instalados nas redes de distribuição sob o 
enfoque de sistemas inteligentes operando em tempo real. 

São objetivos específicos do trabalho:  

 Avaliar a injeção de potência ativa e reativa de geradores distribuídos; 
 Avaliar dispositivos baseados em eletrônica de potência, como inversores de fre-

quência e compensadores estáticos de reativos; 
 Realizar simulações considerando fluxo de potência trifásico desbalanceado atra-

vés da interface entre os softwares OpenDSS® e MATLAB®; 
 Avaliar as limitações dos diferentes equipamentos na estratégia de VVC; 
 Permitir que a estratégia tenha funções que possam ser ativadas/desativadas de 

acordo com a necessidade da concessionária; 
 Avaliar a proporcionalidade das comutações dos equipamentos sem prejudicar os 

níveis de tensão. 
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1.3 Contribuições inovadoras do trabalho 

Como contribuições inovadoras cita-se: 

 Coordenar as ações de controle entre os dispositivos, com intuito de não priori-
zar a atuação de um equipamento específico, a fim de se obter um desgaste ho-
mogêneo entre os equipamentos de controle convencionais existentes no sistema; 

 Elaborar um novo algoritmo de VVC que considere a escolha dos equipamentos 
com base em sua efetividade e disponibilidade, tanto em termos de limitação 
quanto de quantidade de comutações. 

1.4 Organização do trabalho 

Esta documento está organizado em seis capítulos. No Capítulo 1 é apresentada 
uma visão geral sobre os novos conceitos aplicados ao sistema de distribuição, com foco 
na realização do VVC coordenado em redes de distribuição. 

O Capítulo 2 apresenta uma breve evolução do VVC no contexto de redes inte-
ligentes, explorando os principais desafios e oportunidades para a sua realização. Neste 
sentido, também é apresentada uma classificação para os principais equipamentos con-
troláveis, baseados em tecnologias convencionais e em eletrônica de potência, evidenci-
ando questões normativas e operacionais dos mesmos. 

O Capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica e estado da arte das estraté-
gias de solução para o VVC, destacando as principais estruturas de implementação e as 
técnicas de otimização empregadas na implementação do controle. 

O Capítulo 4 descreve as etapas da metodologia desenvolvida, incluindo as fun-
ções objetivos, restrições e o detalhamento do algoritmo de controle proposto. 

O Capítulo 5 apresenta as análises dos resultados obtidos com a aplicação da 
metodologia para dois sistemas testes de distribuição. 

O Capítulo 6 apresenta as principais conclusões, as publicações realizadas no de-
correr do período de Doutorado, bem como as sugestões de continuidade do trabalho. 



 

2. CONTROLE DE TENSÃO E REATIVOS NO CONTEXTO DE REDES 

INTELIGENTES 

Neste capítulo é apresentada a evolução do VVC compreendendo as novas opor-
tunidades, desafios e requisitos de comunicação associados à modernização das redes 
elétricas. Também são abordadas as especificidades dos equipamentos de controle con-
vencionais e os baseados em eletrônica de potência disponíveis atualmente. Por fim, são 
apresentadas as principais normatizações nacionais e internacionais relacionadas à regu-
lação de tensão da rede de distribuição pela participação de geradores distribuídos. 

2.1 Evolução do VVC 

O estudo de VVC teve início no final da década de 1970, com a busca por novas so-
luções devido ao aumento de demanda de energia e à crise energética mundial (ABB, 
2013). Tradicionalmente os dispositivos utilizados no controle de tensão e reativos, como 
reguladores de tensão, transformadores com comutação sob carga e bancos de capacitores, 
eram controlados de forma individual e estática (LIANG; CHEN; CHEN, 2011), ou seja, o 
controle entre os dispositivos não era coordenado, e utilizavam-se de controles locais com 
ajustes fixos que podiam não acompanhar as mudanças dos perfis de carga diários. 

Com a própria evolução dos dispositivos de controle, a partir da década de 1990 
novas abordagens foram introduzidas ao problema de tensão e potência reativa, inclu-
indo a comunicação e o monitoramento dos elementos existentes nas rede de distribui-
ção via sistemas de aquisição de dados SCADA. Isso permitiu um melhor aproveita-
mento das funções dos dispositivos, dando origem a um controle centralizado na políti-
ca de operação da distribuição, mas que ainda continuava de forma não coordenada, 
com ações individuais que não eram comunicadas aos outros equipamentos do sistema. 

As principais vantagens desta abordagem em relação aos controladores de ajus-
tes fixos foram a atuação no sistema com limites de ajustes mais pontuais e a possibili-
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dade de saída/desligamento dos equipamentos quando da ocorrência de alterações na 
rede ou situações de emergência. Entretanto, o controle centralizado requerer uma in-
fraestrutura de comunicação eficiente além de capacidade limitada para se adaptar a 
mudanças dinâmicas na operação da rede por respeitarem um sistema com regras pre-
viamente definidas. Ao mesmo tempo que as ações executadas em um dispositivo po-
dem contrariar ações de outros equipamentos, causando comutações desnecessárias, 
sendo de difícil solução a determinação de ajustes nos equipamentos que otimizem a 
operação da rede de distribuição (BERGER; KRZYSZTOF, 2015). 

Nas últimas duas décadas a modernização das redes elétricas tem sido intensifi-
cada com a implantação de novas tecnologias, como os Sistemas de Automação da Dis-
tribuição (DA, Distribution Automation System), de Gerenciamento de Distribuição 
(DMS, Distribution Management System), e de Infraestrutura de Medição Avançada 
(AMI, Advanced Metering Infraestructure), os quais incentivaram o desenvolvimento 
de novas estratégias de VVC.  

O conceito de DA refere-se ao uso de técnicas de controle automatizado em um 
sistema de distribuição inteligente, totalmente controlado e flexível, que pode ajudar a 
operar a rede de forma mais eficiente e confiável. Estas características são obtidas devi-
do ao sistema de DA representar a integração da automação de subestação, automação 
do alimentador e da automação do consumidor (THOMAS; ARORA; CHANDNA, 
2011), conforme mostrado na Figura 2.1. 

O DMS é o sistema responsável por inter-relacionar a automação avançada da 
rede a partir de aplicações de monitoramento e controle, fazendo uso de um sistema 
computacional inteligente que pode operar diretamente os controladores dos equipa-
mentos em campo ou mostrar opções de execução ao operador, no que garanta a ope-
ração do sistema com segurança, integridade e eficiência (SHEN, 2013; TARIQ; 

Figura 2.1 – Estados da automação da distribuição. 
 

 
 

Fonte: Adaptado de (THOMAS; ARORA; CHANDNA, 2011). 
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GRIJALVA; WOLF, 2011). 

Na Figura 2.2 são apresentadas algumas funções específicas de um sistema DMS 
com a integração da solução de VVC. Os equipamentos em campo transmitem as in-
formações de dados de tensão e correntes pela Unidade Terminal Remota (UTR) via 
canal de comunicação SCADA para o sistema DMS, que realiza a centralização das 
decisões operativas e, então, retorna novas orientações aos equipamentos.  

O processo de controle ocorre da seguinte forma: inicialmente são adquiridos os 
dados atualizados de tensão e corrente de todos os nós e ramos do sistema, e também 
as informações atualizadas dos estados operativos dos dispositivos que participam do 
controle, as quais são transmitidas via canal de comunicação SCADA. Estas 
informações são atualizadas no modelo de rede do sistema de distribuição utilizado 
pelos principais sistemas de gerenciamento, como o GIS, AMI e DMS. O sistema DMS 
identifica os problemas na rede, como violações de limites de tensão, carregamento 
excessivo de condutores, excessos e/ou subutilização de equipamentos, entre outros, e 
avalia potenciais correções na tomada de decisão para alcançar um determinado 
objetivo de otimização.  

Quando o objetivo de otimização é atingido, o DMS envia para o SCADA as 
modificações necessárias nos equipamentos controláveis em campo (transformadores, 
reguladores, bancos de capacitores, geradores, entre outros), que passam a assumir 
novas posições de ajustes no sistema.  

Figura 2.2 – Estrutura do sistema SCADA-DMS para solução de controle on-line. 
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Fonte: Adaptado de (SHAHIDEHPOUR; WANG, 2003). 
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2.1.1 Oportunidades e desafios para o VVC 

A otimização do VVC impulsionada pelas redes inteligentes e avanços em 
tecnologias de comunicação e automação dos equipamentos pode permitir a implementação 
de novos desafios, como: o aumento da conexão de geração distribuída de pequeno e médio 
porte, o armazenamento de energia, a conexão de veículos elétricos, bem como a operação 
e o controle dos equipamentos da rede com maior inteligência. 

Entre os principais objetivos do VVC destacam-se (BERGER; KRZYSZTOF, 
2015; JAUCH, 2011; MARKUSHEVICH, 2011; MILLER et al., 2013; RAHIMI; 
MARINELLI; SILVESTRO, 2012): 

 Manter a tensão em níveis aceitáveis; 
 Reduzir a demanda ou permitir a redução da tensão de conservação como forma 

de gerenciar as cargas; 
 Controlar dinamicamente a tensão com a adesão de geração distribuída a partir 

de fontes renováveis e/ou sistemas de armazenamento de energia; e 
 Realizar a manutenção da tensão após reconfiguração e/ou self-healing. 

 

 Redução da tensão de conservação 

Diante do surgimento das redes elétricas inteligentes, muitos processos de efici-
entização da operação de sistemas de distribuição têm se destacado. Um destes proces-
sos é a redução da tensão como forma de gerenciar as cargas (CVR, Conservation Vol-
tage Reduction). O CVR refere-se à diminuição da tensão fornecida nas redes de distri-
buição para o nível mais baixo possível dentro da faixa de tensão adequada, de forma a 
reduzir o pico de consumo dos alimentadores e melhorar a economia de energia para a 
distribuidora em horários de maior consumo. 

As aplicações da redução de tensão de conservação têm sido utilizadas desde a 
década de 1990 (KIRSHNER, 1990),(SHORT, 2004) e recentemente foram intensifica-
das com a evolução das redes elétricas inteligentes, fato percebido pelo elevado número 
de publicações recentes sobre o assunto (BARNES; MARTINELLI; SIMONELLI, 2014; 
CHANDA et al., 2015; MANBACHI et al., 2014; PADILHA-FELTRIN; RODEZNO; 
MANTOVANI, 2015; WANG; BEGOVIC; WANG, 2014; WANG; WANG, 2014). 

O cálculo do fator de CVR pode ser obtido aplicando a Equação (2.1), que sina-
liza a economia de energia a partir da diferença percentual entre a redução de demanda 
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e de tensão correspondente ao sistema original, sem aplicação de CVR, e o modelo que 
representa a operação com CVR. 

 

% Redução de energia

% Diferença da redução de tensão
CVR =  (2.1)

 

Entretanto, ao reduzir a tensão para o valor do limite inferior adequado, podem 
ocorrer violações do limite de tensão na ocorrência de pequenas variações de carga, po-
dendo ocasionar danos aos dispositivos conectados à rede elétrica. 

 
 Adesão de geração distribuída de fontes renováveis 

A Geração Distribuída (GD) pode ser compreendida como a produção de energia 
elétrica diretamente conectada à rede de distribuição ou à rede local dos consumidores 
(ACKERMANN; ANDERSSON; SÖDER, 2001; ANEEL, 2012). A inserção de GD na 
rede elétrica, modifica o fluxo de energia originalmente de um sistema passivo para um 
sistema ativo, representando um fluxo de potência bidirecional que pode afetar direta-
mente os equipamentos de regulação de tensão. Além disso, o tamanho da GD, a sua 
localização no circuito, a impedância do sistema e o modo de operação do inversor, 
também são fatores que determinam o seu impacto na regulação de tensão do sistema. 

A conexão de GDs de fontes renováveis intermitentes como eólica e solar nos 
alimentadores pode aumentar a condição de sobretensão no sistema de distribuição, no 
ponto de conexão da GD, ou também contribuir para a subtensão, dada a desconexão 
da GD ou da passagem de nuvens no caso da geração fotovoltaica, interrompendo a 
geração de energia. Como a geração de potência dessas fontes renováveis não é previsí-
vel, a tensão e a potência reativa precisam ser controladas com maior frequência e pre-
cisão, a fim de coincidir com o perfil de saída das fontes.  

Além do problema crítico de sobretensão, dada uma participação significativa de 
GD na rede, também podem ocorrer operações indesejadas dos reguladores de tensão 
com compensação de linha, devido ao fluxo reverso e alterações nos valores de corrente 
de linha medidos (MCGRANAGHAN et al., 2008; MERCER, 2016). 
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 Sistemas de armazenamento de energia 

Uma tendência crescente em sistemas de distribuição com participação da gera-
ção distribuída de fontes renováveis é o uso de sistemas de armazenamento de energia 
para o excedente de geração dos geradores distribuídos. Em casos de energia armazena-
da em larga escala, é possível a injeção rápida de energia no sistema nos horários de 
maior demanda, além de substituir ou evitar a construção de novas usinas para esta 
finalidade. 

A injeção de potência ativa realizada através de sistemas de armazenamento de 
energia, geralmente associados a baterias, pode ocasionar sobretensões em períodos de 
baixo consumo de energia. Estes sistemas podem ocasionar conflitos entre as ações de 
controle tradicionais Volt/VAr, fazendo com que hajam comutações desnecessárias dos 
equipamentos de controle. Desta forma, prospectando futuros modelos de regulação e 
de negócios e também modificando a forma de operação dos equipamentos das redes de 
distribuição, pode-se empregar o controle Volt/VAr/Watts como alternativa para defi-
nição do uso dos sistemas de armazenamento em função das necessidades de controle 
da rede elétrica de distribuição (HUNG; MITHULANANTHAN, 2014; HUNG; 
MITHULANANTHAN; LEE, 2014; PALIWAL; PATIDAR; NEMA, 2014). 

 

 Suporte à operação de reconfiguração e self healing 

A reconfiguração de redes de distribuição consiste na alteração da topologia da 
rede em função de manobras nas chaves, permitindo a transferência de carga de um 
alimentador para o outro de forma a atingir a melhor eficiência possível na operação da 
rede, com maior confiabilidade e segurança. 

O VVC também pode fornecer flexibilidade em operações de reconfiguração e 
self healing (auto recuperação) de redes de distribuição. Por exemplo, na ocorrência de 
uma falha permanente em um alimentador, ocorrerão alterações da topologia da rede 
com a mudança de abertura e fechamento de chaves de manobra para a isolação da 
área defeituosa. Estas alterações modificarão o fluxo de potência, e o VVC necessaria-
mente modificará os ajustes dos equipamentos em campo para manter os níveis de ten-
são adequados.  
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2.1.2 Requisitos de comunicações para aplicação do VVC 

Uma característica importante para evolução do VVC bem como outras aplicações 
emergentes das redes elétricas inteligentes, como o AMI, a DA, os veículos elétricos, entre 
outros, é a necessidade de uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho. Esta 
infraestrutura necessita de uma maior abrangência, velocidade, confiabilidade e segurança 
para a aquisição e controle de dados, entre os vários dispositivos das redes inteligentes, e 
que atenda aos requisitos operacionais exigidos pelas funções automatizadas (BERGER; 
KRZYSZTOF, 2015; LEITE et al., 2016; SHAHIDEHPOUR; WANG, 2003).  

A Figura 2.3 mostra a arquitetura geral do fluxo de informações em uma rede 
elétrica inteligente, a qual deve considerar a interação entre os diferentes sistemas de 
geração, transmissão e distribuição, além das unidades consumidoras. Para isso, as apli-
cações são divididas em camadas principais, sendo: (i) camada de aplicação; (ii) cama-
da de comunicação; (iii) camada de controle de energia e (iv) camada de sistema de 
energia. Destaca-se a camada de comunicação de dados, que pode ser especificada em 
função de seu alcance e características de interesse, sendo constituída basicamente de 
três tipos de tecnologia de comunicação: (i) rede local; (ii) rede de vizinhança ou cam-
po, e (iii) rede de longa distância.  

O padrão de rede local, permite o acesso aos equipamentos das instalações dos 
consumidores, incluindo ainda, os veículos elétricos dos clientes. Nesta arquitetura, a 
rede local pode ser dividida de acordo com ambientes específicos, sendo rede local do-
méstica (HAN, Home Area Network), local predial (BAN, Building Area Network) ou 
local industrial (IAN, Industrial Area Network). A rede de vizinhança (NAN, Neigh-

 
Figura 2.3 – Arquitetura geral do fluxo de informações das redes elétricas inteligentes. 
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Fonte: Adaptado de Berger e Krzysztof (2015). 
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borhood Area Network) e a rede de campo (FAN) realizam a conexão entre os medido-
res inteligentes, os dispositivos de campo e os recursos energéticos distribuídos, abran-
gendo uma distância maior que a rede local. Já a rede de longa distância (WAN, Wide 
Area Network), fornece o enlace para as longas distâncias de comunicação entre a rede 
elétrica e o núcleo da rede da concessionária (BERGER; KRZYSZTOF, 2015). 

A escolha da melhor tecnologia de comunicação aplicada à infraestrutura das re-
des elétricas inteligentes dependerá dos requisitos de comunicação desejados e da quali-
dade de serviço (QoS, Quality of Servise), os quais incluem: taxa de dados, latência, 
alcance, disponibilidade, confiabilidade, qualidade de serviço e segurança e também a 
área geográfica de interesse da aplicação (LEITE, 2016).  

Muitos requisitos de QoS tornam-se bastante sensíveis à complexidade dos sis-
temas de distribuição e suas distintas aplicações. A Figura 2.4 mostra as características 
de atraso (latência) e confiabilidade para algumas aplicações de redes elétricas inteli-
gentes, identificadas em (HOSSAIN; HAN; POOR, 2012). Pode-se observar à necessi-
dade de confiabilidade superior a 99,5% e latência inferior a 5 segundos em aplicações 
de VVC. Os valores que não enquadram-se nestas faixas podem afetar diretamente o 
desempenho do controle de tensão, o qual é bastante sensível a requisitos críticos como 
a disponibilidade e os atrasos da rede de comunicação (LEITE et al., 2016).  

 
Figura 2.4 –Características de QoS de diversas aplicações de redes elétricas inteligentes.  
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Devido à diversidade de aplicações e diferentes necessidades em relação aos re-
quisitos de QoS, não existirá uma única tecnologia de comunicação para avaliar, moni-
torar e controlar todas as interações em tempo real entre os diversos equipamentos e 
aplicações das redes elétricas inteligentes. Além disso, como as redes elétricas inteligen-
tes irão incorporar um grande número de dispositivos, os tipos e a quantidade de tráfe-
go de dados irão aumentar exponencialmente, o que pode criar um gargalo na infraes-
trutura de comunicação (HOSSAIN; HAN; POOR, 2012; LOPES; FERNANDES; 
MUCHALUAT-SAADE, 2015). 

Neste sentido, as principais tecnologias de acesso sem fio (wireless) e com fio 
(wireline) atualmente disponíveis devem ser analisadas, a fim de verificar, técnica e eco-
nomicamente, aquelas que mais atendem aos cenários e aplicações de interesse (LEITE et 
al., 2016; LEITE, 2016). Uma comparação identificando as vantagens e desvantagens 
entre as principais infraestruturas de comunicação existentes, sendo elas cabeadas ou não 
para aplicações das redes elétricas inteligentes é apresentada no Quadro 2.1.  

Observam-se diversas tecnologias de comunicação, com ou sem fio para atender 
as distintas aplicações das redes inteligentes. A disponibilidade da tecnologia variará 
em função dos requisitos operacionais de conectividade, da área de abrangência, de 
pontos de automação existentes, entre outros. Sendo que diferentes soluções (cabeadas 
ou não) podem ser apropriadas para as diferentes áreas e aplicações das redes inteligen-
tes (LEITE, 2016; LOPES; FERNANDES; MUCHALUAT-SAADE, 2015). 

2.2 Equipamentos para o VVC 

Diversos equipamentos foram desenvolvidos e aprimorados para atender com se-
gurança e eficiência a disponibilidade de energia das redes de distribuição e manter a 
tensão dentro de limites aceitáveis. Entre os dispositivos de regulação convencionais 
que modificam a tensão em função do perfil de carga, encontram-se: transformadores 
com comutação automática sob carga, transformadores de distribuição com derivações, 
bancos de capacitores, e reguladores de tensão.  

Estes dispositivos de controle podem ser classificados em duas categorias princi-
pais: dispositivos de compensação série e dispositivos de compensação em derivação. Os 
dispositivos com compensação série possuem a capacidade de correção das tensões a 
jusante da instalação dos mesmos, conforme ilustrado na Figura 2.5(a). Os dispositivos 
com compensação série tradicionalmente utilizados são os reguladores de tensão, porém, 
tem-se também capacitores série.  
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Os dispositivos com compensação em derivação ou shunt possuem a capacidade 
de correção das tensões a jusante e a montante da instalação dos mesmos, conforme 
ilustrado na Figura 2.5(b). Os dispositivos com compensação em derivação tradicional-
mente utilizados são os bancos de capacitores. 

Quadro 2.1 – Comparação entre infraestruturas de comunicação existentes 
Tecnologias de comunicação sem fio (wireless) 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 
SMP (Serviço Móvel Pessoal); 
GPRS (General Packet Radio 

Service); 3G (Terceira Gera-
ção de Telefonia Celular), 

LTE (Long Term Evolution).  

Projeto e implantação padronizados e solução 
consolidada com fabricantes consagrados; 

Elevada cobertura da rede em regiões urbanas; 
Baixo custo do Mbyte trafegado; Possibilidade 
da rede ser operada por empresa de telecom. 

Cobertura precária em regiões rurais; Dispo-
nibilidade oscilante; Falta de QoS; Modelo 

de negócio atualmente adotado pelo mercado 
não atende a processos operativos de alta 

criticidade.  

PMR (Private Mobile Radio) 

Elevada cobertura e alta disponibilidade da 
rede (conforme projeto); Várias opções no 

mercado e no setor acadêmico; Adequado para 
aplicações que demandam baixas taxas de 

dados (kbps) 

Baixo índice de replicabilidade; Alto custo 
de investimento inicial (ativos não recuperá-
veis); Operação e manutenção da rede atra-
vés de recursos próprios ou contratados.  

RF Mesh/WiMesh - Rede de 
Radiofrequência Mesh 

Elevada cobertura e alta disponibilidade da 
rede (conforme projeto); Diversos projetos de 
sucesso no mercado mundial; Alto índice de 

replicabilidade. 

Alto custo de investimento inicial (ativos não 
recuperáveis); Operação e manutenção da 

rede através de recursos próprios ou contra-
tados; Em fase de regulamentação no Brasil. 

Satélite 
Elevada cobertura, alta disponibilidade e confi-
abilidade; Maturidade tecnológica com diversos 

projetos de sucesso no mercado mundial. 

Alto custo para transmissão de altas taxas 
de dados; Elevada latência, não sendo com-
patível com algumas funções de automação 

das redes inteligentes. 

Zigbee 
Próprio para redes locais (WPAN); Facilida-
de de implementação em elementos de rede 

(por exemplo, medidores inteligentes).

Susceptibilidade a interferências (uso de 
faixa de frequência não licenciada); Baixo 

alcance. 

Rede LPWA (Low Power 
Access Area): LoRa, SIGFOX, 

RPMA, NB-Fi e Nwave 

Facilidade de implementação em elementos 
de rede; Baixo custo de implantação e proje-

to; Alto índice de replicabilidade, atinge 
distâncias teóricas de até 16km em ambiente 
urbano e acima de 50km em ambiente rural 

(WAVIOT, 2016).

Ainda não existem projetos no Brasil; Tecno-
logia em evolução e potencial adoção no 

mercado.  

Tecnologias de comunicação com fio (wireline) 

Fibra Óptica 

Elevada cobertura (conforme projeto); Alta 
disponibilidade da rede em centros urbanos;    

Uso de Cabos OPGW; Maior confiabilidade e 
robustez; Elevadas taxas de dados; Imunida-

de a interferências eletromagnéticas. 

Dificuldade de implantação devido à alta 
capilaridade; Investimentos iniciais elevados; 

Custo elevado de manutenção 

DSL (Digital Subscriber 
Line), HFC (Hybrid Fiber-

Coaxial) 

Elevada cobertura (conforme projeto); Alta 
disponibilidade da rede em centros urbanos; 
Maior confiabilidade e robustez; Altas Taxas 

de Dados. 

Dificuldade de implantação devido à alta 
capilaridade dos pontos de automação; Pouca 

flexibilidade para expansão e alteração de 
configuração; Investimentos iniciais elevados. 

NB-PLC (Norrow Band 
Power Line Communication) 

Alta capilaridade devido à presença da rede  
de energia; Otimização de custos pelo com-

partilhamento do meio (rede elétrica de 
energia pré-existente); Bom desempenho 

para baixas taxas de dados. 

Custo não atrativo para longas  
Distâncias; Susceptibilidade a interferências 
eletromagnéticas; Tecnologia e regulamenta-

ção ainda incipientes no Brasil. 

Fonte: Adaptado de (LEITE, 2016). 
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Adicionalmente, com o avanço da eletrônica de potência, novos equipamentos 
estão sendo considerados no VVC (MADRIGAL; ULUSKI, 2015; MERCER, 2016). 
Pode-se citar os compensadores estáticos de reativos que podem ser instalados tanto em 
série quanto em derivação, a geração distribuída, os transformadores com comutação 
automática sob carga, entre outros. 

Os dispositivos de controle comumente utilizados para o VVC em redes de dis-
tribuição efetuam ações de controle discretas (mudança de posição de TAP ou ajuste 
da potência reativa) com grandes variações de passos ou ajustes. Já os equipamentos 
baseados em eletrônica de potência permitem o ajuste contínuo das grandezas de inte-
resse, fornecendo a quantidade exata de potência reativa necessária ao sistema 
(MADRIGAL; ULUSKI, 2015; MERCER, 2016), dentro de suas limitações físicas. 

2.2.1 Dispositivos convencionais 

2.2.1.1 Transformadores de potência com comutação sob carga 

Uma das principais estratégias para o controle de tensão em sistemas de distri-
buição é a regulação da tensão através da comutação das derivações ou TAPs dos 
transformadores de potência com comutador de derivação em carga (OLTC, On Load 
TAP Changers) instalados nas SEs de distribuição, como ilustrado na Figura 2.6.  

A comutação dos TAPs do OLTC pode ser acionada em função das variações de 
carga nos alimentadores, que modificam o perfil de tensão no sistema. O ajuste na 
magnitude de tensão do LTC pode variar na faixa de 10 % do valor da tensão de refe-
rência, sendo realizado com o auxílio de um Relé Regulador Automático de Tensão 
(AVR) ou função ANSI 90, conhecido como relé 90, que monitora o valor da tensão de 

Figura 2.5 – Representação do impacto de equipamentos conectados com a rede de distribui-
ção. (a) Equipamentos conectados em série. (b) Equipamentos conectados em derivação. 
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Fonte: Próprio autor. 



2. CONTROLE VOLT/VAR NO CONTEXTO DE REDES INTELIGENTES  56 
 

saída no enrolamento secundário do transformador e o compara com o seu valor de 
ajuste, mantendo o controle de tensão na barra da subestação. 

Quando necessário, o relé 90 aciona o comutador de TAP para manter o valor 
da tensão de saída em níveis constantes, mesmo com variações na entrada. Geralmente 
os reguladores utilizados em subestações são trifásicos e controlam as três fases simul-
taneamente (USIDA, 2007). Além da função básica de regulação de tensão, o AVR exe-
cuta também funções de proteção para o comutador de derivação em carga, bloqueando 
sua operação em  condições  adversas,  como  um  curto-circuito na linha (sobrecorren-
te/subtensão) e proteção para a carga (sobretensão) (TREETECH, 2016). 

Para regulação de tensão, o AVR disponibiliza seis conjuntos de ajustes que po-
dem ser ajustados: tensão nominal; o tipo de temporização para que se inicie as comu-
tações de TAPs (linear ou inversa); tempo subsequente; tipo de compensação da queda 
de tensão da linha; limite de compensação; e degrau de temporização.  

2.2.1.2 Transformadores de distribuição 

Os transformadores de distribuição também possuem dispositivos de comutação 
para permitir a mudança das ligações de seus enrolamentos, tradicionalmente padroni-
zados com três posições de derivação (ABNT NBR 5440, 2014,)(ABNT, 1993). Entre-
tanto, não possuem comutação sob carga, sendo necessário o desligamento do transfor-
mador e o deslocamento de equipes de manutenção para alterá-los, adicionando custos 
na operação do sistema. 

Os valores padronizados de posições de TAP correspondem a uma diferença de 
5% no ajuste de tensão por TAP. O valor de tensão de um transformador para a res-
pectiva posição de TAP pode ser determinado por 

Figura 2.6 – Comutação de TAP do LTC sob o comando do relé regulador de tensão. 
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Fonte: Próprio autor. 
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=  (2.2)

sendo vatual a tensão medida no ponto de conexão do equipamento, VTAPBT
 a tensão do 

enrolamento de baixa tensão e VTAPAT
 a tensão do enrolamento de alta tensão. 

2.2.1.3 Regulador de tensão 

Os reguladores de tensão são equipamentos monofásicos, geralmente instalados 
em locais onde a tensão não é compensada pelo ajuste de queda de tensão da SE de 
distribuição. A Figura 2.7 ilustra o diagrama unifilar de um alimentador de distribuição 
com regulador de tensão ao longo da rede. Os reguladores de tensão diferem-se em as-
pectos construtivos, mas atuam de maneira semelhante ao OLTC.  

Um regulador de tensão é essencialmente um autotransformador e pode operar 
como elevador ou rebaixador de tensão, a partir da conexão da polaridade das bobinas 
de seus enrolamentos, possibilitando a regulação de tensão em até 10 % dos limites 
pré-estabelecidos (TOSHIBA, 2011). Tipicamente são construídos com oito contatos 
fixos (TAPs ou derivações) no enrolamento série e uma posição neutra, cada contato 
representando 1/8 de mudança na regulação de tensão. Também possuem um reator 
adicionado ao circuito, possibilitando a comutação sob carga e acrescentando níveis de 
tensão intermediários às conexões, totalizando 16 degraus de tensão. Uma chave seleto-
ra de polaridade permite adicionar ou subtrair a tensão utilizando os 16 passos em até 
10 %, em um total de 32 degraus (16 degraus para incrementar e 16 degraus para sub-
trair), cada um representando 5/8 de mudança no valor da tensão. 

Comumente os reguladores de tensão eletrônicos possuem circuitos de controle 
com ajustes que necessitam ser parametrizados, onde os principais são (TOSHIBA, 
2011; TREETECH, 2016):  

 Tensão de referência: é o valor de tensão desejado na saída do regulador e 
que se espera que seja mantido até um nó de referência, ou centro de carga. Po-
de ser calculado como 

pri
saída ref

sec

v
v v

v
=  (2.3)

sendo vref o valor da tensão do equipamento dentro da faixa de ajuste disponível, 
vpri e vsec a tensão no enrolamento primário e secundário, respectivamente. 
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 Insensibilidade ou banda morta: são os limites inferior e superior da tensão 
onde considera-se que não há necessidade de comutação dos TAPs do regulador 
de tensão. 

 Temporização: é o tempo de espera para se iniciar uma comutação automática 
do regulador de tensão a partir da violação dos limites de tensão ajustados. 
Existem duas modalidades de temporização para a atuação do controle: tempo 
linear e tempo inverso. 

 Compensação de queda de tensão na linha ou LDC (Line Drop Com-
pensator): é um circuito que emula a resistência e a reatância da linha de for-
ma a compensar a queda de tensão entre o ponto de instalação do regulador e o 
centro de carga, onde deseja-se a tensão regulada.  

2.2.1.4 Bancos de capacitores 

Da mesma forma que os reguladores de tensão, o emprego de bancos de capaci-
tores ocorre tanto na barra da SE quanto ao longo dos alimentadores de distribuição. 
Entretanto, são instalados em derivação, conforme mostra a Figura 2.8(a), fornecendo 
potência reativa capacitiva para atender as necessidades do sistema de acordo com o 
perfil de carga diário (YAMAKAWA, 2007). Também possuem um menor custo e são 
de fácil instalação, sendo utilizados em maior quantidade do que os transformadores 
com OLTCs e os reguladores de tensão (MILLER et al., 2013). 

Os bancos de capacitores podem ser constituídos por vários módulos comutáveis 
de mesma capacidade, gerando níveis de compensação, ou por apenas um único módulo. 
Estes módulos podem ser controlados e ajustados tanto de forma fixa como automática, a 
partir de um dispositivo sensor que comanda as operações para ligar e desligar o banco.  

Figura 2.7 – Diagrama unifilar de um alimentador com um regulador de tensão. 
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A Figura 2.8(b), ilustra o impacto de um banco de capacitor composto por di-
versos módulos na tensão da barra 2, sinalizando um incremento de níveis de operação. 
Observa-se que este equipamento contribui apenas para o aumento da tensão no ponto 
em que está conectado, ao contrário dos reguladores de tensão que permitem a diminui-
ção através da redução da posição do TAP. A estratégia para acionamento do banco 
pode ser pré-estabelecida e ajustável, de acordo com limites parametrizáveis de: tempo; 
tensão; corrente; ou fator de potência (SHORT, 2004).  

Recentemente, a instalação de capacitores em série amplamente utilizado em sis-
temas de transmissão também vem sendo explorada em sistemas de distribuição de 
longas distâncias. A aplicação de capacitores em série na distribuição tem como objeti-
vo a compensação da reatância indutiva das linhas (MEZZACASA et al., 2014). Além 
disso, os capacitores em série também podem compensar flutuações de tensão, além de 
amenizarem efeitos de flicker no sistema (SHORT, 2004). 

2.2.2 Dispositivos modernos baseados em eletrônica de potência 

2.2.2.1 Geração distribuída e inversores de frequência 

Os geradores distribuídos conectados à rede de distribuição, desde poucos kW 
até dezenas de MW, também podem proporcionar a potência reativa para realizar os 
ajustes de tensão necessários na operação de sistema de distribuição. Para isso, pode-se 
fazer o uso do inversor de frequência, que realiza a interface de conexão da fonte de 
geração com a rede elétrica.  

Figura 2.8 – Representação do impacto de um banco de capacitor na tensão do ponto de cone-
xão: (a) Diagrama unifilar (b) Influência da potência reativa do banco de capacitor no nível de 
tensão.  
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O inversor é baseado em componentes eletrônicos, com capacidade de memória, 
processamento e comunicação, que permitem a conversão da tensão em corrente contí-
nua CC para tensão em corrente alternada CA. Os sistemas de geração atuais como 
fotovoltaicos, eólicos, sistemas de armazenamento e também veículos elétricos, operam 
utilizando inversores eletrônicos, diferentemente de máquinas elétricas com campos 
magnéticos que operam como geradores (síncronos ou assíncronos) para o fornecimento 
de potência ativa e reativa utilizadas em sistemas de geração hidroelétricos. 

Os inversores de última geração, também são conhecidos como inversores inteli-
gentes (smart inverters), e possuem uma série de funcionalidades avançadas. Além do 
papel de converter a energia, são capazes de responder rapidamente à injeção e absor-
ção de quantidade precisas de potência reativa para compensar as flutuações de energia 
de fontes intermitentes. Além disso, não causam distorções harmônicas no sistema e são 
capazes de executar mais operações quando comparados aos dispositivos convencionais, 
tornando-os equipamentos ideais para a modernização das redes de distribuição 
(EDGE; YORK; ENBAR, 2015). 

Atualmente, as concessionárias de distribuição da Alemanha e Estados Unidos 
estão introduzindo os smart inverters para gerenciar a crescente penetração de sistemas 
fotovoltaicos, uma vez que oferecem novas opções de operação das redes através do 
próprio controle do inversor e, quando aplicável, do controle de armazenamento de 
energia (EDGE; YORK; ENBAR, 2015). Como os inversores correspondem a um com-
ponente essencial em todos os sistemas fotovoltaicos, essa capacidade adicional de con-
trole, além de melhorar os recursos existentes, deve também auxiliar na redução da 
quantidade de atuações de equipamentos convencionais de regulação de tensão 
(MADRIGAL; ULUSKI, 2015; MERCER, 2016).  

A Figura 2.9(a) ilustra o diagrama unifilar de um sistema de distribuição com-
posto de um alimentador, cargas e GD com inversor. Neste sistema, o inversor pode 
processar a potência ativa proveniente da geração (fotovoltaica, eólica, veículo elétrico) 
injetando-a na rede elétrica para suprimento de energia às cargas. Além disso, pode 
possibilitar o fornecimento ou o consumo de potência reativa, conforme a necessidade 
de ajustes de tensão da rede (JUAMPEREZ; YANG; KJ??R, 2014; KIM; HARLEY; 
REGASSA, 2014; TURITSYN et al., 2011).  
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A Figura 2.9(b) representa a influência da potência reativa nos níveis de tensão do 
ponto de conexão da GD. Neste caso, para o aumento da tensão é necessário inserir po-
tência reativa (capacitiva). O contrário ocorre quando deseja-se reduzir a tensão, sendo 
necessário absorver potência reativa (indutiva). O conversor CC/CA entrará em opera-
ção no instante em que a tensão da rede estiver fora da faixa adequada, obedecendo a 
característica apresentada na Figura 2.9(b). Esta característica de operação é similarmen-
te aplicada aos demais equipamentos recentes que a eletrônica de potência vem promo-
vendo, como: compensadores estáticos de reativos, mais difundidos em sistemas de 
transmissão de energia, e transformadores de estado sólido.  

A variação da tensão no alimentador com a inserção de GD pode ser obtida 
aplicando-se a Equação (2.4) (GHIANI; PILO, 2015). 

 

( ) ( )
1 2

GD GD
R P P X Q Q

V V V
V

- + 
D = - =  (2.4)

 

Onde V1 e V2 representam as tensões na barra inicial e final do alimentador, res-
pectivamente; R e X correspondem à resistência e a reatância do cabo condutor, respec-
tivamente; P e Q representam as potências ativa e reativa absorvidas pelas cargas no 
final do alimentador; PGD é a potência ativa gerada pela GD e ±QGD representa a ener-
gia reativa injetada ou absorvida pelo smart inverter da GD. 

Os smart inverters podem operar em uma variedade de modos (fonte de tensão ou 
corrente) a partir de quatro quadrantes de potência, como observado na Figura 2.10. 
Entretanto, como a estratégia operacional utilizada no Brasil exige que a GD forneça 

 
Figura 2.9 – Representação de um gerador distribuído: (a) Diagrama unifilar e (b) Influência
da potência reativa nos níveis de tensão.  
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apenas a potência ativa e não regule a tensão do sistema da concessionária, a operação 
em quatro quadrantes é limitada à operação do inversor essencialmente ao eixo de po-
tência ativa. 

Embora as capacidades técnicas e operativas dos smart inverters sejam bem com-
preendidas, os métodos práticos para configurar e implantar os dispositivos ainda são 
limitados. A revisão contínua de padrões técnicos, por exemplo, da norma IEEE 1547 
“Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems”, de códigos de re-
de, procedimentos de interconexão e protocolos de comunicação, vem afetando direta-
mente a implantação dos inversores (EDGE; YORK; ENBAR, 2015). Além disso, as 
preocupações com a privacidade dos clientes e a regulamentação da aprovação dos servi-
ços dos inversores inteligentes, também tem influenciado as estratégias de implantação. 

As capacidades avançadas, que incluem a compensação de energia reativa, o supor-
te de tensão, suporte de frequência frente a perturbações, e a conectividade de dados em 
tempo real, podem oferecer às concessionárias uma ferramenta de menor custo para miti-
gar muitos desafios de gerenciamento das redes inteligentes. Em alguns casos, os inverso-

Figura 2.10 – Representação da operação por quadrantes dos inversores de frequência. 
Eixo da
Potência
Reativa

Quadrante 1

Quadrante 2

Quadrante 4

Quadrante 3

Eixo da
Potência
Ativa

Potência reativa positiva:
Inversor opera como um capacitor,

aumentando a tensão no PCC

Domínio da maioria dos
inversores atuais, operando

com fator de potência
próximo ao unitário

Potência reativa negativa:
Inversor opera como um indutor,

diminuindo a tensão no PCC

Potência ativa negativa:
Inversor absorve potência

ativa (carga)

Circulo representa a curva de
capacidade de potência de um
inversor de quatro quadrantes

Potência ativa positiva:
Inversor fornece potência

ativa (gerador)

Fonte: Adaptado de (MCGRANAGHAN et al., 2008). 
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res podem ajudar a adiar ou evitar investimentos de distribuição, transmissão e geração de 
energia (EDGE; YORK; ENBAR, 2015; KEMPENER; KOMOR; HOKE, 2013). 

Entretanto, existe uma tendência de que os inversores mais afastados dos trans-
formadores do alimentador sejam mais exigidos e tenham sua vida útil reduzida devido à 
queda de tensão com o afastamento do transformador e devido ao inversor comandar 
cada unidade de GD individualmente (ALVES, 2017).  

2.2.2.2 Veículos elétricos 

Os Veículos Elétricos (VEs) disponíveis atualmente são movidos por motores 
alimentados por energia elétrica armazenada em dispositivos de armazenamento de 
energia, como baterias e supercapacitores. De forma geral, os VEs podem ser classifica-
dos em três grupos distintos: à bateria (VEB), híbrido (VEH) e híbrido plug-in 
(VEHP). Uma classificação mais abrangente, denominada veículos elétricos plug-in 
(VEP), é comumente utilizada para englobar os VEBs e VEHPs, pois ambos necessi-
tam conectar-se na rede elétrica para o recarregar a bateria. 

Os VEPs apresentam-se como uma nova tecnologia altamente promissora e com 
grande expectativa de exercer um papel fundamental nos setores elétrico e automobilís-
tico nas próximas décadas. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que o VEP pode 
atuar tanto como carga ou fonte de energia para o sistema elétrico de potência. O pri-
meiro caso acontece quando o VEP está recarregando suas baterias, ou seja, consumin-
do energia da rede. Já o segundo caso pode acontecer com o veículo comunicando-se 
com a central operativa da rede elétrica para atuar em seu benefício, seja fornecendo 
energia ativa ou controlando sua taxa de recarga, conceito conhecido como Veículo-
para-Rede ou V2G (GUILLE; GROSS, 2009; SALDANHA et al., 2016).  

Através do conceito V2G, os VEPs podem ser utilizados para fornecer serviços 
auxiliares como a regulação de frequência e tensão no sistema (TOMÍC; KEMPTON, 
2007). Estudos recentes também mostram que os VEPs podem ser utilizados para inje-
tar potência reativa na rede elétrica (FASUGBA; KREIN, 2011; KISACIKOGLU; 
OZPINECI; TOLBERT, 2010a, 2010b, 2011). Assim, no futuro próximo, pode ser pos-
sível empregar uma pequena parcela de VEPs como fontes de geração de energia reati-
va, a fim de controlar níveis de tensão e reduzir as perdas de energia da rede. 
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2.2.2.3 Compensadores estáticos de reativos 

Os compensadores estáticos de reativos em FACTS (Flexible AC Transmission 
Systems) baseados em eletrônica de potência são dispositivos capazes de controlar o 
fluxo de energia e aplicados inicialmente nas redes de transmissão. Os FACTS sofre-
ram alterações em seus componentes e em sua estrutura de controle para possibilitar a 
sua aplicação em sistemas de distribuição através do conceito Custom Power.  

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) define Custom Po-
wer como a utilização de conversores estáticos controlados, baseados em eletrônica de 
potência, na faixa de tensão de distribuição de 1 kV a 38 kV, de modo a suprir os con-
sumidores com energia elétrica de qualidade, protegendo-os de variações momentâneas 
de tensão, de harmônicos e de distúrbios (IEEE, [s.d.]; POMILIO; DECKMANN, 
2009). Neste sentido, o conceito Custom Power pode ser compreendido como uma ex-
tensão do conceito de FACTS para redes de distribuição, sendo um dos equipamentos 
o Compensador Estático de Reativos para Distribuição (D-STATCOM, Distribution Sta-
tic Reactive Compensator).  

O D-STATCOM possui ação rápida e pode fornecer uma quantidade controlável 
de potência reativa. Além disso, em sua utilização não há restrições de ciclos de vida útil 
como ocorre com OLTCs e bancos de capacitores (MILLER et al., 2013). São indicados 
para alimentadores longos com perfil de cargas rurais e em sistemas com elevada pene-
tração de GD, onde o excesso de tensão em carga leve pode ser um problema. O D-
STATCOM pode ser conectado em série ou em derivação com o sistema, e possui capa-
cidade para: corrigir o fator de potência; eliminar harmônicas de corrente; compensar 
quedas de tensão através do processamento de potência reativa indutiva/capacitiva na 
rede de distribuição (ENDERLE; et al., 2012; MAHELA; SHAIK, 2015).  

Os elementos que compõem um D-STATCOM correspondem a um inversor com 
chaves semicondutoras que convertem a tensão de CC para CA no ponto de conexão, 
um capacitor do lado CC responsável por promover a atuação do inversor e também 
servir de fonte temporária de armazenamento de energia ao longo das trocas de potência 
reativa com a rede (CAVALIERE, 2001). 

2.2.2.4 Transformador de estado sólido 

O transformador de estado sólido, referido na literatura técnica por SST (Solid Sta-
te Transformer), tem sido desenvolvido e aprimorado ao longo das últimas décadas visan-
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do a viabilidade técnico e econômica como alternativa promissora ao transformador con-
vencional das redes de distribuição (DIAS, 2013; QIN; KIMBALL, 2013; SHE et al., 2012). 

O SST consiste, basicamente, em um conversor de corrente alternada CA/CA, 
com entrada em média tensão e saída em baixa tensão, capaz de aprimorar a qualidade 
de energia fornecida aos consumidores frente à integração de fontes de GD à rede, veí-
culos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, entre outros, promovendo o ge-
renciamento da energia necessário nas redes elétricas inteligentes.  

Como vantagem ao uso de SST existe a flexibilidade no controle do fluxo de po-
tência através de inúmeros benefícios, como (RODRIGUES et al., 2016): (i) a compen-
sação de afundamentos e elevações de tensão; (ii) a proteção contra curto-circuito, com 
a limitação da corrente de falta via controle; (iii) o desacoplamento da tensão de entra-
da e de saída, (iv) a correção do fator de potência, como resultado do controle de fase 
da corrente de entrada; (v) a regulação da tensão de saída; (vi) a disponibilidade de 
barramentos CC para fins de conexão de fontes de geração distribuída; (vii) o controle 
de potência reativa e, como consequência, o controle local de tensão e a (viii) a bidire-
cionalidade do fluxo de potência.  

Entretanto, quando comparado ao transformador tradicional o SST possui como 
principais desvantagens: a confiabilidade, o custo e a complexidade de implementação 
(RODRIGUES et al., 2016; SHAH; CROW, 2015). 

2.2.3 Comparação entre dispositivos controláveis 

As principais características dos dispositivos controláveis para o VVC são descri-
tas no Quadro 2.2, onde são apresentados: o comparativo das grandezas parametrizá-
veis, os limites físicos dos equipamentos, os limites de operações diárias e a expectativa 
de vida útil média. 

Ao comparar as principais características dos dispositivos de controle, nota-se 
que por razões de simplicidade, versatilidade e robustez, o regulador de tensão possui 
longa vida útil e realiza em média 70 comutações de TAP por dia, no total de 25 mil 
comutações por ano.  

O transformador convencional de distribuição também apresenta elevada vida 
útil, bom rendimento e confiabilidade. Entretanto não é possível realizar a alteração de 
TAP sem desenergizá-lo. Como alternativa a esta limitação, foi considerado o uso de 
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um transformador com eletrônica de potência, a fim de que as comutações possam ser 
automáticas em função da característica de TAP eletrônico destes dispositivos. 

Neste sentido, equipamentos baseados em eletrônica de potência poderiam vir a 
substituir o próprio transformador convencional, bem como outros equipamentos em 
uso no sistema, como bancos de capacitores e reguladores de tensão, pela grande flexibi-
lidade operativa que proporcionam. A fim de também considerar equipamentos basea-
dos em eletrônica de potência para fins de controle de tensão, neste trabalho são utili-
zados além do transformador com TAP eletrônico, o inversor eletrônico para a geração 
distribuída e também o D-STATCOM.  

Desta forma, os dispositivos de VVC utilizados nesta Tese de Doutorado são:  

 Regulador de tensão; 
 Transformador com TAP eletrônico; 
 Banco de capacitor em derivação; 
 Gerador distribuído com inversor de frequência; 
 D-STATCOM. 

Um comparativo mostrando a evolução histórica em relação ao VVC, bem como 
o perfil de carga, a topologia e os meios de ativação do controle são mostrados no Qua-

Quadro 2.2 – Comparação entre os dispositivos de VVC. 

Recurso Parametrização 
Limites físicos dos 

equipamentos 
Operações por dia/ 

Vida útil média 
Observações 

Regulador de 
tensão (RT) e 

Transformador de 
potência com 

OLTC 

 -Tensão de referência; 
- Largura de faixa; 
- Temporização; e 

- Compensação de linha. 

Acompanha a variação 
de tensão na carga 
(±10% a ±15% do 
valor da tensão*). 

70 comutações/dia 
/40 anos. 

(SEN; LARSON, 
1995) 

Controle automatizado 
32 posições de TAP com 
tempo de 2 a 8 segundos 

para comutar após a 
primeira troca. 

Transformador de 
distribuição con-

vencional 
- Tensão de referência. 

5% a 10% do valor da 
tensão. 

Posição de tap fixa/ 
30 anos. 

- 3 a 5 posições de TAP; 
- Ainda é necessário 

desenergizar para reali-
zar a comutação. 

Banco de  
Capacitor (BC) 

- Potência reativa;  
- Horas do dia (tempo); 
- Tensão ou corrente;  
- Fator de potência; e 

- Temperatura. 

Acompanha o fluxo de 
reativo  

(ligado/desligado). 

6 a 7 comutações/dia  
/ 15 anos (40 a 50 mil 

ciclos). 
(KROK; GENC, 2011)

Controle automatizado 
(Banco Fixo ou Automá-

tico). 

Dispositivos base-
ados em Eletrôni-
ca de Potência: 

- Controle de corrente; 
- Controle de tensão; e 
- Controle de potências 

ativa e reativa. 

Possui grau de liberda-
de dependente do 

projeto. 

Não possui limitação 
do número de opera-

ções/Vida útil associa-
da à qualidade dos 

dispositivos eletrônicos 
utilizados. 

- Confiabilidade inferior 
comparado à tecnologias 

convencionais  
- Possibilita facilmente a 
inserção do conceito de 

redes inteligentes. 

*Percentual de correção depende do tipo de ligação física do regulador. 
Fonte: Próprio autor. 
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dro 2.3, a partir do trabalho de (MANBACHI et al., 2017). Observa-se o uso conserva-
dor do RT, BC, OLTC ao longo das décadas e a previsão de uso de equipamentos ele-
trônicos advindo dos VEs e DERs para um futuro próximo.  

2.3 Normatização nacional e internacional quanto à conexão de fontes de 

geração distribuída para o VVC 

Um marco para a geração distribuída no Brasil foi a publicação pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) da Resolução Normativa (RN) nº 482 (2012) 
revisada no ano de 2015 pela RN nº 687 (2015)(ANEEL, 2015), as quais tratam das 
condições gerais para o acesso de geradores distribuídos de pequeno porte aos sistemas 
de distribuição e também do sistema de compensação de energia. 

Concomitantemente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pu-
blicou a norma NBR 16149 (2013), em vigor desde o ano de 2014, que especifica as ca-
racterísticas e padroniza o acesso à rede elétrica para os sistemas fotovoltaicos (FV) 
com conexão por inversores de frequência, estabelecendo a compatibilidade com a rede 
para GDFV de potência nominal: 

 Inferior ou igual a 3 kW; 
 Maior que 3 kW até 6 kW; e  
 Superior a 6 kW. 

Desde então, as concessionárias de energia elétrica bem como o Instituto Nacio-
nal de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), têm utilizado a norma NBR 
16149 (2013), em relação à padronização e certificação de inversores de frequência, tan-
to nacionais como importados, para sistemas de GDFV que operam em paralelo com a 
 

Quadro 2.3 – Evolução histórica em gerações do VVC. 

Atributos 1ª Geração 
(1980 – 1990) 

2ª Geração
(1990 – 1998)

3ª Geração
(1998 – 2008)

4ª Geração 
(2008 - 2017) 

Futuro
Próximo 

Equipamentos 
VVC  

LTC/BC/RT  OLTC/RT/BC OLTC/RT/BC OLTC/RT/BC 
OLTC/RT/ 

BC/ VE/ DER

Perfil de Carga Estático Estático Estático 
Quase em  
tempo real  

Dinâmico  

Topologia Local Local 
Centralizado via 

SCADA 
Distribuído via 
Controle Local 

Distribuído via 
Agentes Inteli-

gentes
Ativação do 

Controle 
Subestação Subestação Subestação 

Trechos do Ali-
mentador (TA) 

TA + Controle 
ativo via cliente

Fonte: Adaptado de (MANBACHI et al., 2017). 
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rede de distribuição.  

A norma NBR 16149 baseia-se em organizações internacionais que recentemente 
alteraram seus requisitos para permitir a regulação de tensão na rede de distribuição 
por unidade de GDFV, especialmente em países da Europa e da América do Norte, 
como a International Electrotechnical Commission com a IEC 61727 (1995:2004), IEEE 
1547 (2003:2014), e também padrões próprios de países referências em FV, como a 
Alemanha, Áustria, Itália, Reino Unido e Espanha (ABNT, 2013; ALVES, 2017; 
ALVES; MENDES, 2016). 

2.3.1 IEC 61727 (2004) 

Em relação aos requisitos e limites para o controle de tensão, a norma IEC 
61727 (2004) determina a regulação de tensão através do controle do fator de potência 
(FP) pelo inversor, que por sua vez, deve alterar a potência reativa de acordo com as 
especificações de valores de potência ativa nominal, definida por parâmetros A, B e C 
da Figura 2.11, para um FP limite em 0,92. O valor para a potência ativa nominal de 
A, B, C, corresponde a 20%, 50% e 100%, e representa o ajuste da potência reativa 
para regular a tensão de modo que corresponda ao fator de potência pré-definido.  

Como o inversor deve sair de fábrica com FP igual a 1, quando a potência ativa 
injetada for muito pequena ou inferior a 50% da potência nominal do inversor, conside-

 
Figura 2.11 – Limites operacionais do fator de potência do inversor em razão da potência ativa
injetada no ponto de conexão das unidade de GDFV. 
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Fonte: Adaptado de IEC 61727. 
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ra-se que o risco de sobretensão no ponto de conexão comum (PCC) da GD com a rede 
seja pequeno, de modo que o FP é mantido unitário por não existir necessidade da ab-
sorção de reativo para regular a tensão.  

A partir do valor de 50% da potência nominal, o inversor passa a absorver reati-
vos, pois o risco de sobretensão é relevante. Neste sentido, o inversor aumenta a absor-
ção de reativos à medida que a potência gerada aumenta, até atingir o FP limite (má-
xima quantidade de reativo que pode ser absorvida).  

2.3.2 IEEE 1547 (2014) 

A norma IEEE 1547 (2003) inicialmente determinava que a GD não deveria re-
gular ativamente a tensão no PCC, mas sua revisão no ano de 2014 permitiu ao opera-
dor do sistema requisitar a participação da GD na regulação de tensão, através da va-
riação nas potências real e aparente. A IEEE 1547 não fornece curva característica para 
a potência e não delimita o fator de potência como a IEC 61727. Ela concentra-se em 
balizar que as unidade de GD não devem provocar impactos negativos aos consumido-
res e equipamentos conectados à rede elétrica, não excedendo os limites de tensão esti-
pulados pelo padrão ANSI C84.1 (2011) nos valores de 0,95 a 1,05 p.u. 

2.3.3 VDE-AR-N 4105 (2011) 

Especialmente na Alemanha, há um código de rede próprio VDE-AR-N 4105, 
(2011), o qual é explorado em diversos tipos de estudos para todas as fontes de GD por 
diversos países, e caracteriza-se por três métodos de regulação de tensão distintos. O 
primeiro refere-se ao método cos , que adota o fator de potência fixo para o sistema de 
GD. O segundo refere-se ao método cos (P), ou fator de potência característico, que 
segue os mesmos padrões da Figura 2.11, porém, com FP fixado na faixa de 0,95 indu-
tivo a 0,95 capacitivo para unidades de GD com potência nominal inferior a 3,68 kW, e 
FP limitado a 0,95 indutivo ou capacitivo em sistemas iguais a 3,68 kW até 13,8 kW. 
Neste segundo método, potências nominais superiores a 13,8 kW nas unidade de GD, 
têm o FP limitado em 0,90 indutivo ou capacitivo. O terceiro e último método é deno-
minado Q(U), ou relação potência reativa/tensão característica.  

A Figura 2.12 mostra a curva característica do método Q(U), que determina o 
valor da absorção/injeção de potência reativa, Q, a partir do nível de tensão, U, no 
ponto de conexão da unidade de GD (ALVES, 2017; MAN, 2012).  
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É importante destacar, que tanto o método cos (P), também utilizado pela IEC 
61727, quanto o método Q(U), impõem limitações para a potência ativa através do inver-
sor. Neste sentido, ocorre uma limitação na geração máxima da unidade de GD porque o 
inversor utiliza parte de sua capacidade para absorver potência reativa, não possuindo 
capacidade suficiente para atingir a potência ativa nominal no momento em que estiver 
absorvendo o máximo de reativo (ALVES, 2017), como demonstrado na Figura 2.13. 

Observa-se que a potência aparente nominal é atingida quando a absorção de rea-
tivo Qmáx, é máxima. Neste sentido, o limite de potência ativa Pmáx será igual ao fator de 
potência limite, que corresponde a 95% da potência nominal, no caso da norma VDE-
AR-N 4105 e 92% pela IEC 61727. 

Esta limitação poderia ser evitada caso o inversor fosse dimensionado para atuar 
acima da capacidade nominal da unidade de GD (ALVES, 2017; MAN, 2012). Entre-
tanto, o dimensionamento da capacidade do inversor a um valor inferior à capacidade 
da GD usualmente conduz a um melhor funcionamento do sistema, principalmente em 
sistemas FV com clima de baixa irradiação, onde é pouco utilizado o limite máximo do 
inversor. Além disso, a eficiência do inversor varia de acordo com o carregamento e são 
tipicamente menos adequados quando operam abaixo de 50% da potência nominal 
(MACÊDO, 2006). 

 
Figura 2.12 – Características do método Q(U) para os limites operacionais de injeção/absorção
de potência reativa do inversor a partir do nível de tensão.  

Q(kvar)

V(pu)
V4V2V1 V3

- Qmáx

1,050,95 0,98 1,02

+ Qmáx

 
Fonte: Adaptado de (MAN, 2012). 
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2.3.4 NBR 16149 (2013) 

O desenvolvimento da NBR 16149 para padronizar a conexão de sistema FV no 
Brasil foi motivado pelo padrão das normas europeia IEC 61727 e alemã VDE-AR-N 4105. 
A NBR 16149 adotou a curva do padrão europeu, apresentada na Figura 2.11, mas com 
alguns limites de atuação semelhantes à norma alemã, como apresentado na Tabela 2.1. 

Adicionalmente, para sistemas FVs com potência instalada superior a 6 kW, há 
duas possibilidades de operação. A primeira, define que o inversor deve ser ajustado em 
fábrica com FP unitário, podendo atuar na faixa de 0,98 indutivo até 0,98 capacitivo, 
apresentando como opcional o funcionamento de acordo com a Figura 2.1, respeitando 
os valores de fator de potência na faixa de 0,90 indutivo à 0,90 capacitivo (ABNT, 
2013). A segunda, consiste em um controle de potência reativa (VAr), conforme de-
monstrado na Figura 2.14. 

Observa-se que além de operar com FP indutivo, os sistemas FVs com potência 
superior a 6 kW também podem operar com FP capacitivo. Neste caso a injeção ou 

Figura 2.13 – Limitação da potência ativa da GD na regulação de tensão. 

Q
Pmáx

P

Qmáx Snom

 
Fonte: Adaptado de (ALVES, 2017). 
 

 

Tabela 2.1 – Níveis de atuação da NBR 16149 para o controle de FP.  

Potência nominal do sistema FV Valor do fator de potência (FP) 
Pnom ≤ 3 kW FP fixo em 1,0 com tolerância de - 0,98≤ FP ≤0,98 

Pnom>3 kW e ≤ 6 kW 
FP fixo em 1,0 com tolerância de - 0,98≤ FP ≤0,98 ou FPlimite

para Figura 2.10 de 0,95 indutivo a 0,95 capacitivo 

Fonte: Adaptado de (ABNT, 2013). 
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absorção de reativos ocorre quando a potência ativa alcançar 20% da potência nominal, 
ao invés de 50%, como na Figura 2.11. Os valores correspondentes a Qmáx e Qmín repre-
sentam a faixa de até 43,58% da potência nominal, sendo a máxima potência que o in-
versor pode fornecer ou absorver, e indicam o valor Q no ponto C da curva apresentada 
na Figura 2.11, considerando o FP limitado em 0,90, como demonstrado na Equação 
(2.5). 

 

( )( ) ( )( )1 1

lim
cos cos 0,90 0,4358 43,58%

máx
Q sen FP sen pu- -= = = =  (2.5)

 

Ressalta-se que, de acordo com a NBR 16149, o tipo e os ajustes do controle 
(potência reativa fixa ou controle externo) do FP e injeção/absorção de potência reati-
va devem ser determinados pelas condições da rede elétrica e definidos individualmente 
pelo operador, para que possa ser entregue ao cliente em conjunto com a permissão de 
acesso da concessionária.  

2.4 Considerações finais do capítulo 

Este capítulo apresentou uma breve evolução do VVC em sistemas de distribui-
ção inteligente. Entre as novas oportunidades e desafios destacam-se a necessidade do 
VVC para o amplo uso de GD de fontes renováveis, veículos elétricos e sistemas de 

Figura 2.14 – Limites operacionais de injeção/absorção de potência reativa do inversor para
sistemas FV com potência superior a 6 kW.  

0 +20%-20% +43,58%-43,58%

100%
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Fonte: Adaptado de (ABNT, 2013). 
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armazenamento. Para isso, se faz necessária uma infraestrutura de comunicação inte-
grada e confiável para interconectar os diversos dispositivos, além de suportar as distin-
tas aplicações atendendo aos requisitos de QoS. 

 Também foi dado destaque aos equipamentos de controle tradicionalmente uti-
lizados em sistemas de distribuição e às novas tecnologias altamente promissoras que 
utilizam eletrônica de potência, como os inversores de frequência. Em relação ao uso de 
inversores, salienta-se que irão exercer funções essenciais no gerenciamento de energia 
nas próximas décadas, renovando a infraestrutura e os dispositivos utilizados atualmen-
te. Uma vez que, tecnologias como FV, eólica, veículos elétricos, sistema de armazena-
mento, D-STATCOM e SST baseiam-se no inversor. 

No Brasil, a GD ainda não pode ser utilizada para a regulação de tensão. A nor-
ma existente para sistemas FV (NBR 16149:2013), apenas estabelece faixas de fator de 
potência que devem ser atendidas quando a potência ativa injetada na rede for superior a 
20% da potência nominal do inversor. Neste sentido, não há uma normatização específica 
para o controle de tensão; são regulamentados os requisitos para a conexão de acessantes 
produtores de energia, em função das RNs nº 482 (2012), nº 687 (2015) e dos Procedi-
mentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST).  

Entretanto, em países como a Alemanha, a Itália e o Japão, com capacidade ex-
pressiva de GD fotovoltaica, a injeção de potência reativa a partir destes sistemas está 
bem consolidada, e inclusive permite que em condições de falta na rede de distribuição, 
estes, contribuam no fornecimento de energia reativa dando suporte à rede (VON 
APPEN et al., 2013; YANG et al., 2013). Isto mostra uma nova possibilidade de con-
trole para operação do sistema de distribuição, inclusive por parte de outros recursos 
que também utilizam o inversor para interface de conexão à rede elétrica, como os veí-
culos elétricos, os armazenadores de energia, o D-STACOM e o SST. 





 

3. ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO PARA O CONTROLE DE TENSÃO E 

POTÊNCIA REATIVA 

Este capítulo apresenta uma revisão das estruturas de aplicação do VVC em sis-
temas de distribuição, classificadas como controle: local, descentralizado, centralizado e 
hierárquico. Adicionalmente, são apresentadas as técnicas de otimização para a definição 
das ações de controle nos equipamentos do sistema. Com o propósito de justificar a esco-
lha da estratégia a ser utilizada é apresentada uma comparação entre as estruturas de 
implementação e técnicas de VVC existentes na literatura. 

3.1 Considerações iniciais 

Ao longo dos anos, muitos métodos foram desenvolvidos para a realização do 
VVC ao nível de planejamento e operação de sistemas de distribuição. De uma forma 
geral, os seguintes pontos são comumente encontrados: 

 Aplicação de um método de solução para otimizar uma função objetivo sujeita a 
um conjunto de igualdades não lineares e restrições de desigualdade, incluindo 
equações de fluxo de potência com cargas equilibradas e desequilibradas; 

 Grande número de variáveis de estado na busca por soluções equilibradas e ajus-
tes apropriados de equipamentos de controle; 

 Minimização de perdas de energia e desvios de tensão como as principais funções 
objetivo, sujeitas a restrições como: equações de fluxo de carga, limites de ten-
são, limites de carregamento de linhas e equipamentos, número de comutações 
de equipamentos e frequência de operação.  

As estratégias de VVC no sistema de distribuição podem ser implementadas de 
forma on-line, utilizando medições em tempo real com ações de controle automáticas, ou 
off-line, atendendo a condições de operação em horários específicos, geralmente com pro-
gramação de despacho otimizado em previsões de carga para o próximo dia.  
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3.2 Estruturas para aplicação do VVC 

As estruturas para implementação do VVC comumente empregadas em redes de 
distribuição são classificadas na literatura como estruturas locais, centralizadas, descen-
tralizadas (ou distribuídas) e híbridas (ou hierárquicas) (BERGER; KRZYSZTOF, 
2015; BORLASE, 2013; SHAHIDEHPOUR; WANG, 2003). Neste sentido, cada estru-
tura de controle possui vantagens e desvantagens, competindo à concessionária de ener-
gia analisar sua infraestrutura e os objetivos desejados para determinar a melhor abor-
dagem de implementação do VVC.  

3.2.1 Controle Local 

A estrutura de controle local utiliza apenas medições locais de tensão e corrente 
para a tomada de decisão e opera de forma independente, ou seja, sem considerar as 
alterações nos demais equipamentos que participam do mesmo tipo de controle 
(MERCER, 2016). Para isso, a decisão operativa baseia-se em comparações com valores 
pré-definidos calculados de forma off-line. Os ajustes pré-definidos necessitam de um 
bom conhecimento do sistema e, frequentemente, devem ser reajustados para o pior 
cenário operativo.  

Devido a sua resposta rápida, baixo custo, fácil implementação e também baixos 
requisitos computacionais (não há necessidade de comunicação e automação das redes), 
os controles locais ainda são bastante utilizados comercialmente em equipamentos 
(BARNES; MARTINELLI; SIMONELLI, 2014; ROYTELMAN; GANESAN, 1999; ZHU; 
LIU, 2015). No entanto, como operam fundamentados na verificação de grandezas do 
ponto em que estão instalados, e não consideram outros dispositivos do sistema, podem 
ser responsáveis por atuações excessivas e conflitantes. A Figura 3.1 mostra um sistema 
de distribuição com equipamentos típicos que podem atuar com controles locais. 

O controle local caracteriza-se principalmente por dispositivos eletromecânicos, 
sendo inapropriado o uso de monitoramento e controles remotos, pela falta de comuni-
cação de dados (MADRIGAL; ULUSKI, 2015).   

3.2.2 Controle Descentralizado  

A abordagem descentralizada refere-se a um conjunto de controladores locais que 
trocam informações com um controlador central na subestação, que por sua vez, con-
trola individualmente cada alimentador associado à subestação (BARAN; EL-
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MARKABI, 2007; BRENNA et al., 2013; FARAG; EL-SAADANY; SEETHAPATHY, 
2012; TOMA et al., 2008; VOVOS et al., 2007).  

Os equipamentos em campo transmitem as informações de dados de tensão e 
corrente pela Unidade Terminal Remota (UTR), via canal de comunicação SCADA, 
para o controle central na SE, que apresenta um DMS. O controlador central coordena 
as ações dos dispositivos do sistema de forma centralizada em cada SE, adotando ações 
independentes para cada alimentador, como ilustrado na arquitetura da Figura 3.2. 

O controle descentralizado também pode ser considerado como uma variante do 
controle centralizado, denominando-se controle centralizado na SE.  

3.2.3 Controle Centralizado 

A estrutura centralizada também caracteriza-se por um sistema de gerenciamen-
to e controle central a partir de um DMS, responsável pelas funções de tomada de deci-
são. As modificações nos dispositivos controláveis são definidas para toda a rede da 
concessionária e não apenas no nível de um alimentador ou de uma SE individualmen-

Figura 3.1 – Estrutura com dispositivos de controle local. 
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Figura 3.2 – Estrutura de controle descentralizada. 

SCADA
DMS

SCADA
DMS

R1

T1
S4

S5
C4

SE2

AL2

AL1

AL3

G1

SE1

AL2

AL1

AL3

Fonte: Próprio autor. 



3. ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO PARA O CONTROLE VOLT/VAR  78 
 

te, como no controle descentralizado (AUGUGLIARO et al., 2004; CAPITANESCU; 
BILIBIN; ROMERO RAMOS, 2014; LIU; ZHANG; QIU, 2002; SHEN; BARAN, 2013). 

Neste sentido, o controle centralizado pode apresentar mais complexidade que o 
controle local e descentralizado, pois abrange uma maior área de atuação. Além disso, 
tanto o controle centralizado quanto o descentralizado podem ser implementados de 
formas distintas, a partir da classificação de três níveis de modernização dos sistemas 
de distribuição (MADRIGAL; ULUSKI, 2015; MERCER, 2016): nível (i) controle re-
moto e automação da subestação; nível (ii) controle remoto e automação do alimenta-
dor, e nível (iii) integração e controle de GD e armazenamento de energia. A Figura 3.3 
mostra a estrutura de controle centralizada. 

O uso de uma estrutura centralizada possibilita a implementação de estratégias 
que necessitam de informações no nível de toda a rede elétrica, como, por exemplo, as 
estratégias de reconfiguração e self healing. Além disso, também pode ser possível ava-
liar o estado de tensões e ângulos em tempo real, mesmo sem grande quantidade de 
equipamentos de medição. Para isso pode-se utilizar técnicas de estimação de estado 
(ATANACKOVIC; DABIC, 2013; BISERICA et al., 2012; DE ALVARO GARCIA; 
GRENARD, 2011). 

Devido ao grande volume de dados a ser transmitido ao centro de processamento 
e controle, é necessário um sistema de comunicação altamente confiável, tolerante a 
falhas de comunicação e de alta velocidade (ZHANG; FLUECK; NGUYEN, 2015). As-
sim, como desvantagem desta estrutura, a perda de algum sinal de medição pode ocasi-
onar um funcionamento inadequado do sistema de distribuição.  

 
Figura 3.3 – Estrutura de controle centralizada. 
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3.2.4 Controle Hierárquico ou Híbrido 

O controle hierárquico ou híbrido é uma combinação das abordagens centraliza-
da, descentralizada e local, aproveitando as vantagens de cada estrutura (BERGER; 
KRZYSZTOF, 2015; BORLASE, 2013). O método hierárquico possui como princípio 
básico a implementação de um esquema de controle com a combinação da inteligência 
dos controladores de campo (locais), na subestação (descentralizado ou distribuído) e 
na concessionária (centralizado), conforme apresentado na Figura 3.4. 

A estrutura de controle hierárquica pode utilizar diferentes canais de comunica-
ção entre os dispositivos, sem depender de uma rede de comunicações única como no 
sistema centralizado. Além disso, a estrutura hierárquica possui a capacidade de inte-
gração entre os controles local, descentralizado e centralizado, onde os níveis mais bai-
xos de controle podem atuar caso houver algum problema com o sistema de comunica-
ção. Desta forma, uma falha das comunicações da rede acaba por impactar em uma 
área menor do sistema de controle (BORLASE, 2013). Na Figura 3.5 é ilustrada a 
abordagem de controle hierárquica.  

A principal desvantagem da abordagem hierárquica é o adicional de hardware e 
software para a coordenação. 

 
Figura 3.4 – Estrutura global de VVC hierárquico.  
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3.2.5 Comparação entre as estruturas de controle 

Como apresentando, diferentes abordagens podem ser utilizadas para aplicações 
prática do VVC. Alguns casos requerem comunicação entre controladores de campo e 
um controlador central da SE, de forma descentralizada ou centralizada, enquanto ou-
tros atuam apenas em seu nível local. A Tabela 3.1 mostra uma comparação entre os 
diferentes níveis de VVC em sistemas de distribuição.  

A estrutura de controle empregada neste trabalho baseia-se no VVC descentrali-
zado ou centralizado nas SEs, que pode ser aplicada a uma estrutura hierárquica de 
VVC, como apresentado no próximo capítulo. 

Figura 3.5 – Estrutura de controle hierárquica. 
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Tabela 3.1 – Níveis de VVC em sistemas de distribuição.  

Requisitos  
Controle

Local 

Controle
Descentraliza-

do  

Controle  
Centralizado 

Controle 
Hierárquico

Controle do perfil de tensão  Sim Sim Sim Sim 
Controle do fator de potência  Sim Sim Sim Sim 

Monitoramento contínuo Não Sim Sim Sim 
Adaptação a topologia da rede Não Não Sim Sim 

Dispositivos/Equipamentos inteligentes Não Sim Sim Sim 
Otimização controlada e coordenada Não Sim Sim Sim 

Seleção de objetivos de operação Não Não Não Sim 
Sensibilidade de modelos de 

 carga com a tensão 
Não Sim Sim Sim 

Infraestrutura compartilhada com aplica-
ções SCADA, DMS, GIS, entre outros 

Não Sim Sim Sim 

Complexidade/Comunicação/Hardware Baixo Médio Médio Alto 
Robustez Alta Média Baixa Média/Alta

Fonte: Adaptado de (ULUSKI, 2010) e (ABB, 2013). 
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Observa-se que o nível de modernização da rede é o que tem a maior influência 
para a estratégia de controle, e pode promover ações como o monitoramento contínuo 
do sistema, a alteração da topologia, considerar novos equipamentos, realizar a otimiza-
ção controlada e coordenada, entre outros objetivos, que podem ser atingidos utilizando 
técnicas de otimização Volt/VAr adequadas.  

3.3 Técnicas de otimização para o VVC 

A Otimização Volt/VAr (VVO, Volt/VAr Optimization) refere-se ao uso de téc-
nicas de otimização para alcançar objetivos de controle bem definidos e sujeitos às res-
trições do sistema, através da tomada de decisão de forma centralizada ou descentrali-
zada e necessitando de um sistema de comunicação (BORLASE, 2013). O uso de técni-
cas para otimização Volt/VAr durante a tomada de decisão adiciona ao controle ações 
integradas e coordenadas entre os dispositivos, o que o diferencia de um VVC baseado 
em ações independentes com auto-ajuste de parâmetros.  

Para a implementação VVO considera-se as abordagens de controle centralizado 
e descentralizado, de forma semelhante ao que foi apresentado na Seção 3.2, sendo que 
na abordagem centralizada é utilizado o modelo de toda a rede de distribuição, o que 
significa incluir ações como reconfigurações entre alimentadores, enquanto na aborda-
gem descentralizada, realiza-se um controle ótimo apenas a nível individual do alimen-
tador. Em ambas as situações ocorre o controle dos dispositivos geograficamente disper-
sos no DMS situado no Centro de Operação da Distribuição (COD). 

A seguir é apresentada uma revisão dos principais métodos de otimização apli-
cados ao VVC de forma on-line e off-line, centralizada ou descentralizada.  

3.3.1 Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AG) foram inspirados na teoria da seleção natural das 
espécies de Charles Darwin. A metáfora da evolução sugere que as populações de indi-
víduos evoluam de acordo com o princípio da seleção natural da sobrevivência dos mais 
fortes, onde indivíduos mais adaptados ao ambiente terão mais chances de sobrevive-
rem e se reproduzirem, enquanto que os menos aptos serão eliminados com o passar do 
tempo, em virtude da limitação de recursos existentes no ambiente. 

O trabalho de Park; Nam e Park (2007) avalia o uso dos AGs para o controle 
centralizado do transformador da subestação e de bancos de capacitores, considerando 
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correções na tensão de referência em tempo real por tensões obtidas com previsões de 
carga, mostrando que o método pode preservar os equipamentos reduzindo o número de 
operação e minimizar as perdas de energia. 

Padilha-Feltrin, Rodezno e Mantovani (2015) utilizam um algoritmo genético 
multiobjectivo NSGA-II para resolver o VVC baseado na economia de energia conside-
rando a redução de tensão. A minimização da potência ativa total fornecida pela SE e 
os desvios de tensão nas barras da rede são utilizados como funções objetivo.  

3.3.2 Programação Dinâmica 

A programação dinâmica é uma técnica matemática que envolve problemas que 
requerem decisões sequenciais inter-relacionadas. O método consiste em dividir um pro-
blema complexo em subproblemas mais simples, resolvendo-os individualmente, e suas 
soluções são combinadas para compor a solução final otimizada (PFITSCHER, 2013). 
Métodos de programação dinâmica tem sido muito utilizados no controle off-line, para 
realizar o despacho de operação dos dispositivos de regulação do sistema, como relatam 
os trabalhos de (HSU; KUO, 1993; LIU; HUANG, 2009; LU, 1998). 

Lu e Hsu (1995) investigam uma estratégia de controle off-line para o despacho 
adequadas comutações de chaveamento do LTC e dos bancos de capacitores em deriva-
ção, para a minimização de perdas de potência e os níveis de tensão sejam mantidos 
próximo a 1,0 p.u. Estes objetivos são alcançados realizando a previsão de cargas horá-
rias do transformador de potência e de seu barramento principal de tensão com 24 ho-
ras de antecedência, uma vez que mudanças de carga imprevistas podem ocasionar co-
mutações e desgastes desnecessários nos equipamentos. A partir dos resultados apresen-
tados, observa-se que a tensão no barramento secundário é mantida muito próxima dos 
valores especificados pelo uso do LTC, enquanto o fluxo de potência reativa do trans-
formador principal é minimizado através do chaveamento dos capacitores em derivação.  

Kim et al. (2013) realizam um estudo considerando a participação da geração 
distribuída como um dispositivo de controle juntamente com bancos de capacitores e 
OLTC. Os autores afirmam que a integração da geração distribuída em um sistema de 
energia, aumenta o número de operações de comutação de OLTCs e capacitores. Para 
resolver este problema, o trabalho propõe que a tensão de saída da geração distribuída 
seja controlada cooperativamente com outros equipamentos de controle, com base em 
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previsões de carga. São utilizados geradores despacháveis e não despacháveis, demons-
trando que o objetivo pode ser alcançado sob diferentes condições de operação. 

3.3.3 Enxame de Partículas 

O método de otimização por Enxame de Partículas (PSO, Particle Swarm Op-
timization) é uma das técnicas de computação evolucionária, baseado em uma popula-
ção de indivíduos capazes de interagir entre si e com o meio. O PSO foi originalmente 
desenvolvido para problemas de otimização não lineares com variáveis contínuas. No 
entanto, pode ser facilmente expandido para tratar problemas com variáveis discretas, 
sendo também aplicado no problema de VVC (YOSHIDA et al., 2000). 

Chen et al. (2015) discutem a minimização do custo global, tanto em redução de 
perdas de potência quanto custo de operação de transformadores e capacitores como a 
nova variável de interesse para as concessionárias de energia elétrica. É proposto um 
método híbrido PSO (HPSO) para a programação de envio de tensão para OLTCs e 
bancos de capacitores e de potência reativa para os geradores distribuídos. As posições 
de LTC são tratadas como variáveis discretas, o status ligado/desligado de capacitores 
como variáveis binárias e a potência reativa dos geradores distribuídos como variáveis 
contínuas. A implementação com a redução do custo global é alcançada para uma rede 
teste de distribuição de 33 barras. 

Yoshida et al. (2000) e Fukuyama e Yoshida (2001) apresentam a aplicabilidade 
do PSO para o controle de tensão e reativos em grande escala, reforçando a formulação 
tradicional do problema como otimização não linear inteira mista (MINLP). O método 
proposto determina o controle on-line com variáveis contínuas (funcionamento do 
AVR) e discretas (posições de TAP associada a níveis de tensão e o número de capaci-
tores ativos para respectiva compensação da potência reativa). 

3.3.4 Métodos Heurísticos  

Os métodos heurísticos são ferramentas que direcionam a busca da solução, re-
duzindo o espaço de procura dentro do conjunto de combinações possíveis 
(PFITSCHER, 2013). O principal objetivo é definir o estado inicial do problema a ser 
analisado e a partir de estratégias heurísticas (Construtiva, Destrutiva ou Branch Ex-
change), modificar sucessivamente o estado do sistema em direção à solução do proble-
ma (KAGAN et al., 2009; MELLO, 2014). 
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Deng et al. (2002) propõem uma abordagem heurística para encontrar a progra-
mação ideal de bancos de capacitores e do OLTC em um controle off-line para minimi-
zar as perdas de energia do sistema. Utilizando uma abordagem simplificada do modelo 
matemático, os autores resolvem a otimização temporal de cada dispositivo de controle 
separadamente por regras heurísticas e, em seguida, convertem o modelo de otimização 
com cargas variáveis no tempo para o modelo de otimização convencional, com cargas 
constantes em 24 segmentos. Esta simplificação reduz a dimensão do problema, e tam-
bém satisfaz a restrição de tempos operacionais. 

Ainda em relação ao trabalho de Deng et al. (2002), escolhe-se a hora de operar 
o equipamento como incógnita do problema, respeitando restrições de tempo de comu-
tação devido à limitação dos dispositivos. A busca pela solução é dividida em dois pas-
sos, adotam-se regras heurísticas para determinar uma lista de prioridades para as ho-
ras de funcionamento de cada dispositivo controlável, e calcula-se para cada hora a 
otimização de energia reativa, modificando os resultados da lista de prioridades devido 
à otimização da potência reativa.  

Mokgonyana, (2014) propõem uma abordagem híbrida baseada em programação 
heurística e PSO para minimizar as perdas de energia e variações de tensão diárias com 
um controle on-line descentralizado, utilizando OLTC e bancos de capacitores com 
tempos de ajustes. A injeção de reativos no alimentador é determinada fazendo uso de 
regras heurísticas com objetivo de minimizar o fluxo de energia reativa através da barra 
da SE para cada intervalo de tempo. O método proposto é aplicado a um sistema de 
distribuição variável no tempo e avaliado em diferentes cenários operacionais. Os resul-
tados das simulações mostram que a abordagem proposta minimiza os desvios de ten-
são e a perda total de energia, enquanto que o controle on-line centralizado prioriza um 
objetivo sobre o outro, dependendo das configurações especificadas. 

BIE et al.(2006) utilizam a busca heurística para classificar o perfil de demanda 
do sistema em intervalos semelhantes e, então avaliar o VVC, que visa a redução de 
perdas simplificando operações dos dispositivos de controle. É proposta uma estratégia 
que especifica as variáveis discretas no horário inicial para cada intervalo de tempo, 
permitindo a aplicação da otimização convencional, sem considerar a restrição de tem-
po de operação ao problema.  
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3.3.5 Lógica Fuzzy 

A lógica fuzzy foi introduzida no ano de 1965 por Lotfi Zadeh, que sugeriu uma 
teoria alternativa de classificações de conjuntos mais flexíveis, a fim de expressar modos 
de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos. Também conhecida como lógica 
nebulosa ou difusa, a lógica fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humana de ra-
ciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam para inferir conclusões ba-
seadas em informações que elas já conhecem (SIMÕES; SHAW, 2007), permitindo a 
redução da complexidade de projetos e implementação (ANTONIO; GOMIDE; 
GUDWIN, 1994). 

Sistemas que utilizam a lógica fuzzy são grandes aliados no desenvolvimento de 
aplicações para resolver problemas de controle nas mais diversas áreas do conhecimen-
to. A lógica fuzzy tem se mostrado uma das técnicas mais bem sucedidas de tecnologias 
atuais para aplicação em sistemas elétricos de potência. Em especial, o uso de soluções 
fuzzy no VVC é motivado pela sua capacidade de resolver problemas não-lineares com 
alta eficiência em termos de esforço computacional no encontro de soluções viáveis, 
contemplando a análise qualitativa de informações incertas que podem ser associadas 
com o processo sendo controlado. 

Liang e Wang (2003) propõem uma estratégia de controle off-line baseada em 
lógica fuzzy para determinar a combinação entre as comutações do LTC e o status de 
chaveamento (ligado/desligado) de capacitores para as próximas 24 horas, de forma que 
as perdas ativas nos alimentadores, o desvio de tensão no barramento secundário e o 
fluxo de potência reativa no transformador principal sejam mínimos.  

O trabalho de Miranda e Calisto (2002) apresenta uma nova arquitetura para 
um módulo de gestão dos modernos sistemas de distribuição DMS, visando o controle 
de tensão e reativos para a minimização de perdas. Essa arquitetura baseia-se na 
articulação de dois controladores fuzzy em cascata do tipo Mamdani, como ilustrado na 
Figura 3.6(a), constituindo um sistema de inferência fuzzy, com uma rotina de fluxo 
potência que avalia periodicamente os efeitos das ações de controle no sistema. Como 
dados de entrada, o primeiro controlador possui as variáveis eficiência e posição, 
produzindo como saída um sinal chamado poder de controle. Este sinal é combinado 
com o valor de violação de tensão, compondo o segundo controlador fuzzy, que gera um 
sinal de controle de tensão com objetivo de manter todas as tensões das barras dentro 
de uma faixa admissível. 
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Esta nova arquitetura aplicada ao controle de tensão e reativos apresentou 
evolução ao longo dos anos em diversos trabalhos, como (MIRANDA; MOREIRA; 
PEREIRA, 2007), (MIRANDA, 2008), (BREMERMANN, 2008), (VIANNA, 2009), 
(LEMOS et al., 2009), (SPATTI et al., 2010, 2011), (PEREIRA; ALVES; MATOS, 
2015). A principal vantagem de controladores difusos do tipo Mamdani refere-se à velo-
cidade de processamento para situações de controle de múltiplas variáveis face a outros 
tipos de controles que utilizam algoritmos mais pesados (MIRANDA, 2008). 

Em Miranda, Moreira e Pereira (2007) é adicionado um terceiro controlador, 
responsável pelo controle de saturação nas linhas, como ilustra a Figura 3.6(b). As 
variáveis de entrada deste controlador são a eficiência e o carregamento da linha, e 
resultam em um sinal de controle da corrente da linha. As saídas do segundo e do 
terceiro controlador são combinadas para verificar as ações a serem tomadas. Se as 
ações propostas de saída forem contraditórias, o controlador de corrente assume o 
comando, se são concordantes, o comando final corresponde à maioria das ações 
propostas pelos controladores. 

Em Bremermann (2008) é realizado um controle coordenado entre os equipamen-
tos de tensão e fontes de reativos da rede de distribuição, tais como LTC, reguladores de 
tensão e bancos de capacitores, localizados nas subestações e ao longo dos alimentadores. 
É estabelecida uma faixa de regulação para que haja atuação dos controles, os quais são 
selecionados através de uma matriz efetividade, baseada em (MIRANDA; CALISTO, 
2002). A evolução do trabalho é relatada em (LEMOS et al., 2009, 2008), com a imple-
mentação da metodologia em um software via projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, o 
qual é utilizado para auxiliar a programação da operação da distribuidora CELESC. 

Da mesma forma, os trabalhos de (BENICHIO et al., 2008; SPATTI et al., 2010, 
2011) relatam a implementação de um controlador fuzzy na realização do ajuste automá-
tico de tensão em transformadores dotados de comutadores de TAP sob carga em subes-
tações de distribuição. O controle é realizado em tempo real, permitindo que o sistema 
fuzzy atue como um módulo inteligente para auxiliar o relé convencional. O relé monito-
ra a potência ativa da carga e o desvio de tensão, as quais são as variáveis de entrada do 
controlador fuzzy, o resultado de saída é um sinal de estímulo (incremento ou decremen-
to) sobre a tensão de referência atual do relé regulador de tensão. A Figura 3.6(c) ilustra 
o diagrama simplificado do funcionamento da estratégia implementada pelos autores. 

Vianna (2009) propõem um sistema de controle fuzzy para correção do fator de 
potência, com o objetivo de coordenar bancos de capacitores e geradores síncronos exis-
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tentes na rede de distribuição, utilizando como variáveis de controle a violação do fator 
de potência, a sensibilidade dos equipamentos e a posição dos dispositivos de controle 
com fontes de reativos. Foram utilizados dois controladores em cascata, como ilustrado 
na Figura 3.6(d). Mesmo apresentando a melhoria dos níveis de tensão do sistema, o 
controlador desenvolvido não contempla o controle de tensão.  

O objetivo do uso de um controlador fuzzy é o auxílio na tomada de decisão de 
qual ação de controle deve ser executada no sistema frente a um problema. O controla-
dor fuzzy realiza as transformação necessárias do domínio do mundo real (níveis de 
violações de tensão) para o domínio que utiliza números fuzzy a partir de uma estrutu-
ra de blocos funcionais. Nesta transformação um conjunto de inferência fuzzy é usado 
para as tomadas de decisões, e por fim há uma transformação do domínio fuzzy para o 
domínio do mundo real, ocorrendo a conexão entre a saída do algoritmo fuzzy e as va-
riáveis de atuação (SIMÕES; SHAW, 2007). 

Souza e Almeida (2010) apresentam um algoritmo genético melhorado usando 
lógica fuzzy para resolver o problema de controle de tensão e reativos a nível de plane-
jamento da operação. É obtida uma solução conjunta, para o custo de perdas de ener-
gia e o desvio de tensão, que inclui a localização, ajustes e custos com a instalação de 
reguladores de tensão. O conhecimento de especialistas é levado em consideração na 

Figura 3.6 – Comparação entre os controladores fuzzy apesentados em (a) (MIRANDA; 
CALISTO, 2002),(BREMERMANN, 2008) (b) (MIRANDA; MOREIRA; PEREIRA, 2007) 
(PEREIRA; ALVES; MATOS, 2015) (c) (SPATTI et al., 2010, 2011) e (d) (VIANNA, 2009) 
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escolha do conjunto de regras fuzzy, a fim de reduzir expressivamente o espaço de bus-
ca. Para as funções de pertinência de entrada foram adotadas a tensão do barramento 
em p.u. e o valor comercial da potência em kVA de reguladores de tensão monofásicos. 
Como saída, após a defuzzificação obtém-se um grupo de barras candidatas para atri-
buir os reguladores de tensão no sistema de distribuição.  

Liang, Chen e Chen (2011) apresentam uma abordagem fuzzy para resolver o 
problema de controle de tensão e reativos em um sistema de distribuição que possui a 
conexão de turbinas eólicas. Os autores destacam que em técnicas convencionais para 
se evitar erros, a velocidade do vento e a potência eólica horária devem ser previstas 
com precisão. No entanto, uma característica da abordagem fuzzy é considerar as incer-
tezas relacionadas ao problema durante o processo de otimização. Também é utilizada 
uma variação do AG para incorporar um procedimento de busca local e atualização do 
fluxo de potência na determinação da solução ótima. O despacho das comutações do 
LTC e o status de chaveamento de capacitores mostrou-se adequado considerando a 
modelagem de conjuntos fuzzy para a imprecisão da velocidade do vento e potência 
gerada das turbinas eólicas. 

Pereira, Alves e Matos (2015) sinalizam a necessidade crescente em identificar 
estratégias ótimas na operação da distribuição de energia elétrica explorando a redução 
de perdas de energia. Um novo método para esta identificação foi desenvolvido através 
da resolução do problema da determinação do ponto de operação ótimo, tendo como 
possibilidade a alteração da configuração da topologia de rede conjuntamente com a 
alteração das posições de TAP dos transformadores e bancos de capacitores. O método 
de otimização por enxame de partículas evolucionário EPSO foi utilizado para resolver 
este problema. 

A Tabela 3.2 apresenta uma comparação entre trabalhos que utilizaram estraté-
gias de controle fuzzy para o VVC. Este comparativo é ilustrado em relação aos equi-
pamentos que foram controlados e também a forma de implementação e de ajustes dos 
dispositivos na rede de distribuição. 

Destaca-se que todos os trabalhos apresentados anteriormente utilizaram a es-
tratégia de ajuste por incremento, pois os equipamentos comumente utilizados nas re-
des de distribuição baseiam-se em comutadores automáticos eletromecânicos, que reali-
zam ajustes de forma sequencial. Esta estratégia possibilita o encontro de uma solução 
sem a necessidade de testar exaustivamente todas as possibilidades de ajuste, inclusive 
com combinações dos ajustes entre os equipamentos do sistema. 
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Observa-se que não foram encontrados trabalhos abordando o VVC com GD a 
partir do uso de lógica fuzzy. Entretanto, alguns trabalhos recentes (AZZOUZ; EL-
SAADANY, 2014; KIM; HARLEY; REGASSA, 2014; KIM et al., 2013; SAMIMI; 
KAZEMI, 2016; TURITSYN et al., 2011) apresentam propostas que consideram a par-
ticipação da GD ativamente no controle de tensão através da potência reativa do inver-
sor. Outros trabalhos (HUANG et al., 2011; SHAH; CROW, 2015; ZHANG et al., 
2014) também apresentam o impacto de dispositivos eletrônicos como D-STATCOM e 
SST para o controle de tensão e reativos. 

3.3.6 Outros métodos de otimização 

Além dos métodos de otimização apresentados, outros métodos como Algoritmo 
Evolucionário (AE) (ULINUHA; MASOUM; ISLAM, 2008), Colônia de Formigas 
(ACO – Ant Colony Optimization) (MUSTAFAR et al., 2007), Pontos Interiores Pri-
mal-Dual (PDIPM) (MOHAPATRA; BIJWE; PANIGRAHI, 2014), Sistema Multia-
gente (SMA) (ZHANG; FLUECK; NGUYEN, 2015), também tem sido utilizados de 
forma satisfatória para solução do problema de VVC.  

3.4 Considerações finais do capítulo 

Em relação às estruturas de aplicação do VVC, destaca-se que a abordagem cen-
tralizada otimiza o VVC no universo sistêmico da concessionária de distribuição, envol-
vendo diversas subestações e alimentadores, o que não ocorre com a estrutura descen-

Tabela 3.2 – Comparação entre as estratégias Fuzzy para o controle Volt/VAr.  
Trabalho Equipamentos de controle Implementação

(MIRANDA; CALISTO, 2002) 3 Geradores e 3 OLTCs Centralizado On-line
(LIANG; WANG, 2003) 1 OLTC, 10 Capacitores Descentralizado Off-line

(MIRANDA; MOREIRA; PEREIRA, 2007) 9 Geradores, 5 OLTCs, 2 Capacitores Centralizado On-line 
(USIDA, 2007) e BENICHIO et al. (2008) 1 OLTC Descentralizado On-line

BREMERMANN (2008) OLTCs, Capacitores, Reguladores de tensão Descentralizado On-line
(VIANNA, 2009)* OLTCs, Capacitores, Reguladores de tensão Descentralizado On-line

(ALMEIDA et al., 2009) 1 Regulador de tensão Local Off-line
(SPATTI et al., 2010) 1 OLTC Descentralizado On-line

(LIANG; CHEN; CHEN, 2011) 1 OLTC, 6 Capacitores Descentralizado On-line
PEREIRA, ALVES E MATOS (2015) 3 OLTCs e 7 Capacitores Centralizado On-line 

(CHEN et al., 2015) 1 OLTC, 8 Capacitores Descentralizado Off-line
*Controle de fator de potência 
Fonte: Próprio autor. 
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tralizada, que controla a atuação conjunta dos dispositivos mas a nível de uma subesta-
ção. No entanto, como mencionado anteriormente, cada estrutura apresenta vantagens 
e desvantagens, competindo à concessionária de energia analisar sua infraestrutura e os 
objetivos desejados para determinar a melhor abordagem de implementação do VVC.  

Para sistemas de grande porte, pode ser mais vantajoso não operar o controle 
centralizado em tempo real (MERCER; TRINDADE, 2016). Como alternativa pode-se 
agregar ao sistema centralizado pequenas áreas de controle descentralizadas, formando 
uma estrutura de controle hierárquica. Esta estrutura proporciona o aumento da confi-
abilidade de estrutura centralizada convencional (BORLASE, 2013; ZHANG; 
FLUECK; NGUYEN, 2015). 

As técnicas apresentadas para otimização Volt/VAr são capazes de atingir os obje-
tivos definidos com suas diferenças de tempo computacional, características, vantagens e 
desvantagens. No entanto, a abordagem de controle difuso tem desafiado alternativas como 
AG, PSO, AE, ACO e SA, para a solução do mesmo objetivo com respostas mais eficientes 
ao nível de esforço computacional (MIRANDA; CALISTO, 2002; MIRANDA; MOREIRA; 
PEREIRA, 2007). Esta característica, especialmente em relação a aplicações de tempo real, 
que exigem tempo de processamento rápido para obtenção de soluções viáveis para exe-
cução, pode ser vista como a grande vantagem de sistemas fuzzy. Deste modo, optou-se 
pelo uso da lógica fuzzy para o desenvolvimento da metodologia apresentada no próxi-
mo capítulo. 

 



 

4. METODOLOGIA PROPOSTA 

Neste capítulo é apresentada a estratégia proposta de VVC coordenado para sis-
temas de distribuição inteligentes. A formulação do problema é descrita juntamente 
com as funções objetivo e restrições necessárias para o adequado funcionamento do 
VVC proposto. Adicionalmente, é detalhada a estratégia de controle que está inserida 
na arquitetura DMS, onde são descritas as etapas do algoritmo de VVC. A metodologia 
compreende o uso de lógica fuzzy no software MATLAB® para a escolha dos equipa-
mentos bem como para a obtenção das ações de controle, as quais visam ajustar os ní-
veis de tensão no software de simulação de fluxo de potência em sistemas de distribui-
ção, OpenDSS®. 

4.1 Formulação do problema 

Geralmente, aspectos como: evolução rápida da carga; entrada e saída de gera-
dores distribuídos; conexão de veículos elétricos; alterações topológicas em função de 
reconfigurações e self-healing; e carregamento excessivo de alimentadores ou muito 
abaixo da potência nominal; resultam na mudança dos níveis de tensão da rede de dis-
tribuição, exigindo respostas rápidas e eficientes na atuação dos dispositivos de controle 
para manter as tensões em níveis adequados. 

Desta forma, é necessário identificar os recursos dos dispositivos suscetíveis de se-
rem controlados, como a mudança de posição dos TAPs dos transformadores com comu-
tação sob carga, a injeção de potência reativa de bancos de capacitores inseridos em deri-
vação, ajuste da potência reativa processada por inversores em geradores distribuídos, 
entre outros, afim de que atuem no sistema para manter as tensões dentro de limites se-
guros de operação. A busca da solução do problema de VVC está associada à restrições 
matemáticas rigorosas, que conduzem a um problema de difícil solução para grandes re-
des, dada a coexistência de equipamentos com diferentes características de ajustes. 
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Neste sentido, para produzir efeitos de otimização sistêmica nas redes de distri-
buição o problema de VVC necessita de uma estratégia de operação coordenada, o que 
dificilmente é alcançado considerando um cenário apenas com ações locais sem coorde-
nação. Assim, o uso de um controle coordenado baseado na integração de controle local 
e centralizado permite ações mais eficazes com impacto sistêmico no controle de tensão 
da rede elétrica de distribuição (BERGER; KRZYSZTOF, 2015; BORLASE, 2013). As 
estratégias também podem prever que distintos equipamentos possam ser utilizados 
para a correção de violações de tensão recorrentes, resultando em um desgaste mais 
homogêneo entre os equipamentos de controle. 

4.1.1 Função objetivo e restrições 

Os objetivos da otimização adotados neste trabalho incluem a minimização do 
número de violações de limites de tensão nos nós da rede e também a minimização do 
desvio padrão do número de comutações dos equipamentos responsáveis pela correção 
destas violações, onde esta última permite equilibrar o número de comutações entre os 
equipamentos. Estas duas funções objetivo são apresentadas, respectivamente, na 
Equação (4.1) e na Equação (4.2). 

 

Função Objetivo: 

 Minimização do número de violações de limites de tensão nos nós da rede, dada por: 
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onde Nvt é o número total de violações dos limites de tensão nos nós para o tempo t, 
Nvt,i é a violação dos limites de tensão no nó i para o tempo t e n é o número total de 
nós do sistema. A variável tD  representa o intervalo de tempo em que a estratégia de 
VVC coordenado é executada, podendo ser de intervalos de minutos à horas, uma vez 
que se sobrepõem ao controle local. 

 Minimização do desvio padrão do número de comutações dos equipamentos na 
correção de violações de limites de tensão, dada por: 

 

e
2

,
1

2

( )

min = ,   = 0, , ..., 23h
1

n

t k t
k

t

Nc Nc

fo Nc t t
n

=

-
= D

-

å
 

(4.2)



4. METODOLOGIA PROPOSTA    93 
 

onde Nct é o desvio padrão do número de comutações dos equipamentos da rede para o 
tempo t, Nct,k é o número de comutações do equipamento k no tempo t, ne é o número 
total de equipamentos e tNc  é a média do número de comutações dos equipamentos 
para o tempo t. 

A função objetivo completa baseia-se na associação das funções objetivo apresen-
tadas nas equações (4.1) e (4.2), dada por: 
 

total 1 2fo fo fo= +  (4.3)
 

As variáveis de decisão do problema consistem em determinar de forma coorde-
nada e sistêmica a correta posição de ajuste de reguladores de tensão e transformado-
res, além da injeção de potência de bancos de capacitores e de geradores distribuídos 
para atender os objetivos de controle. Para isso, também devem ser respeitadas uma 
séries de restrições, que visam garantir a qualidade operativa do sistema de distribui-
ção, conforme mostrado a seguir: 

 

Restrições: 

 Módulo das tensões nodais: 

A restrição dos limites máximo e mínimo referentes às tensões nodais é apresenta-
da na Equação (4.4), e garante a qualidade do fornecimento de energia aos consumidores. 
 

min maxi, i i,V V V£ £  (4.4)
 

Onde Vi é a tensão em regime permanente dentro da faixa de valores admissíveis 
em cada nó da rede, conforme a classificação adequada Vmin=0,93 p.u. e Vmax=1,05 p.u. 
para redes de distribuição de média tensão (PRODIST – Módulo 8 (2008))(ANEEL, 2018).  

 

 Carregamento admissível: 

A capacidade admissível da passagem de corrente elétrica nos condutores e equi-
pamentos está associado a sua seção e deve ser mantida abaixo de seu limite operacio-
nal, conforme a Equação (4.5). 

 

,maxij ijI I£  (4.5)
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Onde Iij,max é a corrente máxima admissível do equipamento ou condutor no ra-
mo “i-j” da rede, e Iij é o fluxo de corrente que efetivamente percorre o equipamento ou 
condutor. 

 

 Comutação de TAP de transformadores e reguladores de tensão: 

O ajuste de comutação do TAP de transformadores e de reguladores de tensão deve 
ser mantido dentro dos limites operacionais de cada dispositivo, conforme a Equação (4.6). 

 

min maxij, ij ij,a a a£ £  (4.6)

 

Onde aij,min é o menor TAP e aij,max o maior TAP permitido no transformador e 
regulador de tensão do circuito i−j. 

Além disso, também é considerada como restrição o fluxo reverso do regulador 
de tensão, permitindo que o regulador realize a regulação apenas no sentido da fonte 
para a carga. 

 

 Potência reativa de bancos de capacitores: 

Os bancos de capacitores são constituídos de vários módulos associados em para-
lelo, e podem assumir posições entre zero e o um valor máximo de potência reativa in-
jetada na rede, como demostrando na Equação (4.7). 

 

,max0 Ci CiQ Q£ £  (4.7)

 

Onde QCi,max é o valor máximo de potência reativa fornecida no nó i da rede, da-
do um conjunto de módulos. 

 

 Potência ativa e potência reativa de geradores distribuídos: 

A restrição dos limites de potência ativa PGD,n fornecida pelo gerador distribuído 
n também deve atender aos seus limites operacionais de potência mínima PGD,min e po-
tência máxima PGD,max, dada por: 
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GD,min GD, GD,maxnP P P£ £  (4.8)

 

e para os limites de potência reativa por: 

 

GD,min GD,n GD,maxQ Q Q£ £  (4.9)

 

Os limites operacionais dos geradores distribuídos também estão associados ao ti-
po de tecnologia e à disponibilidade de recursos locais para geração de energia, como ve-
locidade do vento, níveis de radiação, temperatura, entre outros. A Tabela 4.1 apresenta 
os limites adotados para o cálculo das potências ativa e reativa por cada unidade de ge-
ração considerada no trabalho. 

A Equação (4.10) define a potência efetiva de saída de uma turbina eólica, dada 
em kgm/s (1 kgm/s corresponde a 9,81 Watts) (FARRET, 1999; MASTERS, 2004). 

 

31

2t pP C A vr= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (4.10)

 

Onde Cp representa o coeficiente de potência, r   a densidade específica do ar 
(kg/m3), A é a seção transversal de área (m2) varrida pelas hélices ou pás do aerogera-
dor, e v é a velocidade de vento (m/s).  

A Equação (4.11) demonstra a obtenção da potência de saída de um sistema fo-
tovoltaico utilizando o método de Osterwald, para qualquer valor de irradiação e tem-
peratura da célula e considerando as Condições Padrão de Teste ou STC (Standard 
Test Conditions). Essas condições estabelecem os valores de referência para a irradiação 

 

Tabela 4.1 – Limites de potência por fonte para cada unidade de geração distribuída 
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n STC i STC
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gé ù£ £ ⋅ ⋅ - ⋅ -ê úë û  

Fonte: Próprio autor. 
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(G), temperatura ambiente (T) e massa de ar (AM), e são geralmente alcançadas den-
tro de simuladores solares confinados (MELLO, 2014; OSTERWALD, 1986).  

 

max STC STC
STC

1 ( )i
i

G
P P T T

G
gé ù= ⋅ ⋅ - ⋅ -ê úë û  (4.11)

 

Onde PSTC é a potência máxima gerada pelo módulo, dada em (Watts), sendo 
usualmente a potência nominal anunciada pelo fabricante na folha de dados. GSTC é a 
radiação global para a condição do STC, Gi e Ti são a radiação global e a temperatura 
do ar na condição medida e TSTC é a temperatura para a condição do STC. Sabendo 
que as condições de STC são dadas em condições restritas, é necessário aplicar um fator 
de correção da temperatura para potência que é representado por g  e corresponde ao 
valor do intervalo –0,005°C–1 a –0,003°C–1. 

A Equação (4.12) define os limites de potência reativa do inversor que realiza a 
conexão à rede do sistema de geração distribuída (eólico e fotovoltaico).  

 

( )

( )

2Corrente 2
GD ,max

2 2

,maxTensão 2
GD

g c GD

g c g
GD

C C

Q V I P

VV V
Q P

X X

= -

æ ö÷ç ÷ç= - -÷ç ÷÷çè ø

 
(4.12)

 

Onde Ic,max e Vc,max são a corrente máxima e tensão máxima de saída do inversor, 
respectivamente. Os valores de Vc,max e Ic,max estão relacionados com o fator de potência 
nominal, bem como os valores mais altos e mais baixos de tensão e frequências aceitáveis 
no ponto de ligação à rede (Vg). A reatância Xc é a reatância total do sistema ao qual 
deseja-se conectar a GD (ALBARRACIN; ALONSO, 2013; SAMIMI; KAZEMI, 2016). 

Neste trabalho, o cálculo para a verificação das condições operativas da função 
objetivo e restrições da rede e dos equipamentos é realizado no software OpenDSS 
pelo algoritmo de fluxo de potência e pelas funções específicas dos modelos de equipa-
mentos utilizados, como apresentado no Capítulo 5. 
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4.2 Arquitetura proposta para o VVC coordenado 

O VVC coordenado é baseado no uso de lógica fuzzy, que possui a habilidade de 
resolver problemas não-lineares e tratar incertezas, como o status de equipamentos de 
controle em campo, variações não proporcionais de cargas elétricas, entre outros ele-
mentos associados ao processo de controle de tensão e reativos. 

O objetivo da estratégia de controle desenvolvida é atuar como uma das funções 
do DMS, permitindo correções automáticas dos níveis de tensão entregues ao consumi-
dores do sistema de distribuição. Para isso, supõem-se que em cada equipamen-
to/dispositivo de controle exista um controlador que possa ser ajustado em condição 
remota quando sua parametrização off-line não for suficiente para correção de proble-
mas de violação de tensão do sistema.  

A Figura 4.1 ilustra a arquitetura do funcionamento de um sistema DMS de dis-
tribuição, com destaque para a inserção do VVC nesta estrutura. Como apresentado no 
Capítulo 2, os equipamentos de controle em campo transmitem as informações de dados 
de tensão e correntes pela Unidade Terminal Remota (UTR) via canal de comunicação 
SCADA para o sistema DMS, que realiza a centralização das decisões operativas, inclu-
indo o processo de VVC detalhado na próximas seções. 

 
 
Figura 4.1 – Arquitetura do funcionamento de um sistema DMS de distribuição. 
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Fonte: Próprio autor. 
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4.3 Descrição do algoritmo de VVC coordenado 

O VVC coordenado foi desenvolvido através de uma integração entre os softwa-
res MATLAB® e OpenDSS®. O OpenDSS® executa o fluxo de potência para o modelo 
da rede, como níveis de carga e posições atuais dos equipamentos que participam do 
controle (emulando o sistema SCADA). O software MATLAB® representa o DMS e 
realiza a interação com o software OpenDSS® executando a metodologia de controle 
proposta e obtendo os ajustes adequados dos equipamentos. A Figura 4.2 mostra a in-
tegração entre os softwares MATLAB® e OpenDSS®. 

A verificação da necessidade de atuação do VVC coordenado é realizada no in-
tervalo de tempo de tD . Salienta-se que esta verificação pode ocorrer em intervalos 
pequenos de tempo como, por exemplo, a cada 1, 5 ou 15 minutos ou também para in-
tervalos horários. A Figura 4.3 ilustra o fluxograma geral do algoritmo de VVC coorde-
nado. Inicialmente, realizam-se as leituras dos parâmetros dos equipamentos no softwa-
re OpenDSS® (em campo seriam fornecidos pelo SCADA) e atualizam-se os ajustes dos 
equipamentos no software para execução do fluxo de potência. Na sequência executa-se 
o algoritmo de VVC, o qual verifica se existem violações de tensão, e em caso afirmati-
vo, indica as ações de controle para modificação dos ajustes dos equipamentos até que 
se encontre a solução do problema. 

Salienta-se que a estratégia de VVC coordenado é executada inicialmente con-
templando apenas os equipamentos baseados em eletrônica de potência, conforme Figu-

 
Figura 4.2 – Integração entre os softwares MATLAB® e OpenDSS®. 
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Fonte: Próprio autor. 
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ra 4.3, visto que estes equipamentos não possuem limitações em relação aos ciclos ou 
chaveamentos de operação. Assim, as violações podem ser solucionadas sem a necessi-
dade de comutar os equipamentos convencionais. Após verifica-se a existência de viola-
ções de tensão e, caso ainda existam nós violados, o algoritmo é computado consideran-
do os equipamentos convencionais. 

O algoritmo para o VVC coordenado, que é executado tanto para equipamentos 
baseados em eletrônica de potência como para os convencionais, é descrito no fluxo-
grama apresentado na Figura 4.4. Este algoritmo é composto por quatro etapas princi-
pais, sendo: (i) busca das violações de tensão dos nós da rede e seleção do nó com mai-
or violação; (ii) obtenção da matriz Capacidade de Atuação a partir do controlador 
fuzzy C1 com as entradas sendo as matrizes Efetividade e Comutatividade, e seleção do 

 
Figura 4.3 – Fluxograma geral para o VVC coordenado aplicado em redes elétricas inteligentes.
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equipamento para correção da maior violação de tensão com base na matriz Capacidade 
de Atuação para equipamentos baseados em eletrônica de potência e com base apenas 
na Efetividade  para os equipamentos convencionais; (iii) obtenção do ajuste do equi-
pamento selecionado a partir do controlador fuzzy C2; (iv) alteração do ajuste do equi-
pamento selecionado e verificação da correção da violação. Os controladores fuzzy são 
definidos e executados através do toolbox de lógica fuzzy do MATLAB®.  

Na execução do algoritmo VVC, inicialmente ocorre a busca de violação de tensão 
nos nós da rede, onde a classificação do Módulo 8 do PRODIST foi utilizada para deter-
minação dos limites de tensão adequados, sendo Vmín=0,93 p.u. e Vmáx=1,05 p.u. 

Os itens a seguir descrevem cada uma das etapas do Fluxograma A da Figura 
4.3, as quais são necessárias para o controle coordenado dos níveis de tensão no sistema 
de distribuição. 

Figura 4.4 – Fluxograma “A” do algoritmo de VVC coordenado. 
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Fonte: Próprio autor. 
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4.3.1 Etapa (i): Desvio de tensão 

A etapa (i) do algoritmo consiste na determinação dos desvios de tensão em ca-
da nó, considerando o ajuste atual dos equipamentos bem como as condições de cargas 
para o respectivo instante de tempo. A partir do resultado do fluxo de potência no 
OpenDSS® são obtidas as tensões dos nós i (i=1...N) e, então, são identificados os nós 
com violação de tensão. Na sequência são calculados os desvios de tensão iVD  dos nós 
violados em relação à um valor de referência refV , conforme a Equação (4.13). 

 

refi iV V VD = -  (4.13)

 

O valor obtido do desvio de tensão em cada nó da rede é normalizado pelo valor 
de maior desvio entre os nós violados, considerando uma escala proporcional entre [-1, 
1]. O valor de cada desvio normalizado é dado por: 

*

max

i
i

V
V

V

D
D =

D
 (4.14)

 

onde Vi é o desvio de tensão do nó i da rede e Vmax é o maior desvio entre os nós 
violados. A obtenção de Vmax é dada por: 

 

( )max refmax iV V VD = -  (4.15)

 

onde Vref é a tensão de referência. Neste trabalho adotou-se o valor de Vref igual à 1,0 p.u.  

Na estratégia de controle proposta, inicia-se a correção das violações de tensão 
pelo nó que apresenta maior desvio, de forma semelhante a estratégia utilizada por 
(BREMERMANN, 2008; MIRANDA; CALISTO, 2002). Neste sentido, ao melhorar a 
tensão no nó de maior desvio, consequentemente outros nós violados também poderão 
ser corrigidos. Caso ocorra uma ação de correção no nó com maior desvio, e isso afete a 
tensão em outro nó que não estava violado, este nó será identificado com violação de 
tensão na próxima iteração do algoritmo. O processo de controle só é finalizado quando 
não existirem mais nós violados, ou seja, quando todas as tensões do sistema estiverem 
dentro do intervalo considerado adequado.  
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4.3.2 Etapa (ii): Controlador fuzzy C1 

Na etapa (ii) é verificada a capacidade de atuação de cada equipamento de con-
trole para correção da violação de tensão mais crítica obtida na Etapa (i). Para isso, 
utilizou-se um controlador fuzzy, denominado C1, o qual possui como variáveis de en-
trada a “Efetividade” e a “Comutatividade” dos equipamentos, e variável de saída a 
“Capacidade de Atuação” destes equipamentos, como ilustrado na Figura 4.5. 

A “Efetividade” refere-se à matriz que representa o quão efetiva é a mudança do 
ajuste de um equipamento sobre o valor de tensão em cada nó. A “Comutatividade” é a 
matriz que indica o número de comutações que o equipamento de controle já realizou 
no sistema. Já a “Capacidade de Atuação” é a matriz de saída do controlador C1 obti-
da após o processo de inferência fuzzy e indica o valor da capacidade de atuação de 
cada equipamento para cada nó da rede. Desta forma, a partir dos valores da matriz 
Capacidade de Atuação, é possível identificar o dispositivo de controle mais efetivo pa-
ra atuar em cada um dos nós da rede e que, ao mesmo tempo, não tenha um elevado 
número de comutações. 

4.3.2.1 Matriz Efetividade 

O objetivo da matriz Efetividade é possibilitar a identificação do equipamento 
que terá maior efetividade na correção de violação de tensão para cada nó da rede, uma 
vez que o operador tem disponíveis diversos equipamentos com diferentes possibilidades 
de ajustes. No entanto, dependendo do tipo de equipamento e de sua localização no 
sistema, o impacto de utilização será diferente para cada nó. 

 
Figura 4.5 – Controlador fuzzy C1 responsável pela Capacidade de Atuação de cada equipa-
mento de controle da rede. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Na proposta deste trabalho a Efetividade pode ser calculada apenas para o nó de 
ocorrência da violação, possibilitando a redução do esforço computacional, ao contrário 
dos trabalhos de (BREMERMANN, 2008; MIRANDA; CALISTO, 2002; MIRANDA; 
MOREIRA; PEREIRA, 2007) que executam a matriz Efetividade para toda a rede de 
distribuição.  

A obtenção da matriz efetividade baseia-se no trabalho de Miranda e Calisto 
(2002), e segue os passos do algoritmo descrito na Figura 4.6: 

Passo 1 – Identifica-se a região de ocorrência do nó violado; 

Passo 2 – Selecionam-se os equipamentos de controle de tensão e realiza-se o 
cálculo do fluxo de potência para cada TAP ou incremento disposto pelo equipamento. 
Armazenam-se os valores de tensão para cada um dos nós.  

Passo 3 – Realiza-se o cálculo dos desvios de tensão a partir da diferença entre 
o valor da tensão atual para cada um dos nós e um valor de referência. Repete-se este 
processo para todos os TAPs ou incremento dos equipamentos analisados. 

Passo 4 – Realiza-se o cálculo da média dos valores encontrados no “Passo 3”: 
Repete-se este processo para todos os equipamentos de controle existentes. 

Passo 5 – Normaliza-se a média dos desvios entre [–1, 1] e constrói-se a matriz 
Efetividade, na qual as linhas da matriz são representadas pelos nós e as colunas pelos 
equipamentos, com o respectivo valor de efetividade para cada nó. 

 
Figura 4.6 – Fluxograma da matriz Efetividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
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4.3.2.2 Matriz Comutatividade 

O uso excessivo de um equipamento específico para o ajuste de tensão pode pro-
vocar a falha do mesmo e uma consequente operação inadequada do sistema, uma vez 
que quanto maior a taxa de comutação, maior será o desgaste e menor será a vida útil 
do dispositivo (SPATTI, 2007). 

Equipamentos eletromecânicos como reguladores de tensão, têm em cada mu-
dança de posição do comutador, a ocorrência de diversos eventos, tanto elétricos quan-
to mecânicos, que contribuem para o desgaste do equipamento e de seus contatos 
(SIMAS FILHO, 2004). Além disso, o procedimento de manutenção de um regulador é 
dispendioso e demorado, e também requer manobras na rede elétrica para o desliga-
mento e retirada do dispositivo. 

Neste sentido, o uso de uma estratégia que equilibre o número de comutações 
entre os equipamentos de controle nas ações de correção de violações de tensão, permite 
o prolongamento da vida útil e evita o desgaste excessivo de um equipamento específi-
co, uma vez que não há o predomínio de um mesmo equipamento na correção das vio-
lações de tensão.  

Com o propósito de considerar o número de comutações dos equipamentos na es-
tratégia de controle, foi definida uma matriz, denominada “Comutatividade”, que repre-
senta a contagem das comutações de todos os equipamentos. As etapas para a obtenção 
da matriz Comutatividade são apresentadas na Figura 4.7. 

Inicialmente, é realizada a contagem da comutação dos equipamentos que foram 
utilizados na iteração anterior, exceto na primeira iteração, onde nenhum equipamento 
foi previamente utilizado. Armazenam-se os valores de comutação na matriz Comutati-

 
Figura 4.7 – Fluxograma da matriz Comutatividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
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vidade, os quais são normalizados em uma escala proporcional de [–1, 1]. Neste caso, o 
equipamento que possui o maior número de comutações possui valor “–1” e o equipa-
mento com menor número de comutações possui valor “1”, onde os demais equipamen-
tos são representados com valores proporcionais dentro deste intervalo.  

4.3.2.3 Matriz capacidade de atuação e busca do equipamento 

O término da Etapa (ii) refere-se a obtenção da matriz “Capacidade de Atua-
ção”, que indica o equipamento de controle que é mais efetivo para atuar em cada um 
dos nós da rede e ao mesmo tempo que não esteja com número elevado de comutações 
devido à ação do algoritmo de controle central. A obtenção da matriz “Capacidade de 
Atuação” utiliza a combinação das matrizes Efetividade e Comutatividade a partir de 
um mapa de regras exemplificado na Seção 4.3.5.2.  

O procedimento para selecionar o equipamento com maior capacidade de atua-
ção segue os passos ilustrados na Figura 4.8. Inicialmente, são identificados os equipa-
mentos atuantes na região da violação de tensão. Após, é selecionado o equipamento 
com maior capacidade de atuação dentre os equipamentos disponíveis.  

Para a escolha do equipamento de controle também é necessário considerar as 
limitações físicas de ajuste dos mesmos. Estas limitações ocorrem em sua posição de 
ajuste (máxima ou mínima), que depende do tipo de desvio (positivo ou negativo). Por 
exemplo, uma violação de tensão negativa (abaixo de 0,93 p.u.) não é possível de ser 
corrigida a partir de um equipamento limitado no seu ajuste máximo e vice-versa.  

 
Figura 4.8 – Fluxograma da busca pelo equipamento com maior Capacidade de Atuação. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Desta forma, atribui-se uma penalização com a retirada provisória deste equi-
pamento da lista de equipamentos atuantes, permitindo que o próximo equipamento 
com maior capacidade de atuação seja selecionado. Neste sentido, o algoritmo seleciona 
o próximo equipamento na ordem do maior para menor valor da matriz Capacidade de 
Atuação e que não esteja limitado.  

É importante salientar que a escolha do equipamento a partir da Capacidade de 
Atuação pode resultar em uma condição onde um ou mais equipamentos possuam o 
mesmo valor de Capacidade de Atuação para uma dada barra. Neste caso, o equipa-
mento será escolhido a partir da matriz Efetividade. Ainda, caso os equipamentos pos-
suam mesma Efetividade, a escolha será realizada com base na proximidade do mesmo 
em relação a barra com tensão violada. 

4.3.3 Etapa (iii): Controlador fuzzy C2 

Na terceira etapa do algoritmo define-se o incremento (mudança de parâmetros 
de ajustes) do equipamento com maior Capacidade de Atuação e não limitado, o qual 
foi selecionado na Etapa (ii). Para isso, executa-se um novo controlador fuzzy (C2), que 
retorna o ajuste do equipamento a ser modificado no OpenDSS® via MATLAB®.  

A Figura 4.9 mostra o fluxograma com as entradas e saída do controlador C2 
que possui como entrada a “Posição atual do equipamento” de controle selecionado e o 
“Percentual de tensão violada no nó” com violação de tensão. A variável de saída de 
C2 refere-se a “Ação de controle” do equipamento e utiliza a combinação das matrizes 
“Posição atual do equipamento” e “Percentual de tensão violada no nó” em um mapa 
de regras, exemplificado na Seção 4.3.5.2. 

 
Figura 4.9 – Controlador fuzzy C2 para determinação da Ação de controle. 
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A variável “Posição atual do equipamento” está associada a posição de ajuste atual 
do equipamento que foi selecionado a partir da matriz atuação. Já a entrada “Percentual 
de tensão violada no nó” refere-se ao valor do desvio de tensão do nó em relação à uma 
tensão de referência. Por fim, a variável de saída refere-se a obtenção da “Ação de contro-
le” que indicará o valor do incremento/decremento da posição de ajuste do equipamento.  

Salienta-se que apenas o valor final do ajuste, obtido após os incrementos neces-
sários para corrigir as tensões violadas, serão enviados para os equipamentos em campo 
(neste caso no OpenDSS®) através do procedimento descrito na Etapa (iv). 

4.3.4 Etapa (iv): Alteração do equipamento  

Na quarta e última etapa do algoritmo é realizada a alteração da posição do 
equipamento no OpenDSS®. Para isso, altera-se a posição do equipamento no Open-
DSS® e executa-se novamente o fluxo de potência, a fim de verificar se ainda existem 
violações de tensão no nó. Existindo violações, repete-se o algoritmo de VVC a partir 
da Etapa (i), mantendo os ajustes anteriores até que a tensão do nó enquadre-se na 
faixa adequada.  

Na correção de uma violação de tensão em um nó é possível que mais de um equi-
pamento seja utilizado. Esta situação pode ocorrer devido à limitação de um equipamento 
ou devido à mudança na matriz Capacidade de Atuação pela comutação de um equipa-
mento anteriormente utilizado. Neste sentido, o algoritmo utiliza o próximo equipamento 
disponível, respeitando a escolha retornada pela Efetividade e Comutatividade, e só finaliza 
o processo quando todas as tensões violadas enquadrarem-se na faixa adequada.  

Em condições complexas que o algoritmo não atinge os limites definidos como 
adequados, utiliza-se a estratégia de aumentar gradualmente os limites de tensão para 
que haja convergência, conforme utilizado em (MIRANDA; MOREIRA; PEREIRA, 
2007). Neste caso, o algoritmo procura uma solução que aceite o menor aumento possí-
vel dos limites de tensão. 

Após realizados os procedimentos descritos nas etapas apresentadas, remetem-se 
as novas posições de ajustes via sistema SCADA para os equipamentos em campo. 
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4.3.5 Detalhamento dos controladores fuzzy 

4.3.5.1 Funções de pertinência e variáveis de entrada 

As variáveis de entrada dos controladores fuzzy C1 e C2 (Efetividade, Comutati-
vidade, Posição atual do equipamento e Percentual de tensão violada no nó) foram di-
vididas em cinco conjuntos linguísticos, representados pelas funções de pertinência: NG 
(Negativo Grande); NP (Negativo Pequeno); ZE (Zero); PP (Positivo Pequeno) e PG 
(Positivo Grande).  

A Figura 4.10 e a Figura 4.11 mostram as cinco funções de pertinência para as 
variáveis de entrada Efetividade e Comutatividade. As funções de pertinência represen-
tam a descrição do conjunto fuzzy e podem assumir vários formatos, onde os que mais 
se destacam pela simplicidade de representação são as formas triangular e trapezoidal. 
Para a definição das variáveis linguísticas de entrada do controlador C1 (Efetividade e 
Comutatividade,), considerou-se apenas funções triangulares equidistantes, para que o 
sistema fuzzy caracterize proporcionalmente situações com Efetividade e/ou Comutati-
vidade: Muito Alta, Alta, Normal, Baixa ou Muito Baixa. 

 
Figura 4.10 – Funções de pertinência para a variável de entrada Efetividade.  
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Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.11 – Funções de pertinência para a variável de entrada Comutatividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Observa-se que tanto os valores de Efetividade quanto Comutatividade foram 
normalizados no domínio fuzzy em um intervalo entre [-1, 1]. Para exemplificar o grau 
de pertinência que um valor qualquer possa assumir, considera-se o valor de -0,79 na 
variável Efetividade de um equipamento. O valor de -0,79 pode ser considerado como 
parte dos conjuntos NG e NP, mas com maior grau de pertinência para NG, visto que 
está abaixo de -0,75, correspondendo a uma Efetividade muito baixa. Esta interpretação 
pode ser aplicada da mesma forma em relação a Comutatividade, onde o conjunto NG 
da Comutatividade, corresponde a um número muito baixo de comutações.  

A variável de saída do controlador C1 capacidade de atuação foi modelada de 
forma semelhante às suas entradas, com cinco funções de pertinência, conforme ilustra-
do na Figura 4.12. 

Os itens abaixo mostram os valores numéricos com a parametrização das cinco 
funções de pertinência apresentadas para Efetividade, Comutatividade e Capacidade de 
Atuação. 

 Negativo Grande - NG: representado com a parametrização [-1; -1; -1, -0,7];  
 Negativo Pequeno - NP: representado com a parametrização [-0,8; -0,5; -0,2];  
 Zero - ZE: representado com a parametrização [-0,3; 0; 0,3];  
 Positivo Pequeno - PP: representado com a parametrização [0,2; 0,5; 0,8];  
 Positivo Grande - PG: representado com a parametrização [0,7; 1; 1; 1].  

Para a definição das variáveis linguísticas de entrada do controlador C2 (Posição 
atual do equipamento e Percentual de tensão violada no nó), considerou-se cinco funções 
de pertinência trapezoidais equidistantes, para permitir maior detalhamento e combina-
ção de regras para as situações onde a Posição atual do equipamento pode ser Muito Alta 
(PG), Alta (PP), Normal (ZE), Baixa (NP) ou Muito Baixa (NG). Da mesma forma, o 

 
Figura 4.12 – Funções de pertinência para a variável de saída Capacidade de Atuação. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Percentual de tensão violada no nó pode ser representado com maior detalhamento 
quando: Positivo Alto (PG), Alto (PP), Normal (ZE), Baixo (NP) ou Muito Baixo (NG). 

A Figura 4.13 e a Figura 4.14 mostram as cinco funções de pertinência para as 
variáveis de entrada Posição atual do equipamento e Percentual de tensão violada no nó. 

Os itens abaixo mostram os valores numéricos com a parametrização das cinco 
funções de pertinência apresentadas. 

 Negativo Grande - NG: representado com a parametrização [-1; -1; -0,65; -0,55];  
 Negativo Pequeno - NP: representado com a parametrização [-0,65; -0,55; -0,25; -0,15];  
 Zero - ZE: representado com a parametrização [-0,25; -0,15; 0,15; 0,25];  

 
Figura 4.13 – Funções de pertinência para a variável de entrada Posição atual do equipamento. 
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Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 4.14 – Funções de pertinência para a variável de entrada Percentual de tensão violada
no nó. 
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Fonte: Próprio autor. 
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 Positivo Pequeno - PP: representado com a parametrização [0,15; 0,25; 0,55; 0,65];  
 Positivo Grande - PG: representado com a parametrização [0,55; 0,65; 1; 1].  

A variável de saída Ação de controle também foi modelada por meio de cinco 
funções de pertinência, como apresentado na Figura 4.15. Neste caso, o termo NG re-
presenta realizar um incremento Negativo Grande no equipamento, reduzindo a tensão; 
NP representa realizar um incremento Negativo Pequeno no equipamento, ou seja re-
duzir a tensão moderadamente. O termo ZE, refere-se a manter a posição de ajuste 
atual do equipamento. Já o termo PP e PG referem-se à realização de um incremento 
Positivo Pequeno e Positivo Grande no equipamento, elevando a tensão. 

Os itens abaixo mostram os valores numéricos com a parametrização das cinco 
funções de pertinência apresentadas para a saída Ação de controle. 

 Negativo Grande - NG: representado com a parametrização [-1; -1; -0,55; -0,45];  
 Negativo Pequeno - NP: representado com a parametrização [-0,55; -0,45; -0,1; 0]; 
 Zero - ZE: representado com a parametrização [-0,087; 0; 0,087];  
 Positivo Pequeno - PP: representado com a parametrização [0; 0,1; 0,45; 0,55];  
 Positivo Grande - PG: representado com a parametrização [0,45; 0,55; 1; 1].  

4.3.5.2 Conjuntos de regras 

Os mapas de regras dos controladores fuzzy C1 e C2 são mostrados no Quadro 
4.1 e Quadro 4.2, e constituem-se em um conjunto de proposições do tipo “Se (ação) 
Então (consequência)” que procura relacionar as pertinências entre as variáveis.  

 
Figura 4.15 – Funções de pertinência para a variável de saída Ação de controle.  
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Fonte: Próprio autor. 
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A interpretação do conjunto de regras é realizado por cada controlador fuzzy. 
Por exemplo, dada uma violação de tensão em um nó, o controlador utilizará o equi-
pamento com maior Capacidade de Atuação para aquele nó, o qual é obtido pela com-
binação das matrizes Efetividade e Comutatividade. Um exemplo prático é ilustrado a 
seguir: 

1) Se o equipamento possui Efetividade (PG) e a Comutatividade (NG). Então, 
o sinal de Capacidade de Atuação é (PG), pois o equipamento tem uma grande efetivi-
dade no nó em questão e está com baixo uso no sistema. 

2) Se a Posição atual do equipamento é (NG) e o Percentual de tensão violada 
no nó é (NG). Então, o incremento ou Ação de Controle é (PG), que corresponde a 
um incremento de duas posições, pois a posição atual do equipamento é muito baixa e o 
percentual de tensão violado no nó é muito alto.  

Neste sentido, a interpretação do conjunto de regras significa que o controlador 
fuzzy indicará um incremento Positivo Grande para compensar a violação de tensão 
que está NG, já que o equipamento possui possibilidade para aumentar o seu ajuste. 

De forma geral, as Ações de Controle consideradas neste trabalho são classifica-
das da seguinte forma: 

Quadro 4.1 – Regras para análise do C1  
(Efetividade x Comutatividade) 

       E1 
  E2  

Efetividade 
NG NP ZE PP PG

C
om

ut
at

iv
id

ad
e NG ZE ZE PP PG PG

NP NG NP ZE PP PG
ZE NG NP NP ZE PP
PP NG NG NP NP ZE
PG NG NG NG NG NP

Fonte: Próprio autor. 
 

Quadro 4.2 – Regras para análise do C2  
(Posição atual do equipamento x Percentual de tensão violada no nó) 

       E3 
 E4 

Posição de ajuste atual 
NG NP ZE PP PG

V
io

la
çã

o 

NG PG PG PG PP ZE
NP PG PP PP PP ZE
ZE ZE ZE ZE ZE ZE
PP ZE NP NP NP NG
PG ZE NP NG NG NG

Fonte: Próprio autor. 
 



4. METODOLOGIA PROPOSTA    113 
 

 PG – dois incrementos positivos; 
 PP – um incremento positivo; 
 ZE – mantém o ajuste; 
 NP – um incremento negativo; 
 NG – dois incrementos negativos. 

4.3.5.3 Variáveis de saída 

A etapa posterior ao processo de fuzzificação é a transformação da ação de con-
trole no domínio fuzzy para um valor numérico que represente a variável de saída, 
também conhecido como processo de defuzzificação. A variável de saída deste processo 
representa uma ação de controle para elevar, manter ou reduzir a posição de ajuste do 
equipamento.  

O processo de defuzzificação interpreta as possibilidades de saída do sistema fu-
zzy através de métodos de defuzzificação, entre os mais conhecidos estão: o Centro de 
Área, o Centro do Máximo e o método da Média do Máximo (SIMÕES; SHAW, 2007). 
A escolha do método de defuzzificação, depende da aplicação do problema, por exem-
plo, quando a variação entre os valores do conjunto de saída for pequena é mais indica-
do método centro de área.  

Desta forma, como a variável de saída apresenta pequenas variações (5 funções 
de pertinência) o método de defuzzificação escolhido para aplicação deste trabalho foi o 
de centro de área, também conhecido por centroide, pois calcula o centro da área com-
posta pela união de cada função de pertinência do conjunto de saída fuzzy para obter o 
valor retornado de saída. Este método pode ser selecionado no Toolbox Fuzzy do sof-
tware MATLAB® para implementar a defuzzificação da ação de controle.  

A ação de controle é enviada para os equipamentos em campo (regulador de ten-
são/ banco de capacitor/ transformador/ geração distribuída) via sistema SCADA ape-
nas com o valor final do incremento/decremento de posição de ajuste necessária para 
correção da violação.  

4.4 Considerações finais do capítulo 

Este capítulo apresentou a metodologia para o VVC coordenado, utilizado neste 
trabalho, com foco nas etapas do algoritmo de controle, que se diferencia dos trabalhos 
abordados na literatura por considerar aspectos inovadores, como: 
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 A consideração de controle coordenado de equipamentos como: reguladores de 
tensão, banco de capacitores, geração distribuída e compensadores estáticos de 
reativos; 

 A proporcionalidade das comutações dos equipamentos de controle, afim de pro-
longar períodos de manutenção e vida útil dos dispositivos. 

Salienta-se que o uso da estratégia proposta permite o prolongamento da vida 
útil dos equipamentos, evitando o desgaste excessivo, uma vez que não há o predomínio 
de um mesmo equipamento na correção das violações de tensão e sim, a distribuição 
das comutações, resultando em benefícios para a empresa distribuidora.  

Adicionalmente, o cálculo da matriz Capacidade de Atuação também pode ser 
realizado por regiões de atuação. A caracterização das regiões de atuação baseia-se na 
divisão do alimentador em setores onde os mesmos equipamentos possam atuar na 
correção de problemas nestas áreas, com o objetivo de refinar o processo de escolha 
dos equipamentos. Além disso, pode-se incluir a adaptação do VVC à mudanças na 
topologia da rede após reconfigurações e/ou self-healing. 

 



 

5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO E 

POTÊNCIA REATIVA COORDENADO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da metodolo-
gia proposta em dois sistemas teste de distribuição com complexidades distintas. A primei-
ra análise refere-se a um sistema composto por 10 barras, com o objetivo de ilustrar o deta-
lhamento numérico da metodologia implementada. O segundo sistema teste é baseado em 
uma rede de distribuição real norte americana IEEE 34 barras. Neste sistema foram consi-
deradas diversas combinações de cenários explorando as funcionalidade do VVC proposto. 

5.1 Considerações iniciais 

A metodologia de VVC foi implementada através do software MATLAB® e 
também do software OpenDSS®, que possui capacidade para a execução do fluxo de 
potência trifásico e desequilibrado, além de funcionalidades para o estudo da conexão 
de unidades de geração distribuída em redes de distribuição. 

O software OpenDSS® possui código aberto, a fim de contribuir para o desenvol-
vimento da área de Smart Grids e pertence desde o ano de 2008 à Electric Power Re-
search Institute (EPRI), organização norte americana sem fins lucrativos. Recentemen-
te a ANEEL propôs a adoção do software OpenDSS® para o cálculo do fluxo de potên-
cia das distribuidoras, conforme a Nota Técnica nº 057/2014-SRD/ANEEL (ANEEL, 
2014) e, consequentemente, a quantificação do nível de perdas técnicas regulatórias nos 
segmentos de média e baixa tensão (transformadores, ramais de ligação), o que reforça 
a confiabilidade de resposta do software para resolver o fluxo de potência em redes de 
distribuição. 

Salienta-se que o controle automático (local) dos equipamentos foi desativado no 
software OpenDSS® com o objetivo de analisar separadamente o desempenho do contro-
le proposto. 
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5.2 Exemplo numérico – Sistema teste 10 barras 

O sistema teste de 10 barras é utilizado para exemplificação numérica das etapas 
da metodologia, onde o diagrama unifilar desta rede está ilustrado na Figura 5.1(a). Este 
sistema apresenta 18 cargas, classificadas em residenciais e industriais, e alocadas em 9 
trechos de rede aérea desbalanceada, em ramais monofásicos e trifásicos. Além disso, fo-
ram considerados como equipamentos de controle: 2 bancos de capacitores trifásicos de 
600 kVAr com 6 níveis de comutação de 100 kVAr cada; e 1 regulador de tensão conec-
tado em estrela aterrada com passo de 0,0625% em 16 posições de ajustes. 

A Figura 5.1(b) ilustra o resultado do perfil de tensão para todas as barras, con-
siderado o horário de maior demanda, às 15 horas. Considera-se que todos os equipa-
mentos de controle estão em sua posição nominal. Observa-se que os níveis de tensão 
em algumas barras estão fora do intervalo considerado adequado, conforme módulo 8 
do PRODIST, que estabelece como limite os valores de 0,93 p.u. à 1,05 p.u. 

 
Figura 5.1 – Sistema teste de 10 barras (a) Diagrama unifilar (b) Perfil de tensão nas barras
para às 15 horas. 
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Fonte: Próprio autor. 
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5.2.1 Caracterização das linhas e dos equipamentos de controle 

Na caracterização das linhas considerou-se um sistema hipotético com todas as 
linhas trifásicas e de grande extensão de rede primária. Estas linhas utilizam condutor 
com alma de aço ASCR 1/0, totalizando aproximadamente 156 km de extensão. A Ta-
bela 5.1 apresenta o comprimento de cada trecho de rede. 
 

Tabela 5.1 – Caracterização das linhas da rede teste 10 barras. 
 

Linha Comprimento (km) Linha Comprimento (km) 

L1 20,58 L6 10,73
L2 10,73 L7 20,01
L3 32,23 L8 30,31
L4 10,80 L9 20,71
L5 20,50 Total 156,02

Fonte: Próprio autor. 
 

O sistema 10 barras possui dois bancos de capacitores trifásicos automatizados 
conectados na barra 7 e na barra 10, com características conforme a Tabela 5.2 e um 
regulador trifásico instalado entre as barras 8 e 8r, com características apresentadas na 
Tabela 5.3. 
 

Tabela 5.2 – Caracterização dos bancos de capacitores shunt. 
 

ID Nó de conexão Fase A Fase B Fase C 
C1 7 200 200 200 
C2 10 200 200 200 

Total (kVAr) 400 400 400 
Fonte: Próprio autor. 
 

Tabela 5.3 – Caracterização do regulador de tensão R1. 
 

Regulador de tensão ID R1 

Ramo de instalação 8 – 8r 
Localização 8 

Fases A – B – C 

Conexão Estrela aterrada 

Largura de faixa 2,0 volts 
Relação do TP 120 

Relação do TC 100 

Ajustes no compensador Fase-A Fase -B Fase -C 
R 2,7 2,7 2,7 
X  1,6 1,6 1,6 
Nível de tensão 122 122 122 

Fonte: Próprio autor. 
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5.2.2 Caracterização das cargas 

A distribuição das cargas do sistema 10 barras é apresentada na Tabela 5.4, con-
siderando o valor concentrado para cada uma das fases e a representação do compor-
tamento em função da tensão aplicada, conforme os modelos de carga: (Z) impedância 
constante, (I) corrente constante e (P) potência constante com a tensão aplicada.  

 
Tabela 5.4 – Caracterização das cargas da rede teste 10 barras. 

 

Barra Conexão - modelo 
Fase A Fase B Fase C 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr
2 Y-ZP 170,0 42,0 185,0 49,5 182,5 49,0 
3 Y-ZP 50,0 30,0 65,0 37,5 62,5 37,0 
4 Y-ZP 450,0 315,0 458,0 319,0 450,0 315,0 
5 Y-Z 0,0 0,0 8,0 4,0 0,0 0,0 
7 Y-ZP 37,0 38,5 20,0 10,0 20,0 10,0 
8 Y-P 120,0 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 
9 Y-ZP 104,5 63,5 20,0 10,0 20,00 10,0 
10 Y-Z 67,5 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Próprio autor. 

 

O fluxo de potência para a rede teste é executado no modo diário, sendo neces-
sário atribuir curvas de carga para cada consumidor conectado à rede. Neste sentido, 
foram atribuídas três curvas típicas: duas para cargas com predomínio residencial nas 
faixas de 0 a 100 kW e acima de 100 kW e outra para cargas tipicamente industriais, 
como pode-se observar na Figura 5.2. 

 
Figura 5.2 – Curvas típicas associadas as cargas do sistema teste. 
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Fonte: Arquivo de curvas típicas da RGE Sul Distribuidora de Energia 
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A energia fornecida para as cargas pela SE é apresentada para cada fase na Fi-
gura 5.3. 

 
Figura 5.3 – Comportamento das potências (a) ativa e (b) reativa na SE. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

5.2.3 Detalhamento das matrizes 

Os resultados da simulação contemplam a obtenção das matrizes Efetividade, 
Comutatividade e Capacidade de atuação, conforme detalhamento do algoritmo apre-
sentado na Seção 4.3. 

5.2.3.1 Exemplo para a obtenção da matriz Efetividade 

Neste exemplo é demonstrada a obtenção da matriz Efetividade para os três 
equipamentos de controle do sistema teste com 10 barras, sendo dois capacitores e um 
regulador de tensão. Salienta-se que neste sistema não foram consideradas regiões de 
atuação e os resultados são demonstrados para a primeira hora do dia. 

Inicialmente realiza-se o cálculo do fluxo de potência para a posição nominal 
(desligado) e para cada um dos módulos (100 – 200 – 300 – 400 – 500 e 600 kVAr) dos 
bancos de capacitores, e também para cada TAP do regulador de tensão. Armazenam-
se os valores de tensão de cada nó da rede para todas as posições de ajuste. 

O resultado deste processo é apresentado na Tabela 5.5 e na Tabela 5.6 para os 
capacitores C1 e C2, e na Tabela 5.7 para o regulador de tensão R1. 
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Tabela 5.5 – Tensões nas barras para cada ajuste do capacitor C1. 
 

 Valor da tensão (p.u.) dado o incremento kVAr do banco de capacitor 

Barra Desligado 
100 

kVAr 
200 

kVAr 
300 

kVAr 
400 

kVAr 
500 

kVAr 
600 

kVAr 
SB 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0,9931 0,9936 0,9940 0,9945 0,9949 0,9954 0,9958 
3 0,9897 0,9904 0,9911 0,9918 0,9925 0,9931 0,9938 
4 0,9795 0,9809 0,9823 0,9837 0,9851 0,9865 0,9879 
5 0,9794 0,9808 0,9822 0,9836 0,985 0,9864 0,9878 
6 0,9736 0,9755 0,9774 0,9792 0,9811 0,983 0,9849 
7 0,9705 0,9727 0,9748 0,9769 0,979 0,9811 0,9832 
8 0,9651 0,9672 0,9693 0,9714 0,9735 0,9756 0,9777 
8r 0,9650 0,9671 0,9692 0,9713 0,9734 0,9755 0,9776 
9 0,9567 0,9588 0,9609 0,963 0,9651 0,9672 0,9693 
10 0,9541 0,9562 0,9582 0,9603 0,9624 0,9645 0,9666 

Fonte: Próprio autor. 

 
Tabela 5.6 – Tensões nas barras para cada ajuste do capacitor C2. 

 

 Valor da tensão (p.u.) dado o incremento kVAr do banco de capacitor 

Barra Desligado 
100 

kVAr 
200 

kVAr 
300 

kVAr 
400 

kVAr 
500 

kVAr 
600 

kVAr 
SB 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0,993 0,994 0,994 0,994 0,995 0,9952 0,9956 
3 0,990 0,990 0,991 0,992 0,992 0,9929 0,9935 
4 0,980 0,981 0,982 0,983 0,985 0,986 0,9873 
5 0,979 0,981 0,982 0,983 0,985 0,986 0,9872 
6 0,974 0,975 0,977 0,979 0,981 0,9824 0,9841 
7 0,971 0,973 0,975 0,977 0,979 0,9804 0,9824 
8 0,965 0,968 0,970 0,972 0,975 0,9771 0,9795 
8r 0,965 0,967 0,970 0,972 0,975 0,9771 0,9795 
9 0,957 0,960 0,963 0,966 0,969 0,9722 0,9752 
10 0,954 0,958 0,961 0,965 0,968 0,9718 0,9754 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 5.7 – Tensões nas barras para cada ajuste do regulador de tensão R1. 
 

Barra  -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 
SB  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2  0,9941 0,9941 0,9940 0,9939 0,9939 0,9938 0,9938 0,9937 0,9936 0,9936 0,9935 0,9934 0,9934 0,9933 0,9932 0,9932 
3  0,9913 0,9912 0,9911 0,9910 0,9909 0,9908 0,9907 0,9906 0,9905 0,9904 0,9903 0,9902 0,9901 0,9900 0,9899 0,9898 
4  0,9826 0,9824 0,9822 0,9820 0,9818 0,9816 0,9815 0,9813 0,9811 0,9809 0,9807 0,9805 0,9803 0,9801 0,9799 0,9797 
5  0,9826 0,9824 0,9822 0,9820 0,9818 0,9816 0,9814 0,9812 0,9810 0,9808 0,9806 0,9804 0,9802 0,9800 0,9798 0,9796 
6  0,9778 0,9775 0,9773 0,9770 0,9768 0,9765 0,9763 0,976 0,9758 0,9755 0,9752 0,9750 0,9747 0,9744 0,9742 0,9739 
7  0,9752 0,9749 0,9747 0,9744 0,9741 0,9738 0,9735 0,9732 0,9729 0,9726 0,9724 0,9720 0,9718 0,9715 0,9711 0,9708 
8  0,9708 0,9704 0,9701 0,9697 0,9694 0,9690 0,9687 0,9683 0,9680 0,9676 0,9673 0,9669 0,9665 0,9662 0,9658 0,9654 
8r  0,8736 0,8794 0,8851 0,8909 0,8966 0,9023 0,9081 0,9138 0,9195 0,9252 0,9309 0,9366 0,9423 0,9480 0,9537 0,9593 
9  0,8661 0,8719 0,8776 0,8832 0,8889 0,8946 0,9003 0,906 0,9116 0,9173 0,9230 0,9286 0,9343 0,9399 0,9455 0,9511 
10  0,8637 0,8694 0,8751 0,8808 0,8865 0,8921 0,8978 0,9034 0,9091 0,9147 0,9204 0,9260 0,9316 0,9373 0,9429 0,9485 

Barra 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 
SB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0,9931 0,9930 0,9930 0,9929 0,9928 0,9930 0,9930 0,9930 0,9930 0,9930 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 
3 0,9897 0,9896 0,9895 0,9894 0,9893 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 
4 0,9795 0,9792 0,979 0,9788 0,9786 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9770 0,9770 0,977 0,9770 0,9770 0,9760 0,9760 
5 0,9794 0,9792 0,979 0,9788 0,9786 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9760 0,9760 0,9760 
6 0,9736 0,9734 0,9731 0,9728 0,9725 0,9720 0,9720 0,9720 0,9710 0,9710 0,9710 0,9710 0,9700 0,9700 0,9700 0,9690 0,9690 
7 0,9705 0,9702 0,9699 0,9696 0,9693 0,9690 0,9690 0,9680 0,9680 0,9680 0,9670 0,9670 0,9670 0,9660 0,9660 0,9660 0,9650 
8 0,9651 0,9647 0,9643 0,9639 0,9636 0,9630 0,9630 0,9620 0,9620 0,9620 0,9610 0,9610 0,9610 0,9600 0,9600 0,9590 0,9590 
8r 0,965 0,9707 0,9763 0,982 0,9876 0,9930 0,9990 1,0050 1,0100 1,0150 1,0210 1,0260 1,0320 1,0380 1,0440 1,0490 1,0550 
9 0,9567 0,9624 0,9679 0,9736 0,9791 0,9850 0,9900 0,9960 1,0010 1,0070 1,0120 1,0180 1,0240 1,0290 1,0350 1,0400 1,0460 
10 0,9541 0,9597 0,9653 0,9709 0,9764 0,9820 0,9880 0,9930 0,9990 1,0040 1,0090 1,0150 1,0210 1,0260 1,0320 1,0370 1,0430 

Fonte: Próprio autor. 
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Após a obtenção das tensões nas barras considerando todos os ajustes dos equi-
pamentos, calculam-se os desvios de tensão produzidos em cada barra utilizando a 
Equação (4.13), definida a partir da diferença entre a tensão atual e a tensão de refe-
rência (1,0 p.u.).  

Na sequência, calcula-se a média dos desvios por barra causados por cada equi-
pamento, apresentados na Tabela 5.8. 

 
Tabela 5.8 – Média dos desvios de tensão de cada equipamento em cada barra. 

 

Barra C1 C2 R1 Barra C1 C2 R1 
SB 0 0 0 6 0,0066 0,0061 0,0023 
1 0 0 0 7 0,0074 0,0069 0,0026 
2 0,0016 0,0015 0,0006 8 0,0074 0,0085 0,0032 
3 0,0024 0,0023 0,0009 8r 0,0074 0,0085 0,0481 
4 0,0049 0,0046 0,0017 9 0,0073 0,0108 0,0477 
5 0,0049 0,0046 0,0017 10 0,0073 0,0125 0,0476 

Fonte: Próprio autor. 

 

Por fim, a matriz Efetividade é obtida normalizando-se a média dos desvios de ten-
são, entre uma escala proporcional com valores [-1, 1]. Ao maior valor de desvio atribui-se 
valor igual à +1 e ao menor o valor de -1, conforme pode-se observar na Tabela 5.9. 

Na matriz Efetividade, as linhas da matriz são representadas pelos nós da rede e 
as colunas por cada equipamento, com o respectivo valor de efetividade para cada nó. 

 
Tabela 5.9 – Matriz Efetividade para cada equipamento em cada barra. 

 

Barra C1 C2 R1 Barra C1 C2 R1 
SB – – – 6 1 0,8007 -1 
1 – – – 7 1 0,8017 -1 
2 1 0,7935 -1 8 0,5932 1 -1 
3 1 0,7982 -1 8r -1 -0,9443 1 
4 1 0,8010 -1 9 -1 -0,8261 1 
5 1 0,7996 -1 10 -1 -0,7435 1 

Fonte: Próprio autor. 

5.2.4 Atuação do VVC coordenado 

A atuação do VVC é demonstrada no Quadro 5.1 a partir dos resultados das ma-
trizes Efetividade no pior nó, Comutatividade e Capacidade de Atuação para cada hora. 
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Observa-se que as violações de tensão no sistema ocorrem de acordo com a curva de car-
ga da Figura 5.3, que apresenta carregamento mais expressivo a partir das 7 horas. 

No horário das 7 horas, ocorrem violações de tensão nas barras 9 e 10, sendo a 
violação mais crítica na barra 10. Como a seleção do equipamento com maior Capaci-
dade de Atuação ocorre pela combinação das matrizes Efetividade e Comutatividade, 
observa-se a escolha pela atuação de R1, que apresenta maior efetividade na barra 10. 
Além disso, como não existem violações de tensão anteriores a este horário, a matriz 
Comutatividade é igual a zero, o que faz a Capacidade de Atuação ter o mesmo valor 
da matriz Efetividade. 

O horário seguinte, às 8 horas, também apresenta violações de tensão, sendo a 
pior violação na barra 10. Observa-se na matriz Capacidade de Atuação normalizada 
que C1 e C2 apresentam o mesmo valor e ainda não foram utilizados no sistema, o que 
pode ser explicado em função das regras do controlador fuzzy C1. Neste caso, o algo-
ritmo optou pela atuação do equipamento C2, priorizando a resposta da matriz Efetivi-
dade, uma vez que C2 é o mais efetivo dentre os capacitores. 

O resultado do algoritmo para às 9 horas, mostra violações de tensão nas barras 
8, 9 e 10, e a atuação do equipamento C1, mesmo possuindo uma baixa efetividade. 
Salienta-se que uma baixa efetividade, não significa que o equipamento deverá ser des-
considerado para atuação, pois como os resultados são normalizados, o valor de efetivi-
dade pode ser levemente inferior a outro equipamento considerado efetivo. Observa-se 
também que o dispositivo C1 ainda não havia sido selecionado pelo algoritmo. 

Para o horário das 15 horas, somente a barra 10 apresentou violação de tensão. 
Neste instante, todos os equipamentos já haviam sido utilizados pelo VVC, possuindo o 

Quadro 5.1 – Demonstração das matrizes do VVC para o sistema de 10 barras. 
 

Hora 
Barras 
violadas 

Pior 
Nó 

Efetividade (pior nó*) Comutatividade Capacidade de Atuação* Equipam.
selecionadoC1 C2 R1 C1 C2 R1 C1 C2 R1 

1-6 Não há violação de tensão 
7 9 e 10 10 -1 -0,7517 1 0 0 01 -1 -0,7517 1 R1 
8 9 e 10 10 -1 -0,7497 1 0 01 1 1 1 -1 C2 
9 8, 9 e 10 10 -1 -0,7472 1 01 1 1 1 -1 -0,3158  C1 

10-14 Não há violação de tensão  
15 10 10 -1 -0,7494 1 1 1 12 -1 -0,040 1 R1 

16-18 Não há violação de tensão 
19 8, 9 e 10 8 -1 0,4354 1 1 12 2 1 1 -1 C2 

20-24 Não há violação de tensão 
*Valores normalizados. 

Fonte: Próprio autor. 
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mesmo valor na matriz Comutatividade. Neste caso, o algoritmo utilizou o R1, equipa-
mento com maior Capacidade de Atuação. 

Às 19 horas, a pior violação de tensão é identificada na barra 8. Observa-se que 
o algoritmo optou pela atuação do C2, devido ao valor da matriz Efetividade, corrigin-
do a violação de tensão na barra. Destaca-se que com a atuação de C2 a tensão nas 
demais barras violadas também foram corrigidas, não sendo necessária a atuação de 
novos equipamentos. 

Nos horários entre 1h às 6h, 10h às 14h, 16h às 18h e 20h às 24h não houve ne-
cessidade de ações de controle na rede, pois não existiam violações de tensão nas bar-
ras, o que também pode ser comprovado observando o comportamento da curva de 
carga resultante na SE, mostrada na Figura 5.3.  

A fim de ilustrar os incrementos realizados nos ajustes dos equipamentos de con-
trole, é apresentado no Quadro 5.2 o detalhamento das iterações horárias no sistema 
teste. Pode-se observar os valores de tensão nos piores nós, antes e após a atuação do 
VVC, bem como o incremento dos equipamentos selecionados para correção.  

A ação de controle realizada às 7 horas no R1, refere-se a mudança de duas po-
sições de TAP deste regulador, com 0,00625 p.u. de incremento de tensão por TAP. 
Esta ação alterou a condição nominal de R1 de 1 p.u. para 1,0125 p.u., solucionando o 
problema da violação de tensão, como pode ser verificado na Figura 5.4.  

Para às 8 horas, observa-se no Quadro 5.2 um incremento de 200 kVAr no equi-
pamento C2, mantendo o ajuste anteriormente realizado por R1. Já no horário seguin-
te, observa-se um incremento de 400 kVAr no C1. Este aumento do incremento de C1 
ocorre pelo aumento da carga do sistema, o que também pode ser observado na curva 
de carga da Figura 5.3.  
 

Quadro 5.2 – Demonstração dos incrementos nos equipamentos de controle. 
 

Hora 
Barras 
violadas 

Pior 
Nó 

Tensão (p.u.) Equip. 
selecionado

Incremento 
Antes Após C1 (kVAr) C2 (kVAr) R1 (p.u.)

1-6 Não há violação de tensão 
7 9 e 10 10 0,922 0,932 R1 0 0 11,0125 
8 9 e 10 10 0,927 0,933 C2 0 0200 1,0125 
9 8, 9 e 10 10 0,925 0,933 C1 0400 200 1,0125 

10-14 Não há violação de tensão 
15 10 10 0,929 0,939 R1 400 200 1,01251,025

16-18 Não há violação de tensão 
19 8, 9 e 10 8 0,924 0,933 C2 400 200600 1,025 

20-24 Não há violação de tensão 
Fonte: Próprio autor. 
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A Figura 5.5 mostra os níveis de tensão horários da barra 10. Neste resultado, as 
tensões obtidas após o ajuste do controle fuzzy são comparadas com as tensões obtidas 
antes da atuação do controle fuzzy na respectiva hora. Assim, salienta-se que as altera-
ções realizadas previamente em um equipamento são mantidas para a análise da pró-
xima hora. 

 
Figura 5.5 – Comportamento horário da tensão para a barra 10 antes e depois do VVC. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Observa-se que as ações de controle executadas pelos equipamentos resultaram 
em níveis de tensão adequados na barra 10 ao longo de 24 horas, comprovando a efici-
ência do controle proposto.  

Outra situação que pode ser observada é a influência do uso da matriz Comuta-
tividade para o equilíbrio das comutações entre os dispositivos utilizados no controle de 

Figura 5.4 – Comportamento da tensão em todas as barras para às 7h antes e após o VVC. 
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tensão do sistema teste. Na Figura 5.6(a) é apresentado o número de comutações de cada 
equipamento com a matriz Comutatividade desativada. Assim, apenas a matriz Efetivi-
dade é utilizada para obter a atuação dos dispositivos de controle. 

Já a Figura 5.6(b) mostra a evolução da quantidade de comutações dos dispositivos 
com a ativação das funções Efetividade e Comutatividade no algoritmo de VVC.  

 
Figura 5.6 – Evolução das comutações (a) somente com a Efetividade e (b) com a Efetividade e 
a Comutatividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

Observa-se que com o uso da estratégia de Efetividade e Comutatividade se obtém 
uma redução do uso de C2 em termos de número de comutações quando o capacitor C1 
passa a ser comutado, equilibrando o uso dos dispositivos de controle nas correções de vio-
lações de tensão.  

Afim de apresentar uma comparação entre a influência da matriz Comutativida-
de nos níveis de tensão da barra 10, na Figura 5.7(a) é ilustrado o perfil de tensão sem 
a matriz Comutatividade e na Figura 5.7(b) com a matriz Comutatividade, ambas ope-
rando com a Efetividade no algoritmo de VVC. 
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Figura 5.7 – Influência nos níveis de tensão ao considerar (a) somente Efetividade (b) Efetivi-
dade e Comutatividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

É possível observar que o uso da matriz Comutatividade resulta apenas em uma 
pequena diferença de níveis de tensão quando comparado com os níveis de tensão descon-
siderando a equalização entre os equipamentos. Este resultado é bastante favorável ao 
uso da estratégia de Comutatividade, que possibilita maior conformidade entre o desgaste 
de equipamentos da rede, já que em ambos os casos os resultados do VVC resultaram em 
correções de todas as violações do sistema teste.  

5.3 Sistema teste 34 barras  

A análise do sistema IEEE 34 barras tem por objetivo ilustrar a metodologia em 
um sistema de maior complexidade, o qual foi originalmente apresentado por 
(KERTING, 1991). Este sistema originalmente possui linhas aéreas trifásicas, bifásicas 
e monofásicas, distribuição de cargas concentradas e distribuídas, além de dois regula-
dores de tensão conectados em estrela, um transformador MT/BT e quatro bancos de 
capacitores shunt. O diagrama unifilar do sistema IEEE 34 barras original é apresenta-
do na Figura 5.8. 
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5.3.1 Descrição do sistema teste simulado 

A fim de considerar o sistema teste IEEE 34 barras originalmente americano pa-
ra o mais próximo da realidade brasileira e também melhor ilustrar o desempenho da 
metodologia, foram modificados os comprimentos de linhas, os modelos de cargas e in-
seridos/modificados novos equipamentos de controle, como: unidades de geração distri-
buída, bancos de capacitores, transformadores com comutação automática MT/BT e 
D-STATCOMs.  

Neste sentido, foram selecionados cinco Testes que melhor representam as con-
tribuições da abordagem de controle proposta, e assumem as seguintes condições:  

 Teste 1: Análise do VVC considerando somente equipamentos convencionais 
em intervalo horário para 24 horas.  

 Teste 2: Análise do VVC considerando equipamentos convencionais e baseados 
em eletrônica de potência (TR com TAP eletrônico + inversores da GDFV) em 
intervalo horário para 24 horas. 

o Teste 2.1: Restrição para GDFV injetar somente potência ativa (P); 
o Teste 2.2: Restrição para GDFV injetar potência ativa (P) e absor-
ver/injetar potência reativa (Q). 

 Teste 3: Análise do VVC considerando equipamentos convencionais e baseados 
em eletrônica de potência (TR com TAP eletrônico + inversores da GDEOL) 
em intervalo horário para 24 horas. 

o Teste 3.1: Restrição para GDEOL injetar somente potência ativa (P); 

Figura 5.8 – Diagrama unifilar original do sistema teste de 34 barras.  
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o Teste 3.2: Restrição para GDEOL injetar potência ativa (P) e absor-
ver/injetar potência reativa (Q). 

 Teste 4: Análise do VVC considerando equipamentos convencionais e D-
STATCOMs em intervalo horário para 24 horas.  

o Teste 4.1: D-STATCOMs em modo normal de operação; 
o Teste 4.2: D-STATCOMs com limitação de potência reativa. 

 Teste 5: Análise do VVC a longo de 7 dias considerando equipamentos conven-
cionais e baseados em eletrônica de potência. 

5.3.1.1 Caracterização em regiões de VVC 

A caracterização de regiões de VVC baseia-se na divisão do alimentador IEEE 
34 barras em setores onde os mesmos equipamentos possam atuar na correção de pro-
blemas. Esta delimitação auxilia no desempenho do algoritmo de controle, visto que 
geralmente os equipamentos são instalados em locais estratégicos que sofrem com pro-
blemas de qualidade de níveis de tensão. Além disso, o local de instalação de determi-
nados equipamentos não possibilita a atuação do mesmo em todos os nós da rede. Por 
exemplo, o dispositivo C1 está instalado no final de um ramal monofásico de longa dis-
tância, que tradicionalmente apresenta problemas de queda de tensão. Neste sentido, a 
efetividade de C1 para atuação em qualquer outra região fora do trecho entre os nós 1 e 
12 será ínfima.  

A seleção do equipamento a partir da combinação das matrizes Efetividade e 
Comutatividade pode resultar na escolha de um equipamento não efetivo para um de-
terminado nó violado, uma vez que a Comutatividade penaliza os equipamentos em 
função do seu uso. Desta forma, foram estabelecidas duas regiões de atuação com o ob-
jetivo de restringir a operação dos equipamentos da rede à determinados nós, e também 
afim de preservar a atuação dos reguladores de tensão R1 e R2. A Figura 5.9 mostra o 
diagrama unifilar do sistemas de 34 barras considerando as duas regiões de operação. 

Neste caso, a Região 1 compreende a atuação dos equipamentos R1, C1, C2 e 
G1 e a Região 2 é composta pelos equipamentos R2, T1, C3, C4 e D1. Na região 1, es-
pera-se que ocorra um equilíbrio entre as comutações de R1, C1 e C4, e que o G1 con-
tribua na redução das comutações de R1. Já na região 2 espera-se que ocorra um equi-
líbrio entre as comutações de R2, C2 e C3, e que o D1 contribua para a redução das 
comutações de R2 e T1. Ressalta-se que os equipamentos G1 e D1 são fundamentados 
em eletrônica de potência, proporcionando uma mudança no incremento de forma con-
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tínua, diferentemente do que ocorre com os dispositivos eletromecânicos. No entanto, 
para a simulação dos equipamentos G1 e D1 também foram considerados incrementos 
discretos, mas com um passo menor de ajuste. 

 

5.3.2 Caracterização das linhas 

Para a caracterização das linhas considerou-se um sistema de rede primária com 
redes monofásicas e trifásicas. A Tabela 5.10 e Tabela 5.11 apresentam as especificações 
dos condutores do alimentador. Os espaçamentos entre os condutores ID-500, ID-505 e 
ID-510 seguem a representação padrão dos postes e estruturas apresentadas em 
(KERTING, 1991). 

Figura 5.9 – Diagrama unifilar do sistema teste de 34 barras considerando as regiões de opera-
ção dos equipamentos para o VVC.  
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Tabela 5.10 – Caracterização dos arranjos de condutores. 

 

Configuração 
Sequência  
de fase 

Condutor Fase 
ACSR 

Condutor Neu-
tro ACSR 

Espaçamento ID 

300 B A C N 1/0 1/0 500 
301 B A C N #2  6/1 #2  6/1 500 
302 A N #4  6/1 #4  6/1 510 
303 B N #4  6/1 #4  6/1 510 
304 B N #2  6/1 #2  6/1 510 

Fonte: Próprio autor. 
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5.3.3 Caracterização das cargas 

O sistema 34 barras apresenta cargas desequilibradas conectadas diretamente na 
rede primária em média tensão. Neste sistema teste, apenas a barra 22 apresenta a co-
nexão de um transformador de baixa tensão, com cargas conectadas na rede secundária. 
A Tabela 5.12 apresenta as informações das cargas elétricas do sistema. 

5.3.4 Caracterização dos equipamentos de controle 

As características dos reguladores de tensão R1 e R2 são detalhadas na Tabela 
5.13. A rede teste 34 barras também possui um transformador de distribuição T1, com 
relação de transformação 24,9/4,16 kV em baixa tensão, cujo ramo de instalação com-
preende as barras 20 e 21. O detalhamento do T1 é apresentado na Tabela 5.14. 

A rede 34 barras também possui quatro bancos de capacitores, sendo três bancos 
monofásicos e um banco trifásico, conforme características apresentadas na Tabela 5.15. 
Para os incrementos foram considerados níveis de comutação de 100 kVAr cada. 

 

Tabela 5.11 – Caracterização das linhas da rede teste 34 barras. 
 

Linha 
Comprimento 

(km) 
Configuração Linha 

Comprimento 
(km) 

Configuração

L1 2,58 300 L17 3,33 301
L2 1,73 300 L18 6,83 301
L3 2,23 300 L19 2,01 301
L4 5,80 303 L20 1,56 300
L5 7,50 300 L21 4,90 301
L6 9,73 300 L22 1,62 303
L7 1,01 301 L23 5,83 301
L8 1,31 301 L24 6,28 301
L9 25,71 302 L25 1,35 301
L10 24,15 302 L26 3,64 301
L11 13,74 302 L27 6,53 301
L12 10,21 301 L28 2,02 301
L13 3,03 301 L29 2,68 301
L14 5,84 301 L30 5,86 301
L15 2,44 301 L31 6,28 301
L16 5,52 301 L32 4,86 304

Fonte: Próprio autor. 
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5.3.5 Caracterização da geração distribuída  

A GD considerada neste trabalho refere-se a análise de sistemas de geração fo-
tovoltaica e também eólica, conectados à rede de distribuição em média tensão sem 
estar vinculado a um consumidor específico. A GD além de fornecer potência ativa para 

Tabela 5.12 – Caracterização das cargas no sistema teste 34 barras. 
 

Barra Conexão-Modelo 
Fase A Fase B Fase C 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr
2 Y-1 17,0 7,5 0 0 4,5 3,0 
3 Y-1 27,5 14,5 0 0 0 0 
4 Y-4 8,0 4,0 0 0 0 0 
5 Y-4 8,0 4,0 0 0 0 0 

6-8 Não há cargas conectadas.
9 Y-3 100 32 100 32 100 32 
10 Y-2 100 48,5 0 0 0 0 
11 Y-1-2 220,5 83,5 0 0 0 0 
12 Y-1 120,5 35,0 0 0 0 0 
13 Y- 3-1 150,0 40,0 150,0 40,0 152,0 41,0
14 Y-3 50 10 50 10 50 10 
15 Y-1 30,5 11,50 0 0 2,0 1,0 
16 -2 15 5 5,0 2,0 3,5 1,5 
17 Y-1 0 0 2,0 1,0 0 0 
18 Y-1 0 0 2,0 1,0 0 0 
19 Não há cargas conectadas.
20 -2 13,5 7,5 1,0 0,5 3,0 1,5 
21 Não há cargas conectadas.
22* -5 450,0 225,0 450,0 225,0 450,0 225,0
23 Y-1-2 4,5 2,0 1,0 0,5 3,0 1,5 
24 Y-1 1,0 0,5 0 0 0 0 
25 Y--1-2 62,5 31,5 36,5 8,0 15,5 11,5
26 Y-3 100,5 20,5 100,5 20,5 100,5 20,5
27 Y-3 550,5 335,5 530,5 375 512 365,5
28 Y-5 120,5 50,5 131,0 110,5 120,5 50,5
29 Y-5-3 320,5 98,5 320,5 98,5 320,5 98,5
30 Y-1 200,0 48,0 200,0 48,0 200,0 48,0
31 -1-2 32,0 18,0 23,0 10,0 7,0 6,0 
32 Y-1 0 0 8,0 7,0 0 0 
33 Y-1 0 0 8,0 7,0 0 0 
34 Y-1 30,0 7,0 30,0 7,0 30,0 7,0 

TOTAL 2732,5 1140,0 2149,0 1003,5 2074,0 924,0
*Carga no lado de baixa tensão do transformador de distribuição. 

Fonte: Próprio autor. 
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o sistema também atua como equipamento de controle da tensão por meio do inversor, 
o qual possui a potência reativa definida pelo algoritmo do VVC.  

Por convenção do software OpenDSS®, a geração ou o fornecimento de potência 
ativa recebe o sinal negativo. Entretanto, para melhor visualização dos resultados a 
injeção de potência ativa foi considerada positiva para visualização dos gráficos dos 
resultados. 

 

Tabela 5.13 – Caracterização dos reguladores de tensão. 
 

Regulador de tensão ID R1 R2 
Ramo de instalação 7 – 7r 19 – 19r 
Localização 7 19 
Fases A – B – C A – B – C 
Conexão Estrela aterrada Estrela aterrada 
Monitoramento A-B-C A-B-C 
Largura de faixa 2,0 volts 2,0 volts 
Relação do TP 120 120 
Relação do TC 100 100 
Ajustes no compensador Fase-A Fase -B Fase -C Fase-A Fase -B Fase -C
R 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 
X  1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 
Nível de tensão 122 122 122 122 122 122 

Fonte: Próprio autor. 

 
Tabela 5.14 – Caracterização do transformador de distribuição T1. 

 

ID kVA 
Média tensão 

(kV) 
Baixa tensão 

(kV) 
R (%) X (%) 

T1 500 24,9  4,16  1,9 4,08 
Fonte: Próprio autor. 
 

Tabela 5.15 – Caracterização dos bancos de capacitores shunt. 
 

ID Nó de conexão 
Fase A
(kVAr) 

Fase B 
(kVAr) 

Fase C
(kVAr) 

C1 12 600 0 0 
C2 29 600 600 600 
C3 33 0 600 0 
C4 11 600 0 0 

Total (kVAr) 1800 1200 600 
Fonte: Próprio autor. 
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5.3.5.1 Dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos utilizados para caracterizar os sistemas fotovoltaico e eóli-
co foram obtidos a partir da base de dados do projeto SONDA (Sistema de Organização 
Nacional de Dados Ambientais) gerenciadas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos e o Instituto de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE). A estação utilizada como 
referência para as análises de geração eólica e fotovoltaica localiza-se na região central do 
Estado Rio Grande do Sul, no município de São Martinho da Serra (Latitude 29°26'34" Sul 
e Longitude 53°49'23" Oeste a 489 metros acima do nível do mar).  

5.3.5.2 Geração solar 

As centrais de geração solar conectadas em MT são constituídas por módulos fo-
tovoltaicos modelo KD245GH do fabricante Kyocera, com potência nominal de 245 W 
por módulo. A determinação da potência ativa de geração por módulo é determinada 
aplicando o método de Osterwald, apresentado na Equação (4.11), uma vez que se dis-
põem dos dados de radiação global e temperatura.  

O valor máximo de potência ativa de cada gerador FV conectado ao sistema é 
de 100 kW em cada fase. A Figura 5.10 ilustra a curva de geração fotovoltaica adotada 
em todas as centrais de GDFV, a qual representa um dia de céu claro com boa incidên-
cia de radiação. 

5.3.5.3 Geração eólica 

Para a geração eólica considerou-se o modelo do aerogerador do fabricante Ener-
con, com potência nominal de 300 kW. Este modelo possui diâmetro do rotor de 33,4 
metros com velocidade variável sendo a área varrida pelas hélices da turbina igual a 
876 m2 (ENERCON, 2012). A partir destas características construtivas, das variações 
de velocidade do vento e do respectivo coeficiente de potência atribuído para cada velo-
cidade, é possível se obter a potência efetiva de saída do aerogerador com base na 
Equação (4.10). O comportamento da potência de saída do gerador eólico para um dia 
típico com boas condições de vento é representado na Figura 5.11. 

5.3.6 Caracterização do D-STATCOM 

O D-STATCOM também atua como equipamento eletrônico de controle da ten-
são por meio do inversor, o qual possui a potência reativa definida pelos incrementos do 
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algoritmo de VVC da mesma forma que a GDFV e a GDEOL. A Tabela 5.16 mostra as 
características dos D-STATCOMs, que podem atuar no sistema com a potência de até 
1000 kVAr (indutivo ou capacitivo) com passo de 50 incrementos de 10 kVAr cada ou 
passo de 100 incrementos de 10 kVAr cada. 

 

 

 

Figura 5.10 – Potência de saída normalizada do gerador fotovoltaico para um dia com boas
condições de radiação e temperatura. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 5.11 – Comportamento da potência de saída normalizada do gerador eólico considerando
boas condições de vento. 
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5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
    136 
 

5.4 Análise dos resultados do VVC coordenado 

5.4.1 Teste 1 – Somente equipamentos convencionais 

O objetivo deste teste é ilustrar o comportamento dos equipamentos convencio-
nais no VVC, principalmente em relação as comutações dos dispositivos. Para isso fo-
ram consideradas duas situações de análise: (i) VVC somente com a função Efetividade, 
ou seja, sem o equilíbrio de uso entre os equipamentos e (ii) VVC considerando as fun-
ções Efetividade e Comutatividade. A Figura 5.12 mostra o diagrama unifilar para o 
Teste 1, considerando as duas regiões de operação. 

5.4.1.1 Comportamento somente com a Efetividade (Teste 1.1) 

A Figura 5.13 mostra o perfil de tensão para a fase A (fase predominante nos 
ramais monofásicos, bifásicos e trifásicos) no horário de maior demanda do sistema (19 
horas) considerando a situação (i). Pode-se observar o comportamento das tensões an-
tes e após a aplicação do VVC somente com a Efetividade, onde os nós 11, 12, 28 e 29 
encontravam-se com os valores de tensão abaixo de 0,93 p.u., sendo que após o VVC 

Tabela 5.16 – Caracterização do equipamento D-STATCOM. 
 

ID kVAr Média tensão (kV) Passo 
D1 1000 24,9 100 

D2 a D9 500 24,9 50 
Fonte: Próprio autor. 
 

 
Figura 5.12 – Diagrama unifilar com a disposição dos equipamentos no sistema Teste 1. 
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com os equipamentos convencionais todas as violações de tensão foram corrigidas. 

O Quadro 5.3 mostra a atuação do VVC ao longo de 24 horas, identificando o 
pior nó de violação e os valores de tensão antes e após as correções. Pode-se observar a 
atuação de T1 na ocorrência de uma violação na barra 22 (trecho de rede em BT). Esta 
atuação resultou no aumento de TAP de 1,0 p.u. para 1,05 p.u., devido à uma subten-
 
Figura 5.13 – Comportamento das tensões para o horário de demanda máxima (19 horas) antes 
e depois da aplicação do VVC somente com a Efetividade - Teste 1.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
 
Quadro 5.3 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais para o 

sistema de 34 barras (somente Efetividade) – Teste 1.1. 
 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.)

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,917 0,962 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05 

7 
29 0,927 0,933 0 0 0 0 1,0 1,006 1,05
12 0,929 0,935 0 0 0 0 1,006 1,006 1,05

8-16 Não há violação de tensão.
16 29 0,927 0,932 0 0 0 0 1,006 1,013 1,05 

17 
29 0,921 0,926 0 0 0 0 1,006 1,019 1,05
12 0,921 0,927 0 0 0 0 1,013 1,019 1,05
12 0,927 0,933 0 0 0 0 1,019 1,019 1,05

18 
12 0,917 0,923 0 0 0 0 1,025 1,019 1,05
12 0,923 0,929 0 0 0 0 1,031 1,019 1,05
12 0,929 0,935 0 0 0 0 1,038 1,019 1,05

19 
12 0,913 0,919 0 0 0 0 1,044 1,019 1,05
12 0,919 0,925 0 0 0 0 1,050 1,019 1,05
12 0,925 0,931 0 0 0 0 1,056 1,019 1,05

20-22 Não há violação de tensão.
23 22 1,051 0,952 0 0 0 0 1,056 1,019 0,95 
24 Não há violação de tensão.

Fonte: Próprio autor. 
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são às 6 horas, e no rebaixamento de TAP de 1,05 p.u. para 0,95 p.u., devido à uma 
sobretensão de 1,051 p.u. às 23 horas. O comportamento horário das tensões na barra 
22 pode ser observado na Figura 5.14. 

Nota-se também que devido a função de Comutatividade estar desativada, ape-
nas T1, R1 e R2 atuaram no controle por apresentarem melhor Efetividade nas barras 
com violação.  

O resultado do número total de comutações dos equipamentos convencionais ao 
longo de 24 horas é apresentado na Figura 5.15. Observam-se as três atuações do T1 às 
6 e às 23 horas, nove chaveamentos do R1 (cor verde) às 7, 17, 18 e 19 horas e três 
chaveamentos do R2 (cor laranja) no horário das 7, 16 e 17 horas.  

Como enfatizado anteriormente, a principal diferença entre o uso do VVC so-
mente com a Efetividade é o aumento do número de chaveamentos dos equipamentos 

 
Figura 5.14 – Comportamento das tensões na barra 22 durante 24 horas antes (fases ABC) e
após (fases ABC*) a aplicação do VVC somente com a Efetividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.15 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais ao longo de 24
horas, somente com a função Efetividade. 
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mais efetivos, o que pode resultar na redução da vida útil destes equipamentos. 

O comportamento das potências ativa e reativa da SE ao final das ações do 
VVC é apresentado na Figura 5.16. Nota-se especialmente que a potência reativa ao 
longo das 24 horas é predominantemente indutiva, pois não há atuação de equipamen-
tos baseados na injeção de reativos para as correções das violações de tensão. 

5.4.1.2 Comportamento com a Efetividade e a Comutatividade (Teste 1.2) 

O comportamento das tensões para o horário de demanda máxima com a ativa-
ção da Comutatividade é apresentado na Figura 5.17 para a fase A em todas as barras 
do sistema. 

Observa-se uma pequena alteração nos níveis de tensão com a ativação da Co-
mutatividade. Este impacto ocorre principalmente pela redução das comutações do R1 e 

 
 

 
Figura 5.16 – Curvas de potência (a) ativa e (b) reativa na SE após as ações do VVC somente 
com a função Efetividade – Teste 1.1. 
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Figura 5.17 – Comportamento das tensões para o horário de demanda máxima (19 horas) antes 
e depois da aplicação do VVC (Efetividade e Comutatividade) – Teste 1.2. 
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R2, uma vez que C1, C2 e C3 passam a ser utilizados no lugar do R1 e R2 para a cor-
reção das piores violações (barras 12 e 29). O Quadro 5.4 mostra os chaveamentos dos 
equipamentos em operação ao longo de 24 horas, os destaques na cor azul representam 
as alterações em relação ao Quadro 5.3. 

O uso do VVC com as funções Efetividade e Comutatividade resulta em uma me-
lhor distribuição de chaveamentos entre os equipamentos de VVC em cada região. Po-
de-se observar uma redução significativa das comutações de R1 na região 1, como mos-
tra a Figura 5.18.  

A Figura 5.19 mostra o perfil de tensão horário para as três fases nas barras com 
as piores violações (barras 12 e 29). A barra 12 apresenta um ramal de derivação mono-
fásico e possui 63,6 km (entre as barra 9 a 12). A carga acumulada neste trecho corres-
ponde a aproximadamente 540 kVA com perfil tipicamente residencial. A barra 29 é o 
ponto mais distante da SE e possui predomínio de cargas trifásicas com perfil predomi-
nantemente industrial.  

 
Quadro 5.4 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais para o 
sistema de 34 barras (Efetividade e Comutatividade) – Teste 1.2. 

 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.)

Depois 
(p.u.) 

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1 
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,917 0,962 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05

7 
29 0,927 0,933 0 0 0 0 1,0 1,006 1,05
12 0,929 0,935 0 0 0 0 1,006 1,006 1,05

8-16 Não há violação de tensão.
16 29 0,927 0,931 0 0 200 0 1,006 1,006 1,05 

17 
29 0,919 0,925 0 0 200 0 1,006 1,013 1,05
12 0,923 0,932 0 100 200 0 1,006 1,013 1,05
12 0,919 0,934 0 100 200 0 1,006 1,019 1,05

18 
12 0,916 0,922 0 100 200 0 1,013 1,019 1,05
12 0,922 0,928 0 100 200 0 1,019 1,019 1,05
12 0,928 0,934 0 100 200 0 1,025 1,019 1,05

19 
12 0,912 0,923 100 100 200 0 1,025 1,019 1,05
12 0,923 0,933 200 100 200 0 1,025 1,019 1,05
29 0,923 0,934 200 100 200 0 1,025 1,025 1,05

20-23 Não há violação de tensão.
24 22 1,054 0,954 200 100 200 0 1,025 1,025 0,95

Fonte: Próprio autor. 
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Observa-se que as correções proporcionadas pelo VVC com a atuação dos equi-
pamentos da região 1 (R1, C1 e C2) e da região 2 (R2 e C3) foram satisfatórias, ade-
quando os níveis de tensão. Também pode-se observar que ao utilizar mais equipamen-
tos que injetam reativos na rede para solucionar as correções das violações de tensão, o 

Figura 5.18 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais ao longo de 24
horas, com as funções Efetividade e Comutatividade. 
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Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.19 – Perfil de tensão durante 24 horas antes (fases ABC) e depois (fases ABC*) da
atuação do VVC (a) Barra 12 e (b) Barra 29. 
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Fonte: Próprio autor. 
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comportamento da curva de carga da SE é alterado. Isso ocorre em função dos novos 
valores de tensão aplicados aos diferentes modelos de cargas.  

A Figura 5.20(a) ilustra o comportamento praticamente inalterado da potência 
ativa após as comutações do C1 e C2 ao invés do R1. Já o comportamento da potência 
reativa da subestação é ilustrado na Figura 5.20(b), o qual passa a ser capacitivo após 
às 21 horas devido à injeção de reativos dos equipamentos C1, C2 e C3.  

Uma comparação entre os valores do fator de potência, em razão das potências 
ativas e reativas dos Teste 1.1 e Teste 1.2 é mostrada na Figura 5.21(a) somente com a 
Efetividade e Figura 5.21(b) com Efetividade e Comutatividade. Nota-se que o FP no 
Teste 1.2 apresenta uma elevação após às 16 horas quando comparado ao Teste 1.1, o 
que ocorre em função da diminuição da potência reativa na SE, conforme pode ser ob-
servado comparando-se os perfis de potência reativa da Figura 5.16(b) e da Figura 
 
Figura 5.20 – Curvas de potência (a) ativa e (b) reativa na SE após as ações do VVC com as 
funções Efetividade e Comutatividade – Teste 1.2. 

(a) (b)
Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.21 – Fator de potência na SE após as ações do VVC (a) somente Efetividade (Teste 
1.1) e (b) Efetividade e Comutatividade (Teste 1.2). 

(a) (b)
Fonte: Próprio autor. 



5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
    143 
 

5.20(b). Esta diminuição ocorre após o acionamento dos bancos dos capacitores para 
compensação das violações de tensão nas barras 12 e 29. 

5.4.2 Teste 2 – Equipamentos convencionais e eletrônicos com GD fotovoltaica 

Para as análises do Teste 2, todas as características de linhas, cargas e equipa-
mentos convencionais seguem os mesmos valores e padrões de ajuste apresentados no 
Teste 1. Adicionalmente são conectados à rede de MT oito geradores FV (GDFV) ba-
seados em eletrônica de potência. A disposição dos equipamentos em suas respectivas 
regiões de atuação é ilustrada na Figura 5.22. 

O objetivo do Teste 2 é demonstrar as diferenças na estratégia de VVC quando 
considera-se modos distintos de operação dos geradores FVs. Para isso, foram conside-
rados dois modos de trabalho:  

o Teste 2.1: GDFVs injetando somente potência ativa (P) no sistema; 
o Teste 2.2: GDFVs injetando potência ativa (P) e absorvendo/injetando 
potência reativa (Q) no sistema. 

Afim de comparação, nos resultados do Teste 2.1 considerou-se a atuação do 
VVC apenas com a Efetividade e para o Teste 2.2 a atuação do VVC com a Efetividade 
e a Comutatividade. 

Na Região 1 encontram-se os equipamentos R1, C1, C2, G2, G3 e G4 e na Regi-
ão 2 os equipamentos R2, T1, C3, C4, G6, G7, G8 e G9. Ressalta-se que os inversores 
de frequência das GDs (G2 a G9) são fundamentados em eletrônica de potência e pos-
suem elevada capacidade de operação, onde o número de comutações não prejudica a 
 
Figura 5.22 – Diagrama unifilar com a disposição dos equipamentos no sistema – Teste 2. 
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integridade física dos seus componentes. Afim de melhor representar esta característica 
junto ao VVC, tais equipamentos são os primeiros a serem verificados em condições de 
subtensão e sobretensão, e não participam da Comutatividade.  

5.4.2.1 Comportamento do VVC com GDFVs injetando somente potência 
ativa no sistema (Teste 2.1)  

A fim de verificar o impacto da injeção de potência ativa dos GDFVs no consu-
mo de energia da SE, são mostradas na Figura 5.23 as curvas de potências ativa Figura 
5.23(a) e reativa Figura 5.23(b) na SE ao longo de 24 horas e seu respectivo FP na Fi-
gura 5.24. A capacidade máxima do sistema GDFV é de 800 kW.  

Nota-se que a injeção de potência ativa pela GDFV das 7 às 18 horas ocasiona a 
redução da potência ativa fornecida pela SE. Neste teste, a estratégia VVC não atua no 

 
Figura 5.23 – Curvas de potência (a) ativa e (b) reativa na SE após as ações do VVC com 
GDFVs injetando somente potência ativa (P) no sistema (Efetividade) – Teste 2.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.24 – Fator de potência na SE após as ações do VVC com GDFVs injetando somente 
potência ativa (P) no sistema (Efetividade) – Teste 2.1. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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ajuste da potência reativa da GDFV, por isso a potência reativa não é alterada quando 
comparada à potência reativa da SE no Teste 1. Esta característica traz como conse-
quência a alteração dos valores de FP, conforme pode ser visto na Figura 5.24. O FP 
diminui no intervalo de tempo entre às 7 horas e às 18 horas em função da diminuição 
da potência ativa fornecida pela SE, o que ocorre devido à injeção de potência ativa 
pela GDFV em diferentes pontos da rede elétrica. 

A Figura 5.25 mostra o comportamento das tensões em cada barra no horário de 
maior carregamento do alimentador (19 horas). Nota-se a melhoria dos níveis de tensão 
após o VVC, resultando na correção de todas as barras com violações de tensão. 

Na Figura 5.26 é apresentado o comportamento horário da tensão na barra 29, a 
qual apresenta uma das piores violações e também possui a conexão de 100 kW de 
GDFV. Observa-se que não ocorreu violação de tensão no horário das 7 horas, quando 

 
Figura 5.25 – Comportamento das tensões para o horário de demanda máxima (19 horas) antes
e depois da aplicação do VVC com GDFVs injetando somente potência ativa (P) no sistema
(Efetividade) - Teste 2.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.26 – Comportamento das tensões na barra 29 antes e depois da aplicação do VVC
com GDFVs injetando somente potência ativa (P) (Efetividade) - Teste 2.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
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comparado ao resultado do Teste 1.1. Entretanto, no horário das 16 às 18 horas, ocor-
reram violações de tensão mesmo quando a GDFV injeta potência ativa no sistema. 
Neste teste isso ocorreu devido ao R1 não atuar às 7 horas, ao contrário do Teste 1.1 
onde o R1 atuou devido a uma violação na barra 12. 

Verifica-se o desempenho adequado da estratégia VVC em relação as correções 
dos níveis de tensão com a injeção de potência ativa dos geradores FVs. O Quadro 5.5 
mostra as atuações dos equipamentos convencionais durante 24 horas, onde comprova-
se o predomínio de chaveamentos dos equipamentos mais efetivos (R1, R2 e T1).  

O número total de comutações nos equipamentos ao longo das 24 horas é de-
monstrado na  

Figura 5.27. Mesmo após a injeção de potência ativa da GDFV não houve redu-
ção no número de chaveamentos nas atuações do T1 e R1, por outro lado o R2 apre-
sentou redução de três para duas comutações, o que justifica-se devido à geração de 
energia FV à partir das 7 horas, horário que ocorriam violações de tensão na barra 29 
(Teste 1.1). 

Por fim, para fins de comparação é apresentado no Quadro 5.6 o comportamento 
 
Quadro 5.5 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais quando 

a GDFV injeta somente potência ativa no sistema (Efetividade) – Teste 2.1. 
 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.) 

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1 
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,919 0,964 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05 

7-15 Não há violação de tensão. 
16 29 0,929 0,924 0 0 0 0 1,0 1,0006 1,05 

17 
29 0,918 0,924 0 0 0 0 1,0 1,013 1,05
12 0,919 0,925 0 0 0 0 1,006 1,013 1,05
12 0,925 0,930 0 0 0 0 1,013 1,013 1,05

18 
12 0,913 0,919 0 0 0 0 1,019 1,013 1,05
12 0,919 0,925 0 0 0 0 1,025 1,013 1,05
12 0,925 0,931 0 0 0 0 1,031 1,013 1,05

19 

12 0,908 0,914 0 0 0 0 1,038 1,013 1,05
12 0,914 0,920 0 0 0 0 1,044 1,013 1,05
12 0,920 0,925 0 0 0 0 1,050 1,013 1,05
12 0,925 0,931 0 0 0 0 1,056 1,013 1,05

20-22 Não há violação de tensão.
23 21 1,05 0,952 0 0 0 0 1,056 1,013 0,95 
24 Não há violação de tensão.

Fonte: Próprio autor. 
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das comutações dos equipamentos convencionais com as funções Efetividade e Comuta-
tividade. Os destaques na cor azul representam as principais alterações em relação aos 
equipamentos do Quadro 5.5. 

Na Figura 5.28 pode-se comparar o número total de comutações com a Efetivi-

 
Figura 5.27 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais com GDFVs 
injetando somente potência ativa no sistema (Efetividade) – Teste 2.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
 
Quadro 5.6 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais quando as 

GDFVs injetam somente potência ativa no sistema (Efetividade e Comutatividade) – Teste 2.1. 
 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.)

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,919 0,964 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05 

7-15 Não há violação de tensão. 
16 29 0,929 0,935 0 0 0 0 1,0 1,0006 1,05 

17 
29 0,918 0,922 0 0 200 0 1,0 1,0006 1,05
12 0,919 0,926 0 0 200 0 1,006 1,0006 1,05
12 0,926 0,932 0 0 200 0 1,013 1,0006 1,05

18 
12 0,915 0,924 0 100 200 0 1,013 1,0006 1,05
29 0,919 0,929 0 100 200 0 1,013 1,013 1,05
12 0,925 0,933 0 200 200 0 1,013 1,013 1,05

19 

29 0,909 0,914 0 200 200 0 1,013 1,019 1,05
12 0,909 0,920 100 200 200 0 1,013 1,019 1,05
29 0,914 0,923 100 200 200 0 1,013 1,025 1,05
12 0,920 0,930 200 200 200 0 1,013 1,025 1,05
19 0,919 0,930 200 200 200 0 1,019 1,025 1,05
19 0,930 0,936 200 200 200 0 1,025 1,025 1,05

20-22 Não há violação de tensão.
23 21 1,057 0,957 200 200 200 0 1,025 1,025 0,95 
24 Não há violação de tensão.

Fonte: Próprio autor. 
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dade e Comutatividade em relação aos resultados da Figura 5.27. Observa-se que o uso 
da Comutatividade resultou na redução dos chaveamentos do R1, onde os equipamentos 
C1 e C2 passaram a atuar no lugar do R1, solucionando as violações e também redu-
zindo os níveis de tensão do sistema. Em consequência da redução de tensão nas pri-
meiras horas de atuação de C1 e C2, ocorreu um aumento de duas comutações no R2. 

5.4.2.2 Comportamento do VVC com GDFVs injetando potência ativa e 
reativa no sistema (Teste 2.2) 

Neste caso foi considerado que a estratégia VVC pode injetar potência ativa e 
reativa das GDFVs do sistema. A potência reativa injetada pela GDFV depende dire-
tamente da curva de potência ativa disponível, limitando a capacidade de correção da 
GDFV. Assim, duas situações são apresentadas nesta seção para mostrar esta caracte-
rística, sendo: (i) curva de carga na SE predominantemente residencial; e (ii) curva de 
carga na SE predominantemente comercial/industrial.   

As curvas de potência ativa Figura 5.29(a) e potência reativa Figura 5.29(b) na 
SE mostram pequenas alterações em relação ao Teste 2.1 (Figura 5.25). Afim de ilus-
trar uma condição onde a GDFV participe no VVC nos horários de maior carregamen-
to do alimentador e que também coincida com o seu horário de maior geração de po-
tência ativa, foram substituídas as curvas de carga residenciais por curvas comerci-
ais/industriais em mesma magnitude, mas com a carga máxima deslocada para o horá-
rio das 8 às 10 horas, conforme ilustrado na Figura 5.29(c) e Figura 5.29(d). 

No primeiro caso, como a curva de carga da SE é predominantemente residenci-
al, as piores violações de tensão ocorrem no horário de baixa geração FV. Como conse-

Figura 5.28 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais com GDFVs
injetando somente potência ativa no sistema (Efetividade e Comutatividade) – Teste 2.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
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quência a potência reativa máxima da GDFV fica limitada, conforme pode ser observa-
do das 17 às 19 horas na Figura 5.30(a). 

Para a segunda condição de carga, são apresentadas na Figura 5.30(b) as potên-
cias ativa e reativa da GDFV no período de 24 horas. Observa-se que a GDFV atua 
 
Figura 5.29 – Curvas de potência (a) ativa residencial e (b) reativa residencial (c) ativa comer-
cial/industrial (d) reativa comercial/industrial na SE após as ações do VVC com GDFVs inje-
tando potência ativa e reativa no sistema – Teste 2.2. 
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Figura 5.30 – Curvas de potência ativa e reativa no G7 da barra 29 após as ações do VVC com 
GDFVs e perfil de carga com predomínio (a) residencial e (b) comercial/industrial – Teste 2.2.
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Fonte: Próprio autor. 



5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
    150 
 

durante o seu período de potência ativa em função da ocorrência de violações de tensão 
no período da manhã e da tarde. 

Um comparativo em relação aos níveis de tensão nas barras é mostrado para as 
duas situações de perfis de carga: residencial (Figura 5.31(a)) e comercial/industrial 
(Figura 5.31(b)), ambos para às 8 horas. Como pode ser observado na Figura 5.31(a), 
não ocorreram atuações do VVC, pois não houveram violações de tensão neste horário. 
Para o comportamento da curva de carga com predomínio comercial/industrial, ocorre-
ram as piores violações nas barras 12 e 29.  

A influência da alteração das curvas de carga também é demonstrada para os 
níveis de tensão horários das barras 12 e 29, nas situações de perfis de carga residencial 
conforme a Figura 5.32(a) e Figura 5.33(a), e perfil comercial/industrial mostrados na 
Figura 5.32(b) e Figura 5.33(b). 

Nota-se que as alterações nos níveis de tensão da barra 12 acompanham a curva 
de carga da SE, onde houveram violações de tensão nos horários entre 16 e 20 horas na 

 
Figura 5.31 – Comportamento das tensões para o horário de demanda máxima (8 horas) antes
e depois da aplicação do VVC com GDFVs injetando potência ativa e reativa para curva de
carga com predomínio (a) residencial e (b) comercial/industrial – Teste 2.2.  
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Fonte: Próprio autor. 
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situação de carga residencial e entre 6 e 9 horas para o predomínio de carga comerci-
al/industrial. No resultado da Figura 5.32(a) não ocorreram violações na barra 12 no 
horário da manhã, ao contrário do resultado do Teste 1.1, o que ocorre em função da 
injeção de potência ativa da GDFV, que reduz o carregamento das barras iniciais da 
SE e, consequentemente, a queda de tensão até a barra 12. Já no resultado da Figura 
5.32(b), mesmo com a injeção de potência ativa da GDFV, ocorreram violações na bar-
ra 12 no horário da manhã em função do aumento da carga neste período. 

A estratégia VVC também foi eficiente nas correções de violação da barra 29. 
Entretanto, a limitação da potência reativa da GDFV fez com que a mesma não con-
tribuísse significativamente no horário entre 16 e 19 horas, como pode ser observado na 
Figura 5.33(a). Também é possível comparar este resultado em relação ao Teste 2.1, 
onde observa-se uma diminuição dos níveis de tensão a partir das 19 horas, devido à 
redução de atuações de R1.  

 
Figura 5.32 – Comportamento das tensões na barra 12 antes e depois da aplicação do VVC
com GDFVs injetando potência ativa e reativa para curva de carga com predomínio (a) resi-
dencial e (b) comercial/industrial – Teste 2.2. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Figura 5.33 – Comportamento das tensões na barra 29 antes e depois da aplicação do VVC 
com GDFVs injetando potência ativa e reativa para curva de carga com predomínio (a) resi-
dencial e (b) comercial/industrial – Teste 2.2. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

A Figura 5.34(a) e Figura 5.34(b) mostram que o uso do VVC com as estratégias 
de Efetividade e Comutatividade tornam-se mais atrativos a medida que a GDFV parti-
cipa das ações de controle injetando potência reativa, uma vez que ocorre a redução do 
número de chaveamentos em relação ao C1 e a ausência de comutações do C3, quando 
comparado a Figura 5.29. A melhoria na distribuição dos chaveamentos também eviden-
ciada na Figura 5.34(b), permite um aumento de vida útil dos equipamentos do sistema 
e pode proporcionar a redução de custos em manutenção ao longo prazo.  

É possível comparar o resultado do FP com a injeção de reativos da GDFV mos-
trado na Figura 5.35(a) em relação a injeção somente de potência ativa pela GDFV da 
Figura 5.24. Nota-se um aumento do FP entre às 18 e 24 horas para a fase A, corres-
pondente a barra 12. Isso justifica-se pelas alterações nos chaveamentos dos equipamen-
tos com a Comutatividade e a injeção de potência reativa da GDFV (Teste 2.2), que 
resultaram no acionamento do C1 e C2 ao invés do R1. Já para a condição da Figura 
5.35(b), o FP manteve-se constante por um maior período, em função da participação 
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da potência reativa da GDFV. Também é possível observar uma redução de seu valor 
na fase C, das 18 às 24 horas, dada as modificações nas condições de potência ativa 
Figura 5.29(c) e reativa Figura 5.29(d) da carga da SE neste horário. 

Figura 5.34 – Comportamento das comutações com GDFVs injetando potência ativa e reativa 
(Efetividade e Comutatividade) para cargas (a) residenciais e (b) comerciais/industriais – Teste 2.2.

(a) 

(b) 
Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.35 – FP na SE após as ações do VVC com GDFVs injetando potência ativa e reativa 
para as condições de carga com predomínio (a) residencial e (b) comercial/industrial – Teste 2.2.
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Fonte: Próprio autor. 
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5.4.3 Teste 3 – Equipamentos convencionais e eletrônicos com GD Eólica  

Para as análises do Teste 3 também foram mantidas as características de linhas, 
cargas e equipamentos convencionais dos testes anteriores, porém foram substituídos os 
sistemas FVs por geradores eólicos (GDEOL), os quais também são controlados por 
inversores de frequência inteligentes. A disposição dos equipamentos em suas respecti-
vas regiões de atuação é ilustrada na Figura 5.36. Os equipamentos da Região 1 corres-
pondem ao R1, C1, C2 e G1 e para a Região 2 são o R2, T1, C3, C4 e G2.  

Da mesma forma que o Teste 2, pretende-se demonstrar as diferenças na estra-
tégia de VVC quando os geradores EOLs operam em modos distintos. Para isso, é no-
vamente aplicada a análise em dois modos de trabalho:  

o Teste 3.1: GDEOLs injetando somente potência ativa (P) no sistema; 
o Teste 3.2: GDEOLs injetando potência ativa (P) e absorvendo/injetando 

potência reativa (Q) no sistema. 

Afim de simplificar as comparações, durante esta seção foi considerada a atuação 
do VVC com as estratégias conjuntas de Efetividade e Comutatividade. 

A capacidade máxima do sistema de geração eólico é de 600 kVA, o que repre-
senta de acordo com o horário de demanda e geração, uma penetração de 20% à 100% 
do valor total da carga do alimentador. 

 
Figura 5.36 – Diagrama unifilar com a disposição dos equipamentos no sistema – Teste 3. 
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5.4.3.1 Comportamento do VVC com GDEOLs injetando somente potência 
ativa no sistema (Teste 3.1) 

A curva de potência ativa de cada unidade de GDEOL considerada neste teste é 
apresentada na Figura 5.37, para um período de 24 horas.  
 
Figura 5.37 – Comportamento da potência ativa da GDEOL para 24 horas. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

O comportamento das potências ativa e reativa da SE para a situação das 
GDEOLs injetando somente potência ativa é demonstrado na Figura 5.38, para as con-
dições de carga com predomínio residencial na Figura 5.38(a) e na Figura 5.38(b), e 
comercial/industrial na Figura 5.38(c) e na Figura 5.38(d).  

Apesar da GDEOL estar concentrada apenas nas barras 9 e 25, é perceptível sua 
participação no comportamento das curvas de potências da SE para os dois modelos de 
cargas, o que reforça a necessidade de atuação de um VVC eficiente. A penetração da 
GDEOL resultou em um desequilíbrio entre as fases para o sistema predominante resi-
dencial, conforme pode ser observado a partir das 17 horas na Figura 5.38(a) e Figura 
5.38(b), quando comparado aos resultados do Teste 1.2 (sistema sem GD) da Figura 
5.20(a) e Figura 5.20(b). Nota-se em relação aos resultados da SE com predomínio de 
carga industrial/comercial, que a participação da GDEOL é mais uniforme ao longo do 
dia, diferentemente do que ocorre com a GDFV mostradas na Figura 5.29(c) e na Figu-
ra 5.29(d). 
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Os níveis de tensão para todas as barras no horário de demanda máxima resi-
dencial (19 horas) são mostrados na Figura 5.39(a). Nota-se que as violações de tensão 
nas barras 11 e 12 foram menores quando comparadas as violações do Teste 1.2 (siste-
ma sem GD). Isso possibilitou um aumento significativo nos níveis de tensão nestas 
barras. Em função disso, comparando as tensões das barras 7 e 7R, verifica-se que não 
foi necessária a atuação do R1 até este horário, uma vez que não há diferenças nos ní-
veis de tensão entre estas duas barras. 

Os resultados dos níveis de tensão quando há o predomínio de cargas industri-
ais/comerciais são mostrados na Figura 5.39(b), para todas as barras no horário das 
piores violações (8 horas). No horário das 7 e 8 horas houve a atuação inicial dos equi-
pamentos do VVC, que consequentemente elevaram os níveis de tensão para o horário 
de demanda máxima (10 horas). Pode-se observar uma queda de tensão acentuada que 
justifica-se por um maior carregamento do alimentador com este tipo de perfil e tam-
bém pela atuação de poucos equipamentos até este período.  

Figura 5.38 – Curvas de potência (a) ativa residencial e (b) reativa residencial (c) ativa comer-
cial/industrial (d) reativa comercial/industrial na SE após as ações do VVC com GDEOL inje-
tando somente potência ativa (P) no sistema – Teste 3.1. 
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Com o objetivo de demonstrar o impacto da injeção de potência ativa dos GDE-
OLs é apresentado na Figura 5.40 o comportamento das tensões nas barras na hora 0 
(antes do VCC). Verifica-se a diminuição da queda de tensão em todas as barras do sis-
tema o que ocorre em função da redução do fluxo de potência proveniente da SE. Esta 
redução caracteriza a injeção de potência ativa dos GDEOLs ao longo do alimentador. 

O comportamento do FP na SE após a injeção de potência ativa dos GDEOLs é 
ilustrado na Figura 5.41(a) e na Figura 5.41(b). Os baixos valores de FP no período da 
madrugada ocorrem devido à baixa potência ativa fornecida pela SE às cargas. Salien-
ta-se que este comportamento é causado principalmente pela influência da potência 
ativa da GDEOL e não pela estratégia proposta de VVC, conforme pode-se verificar 
nos testes sem GDs (Teste 1.1 e Teste 1.2). 

O número total de comutações com a injeção de potência ativa da GDEOL é 
ilustrado na Figura 5.42 para as curvas de potência da SE com predomínio residencial. 

Figura 5.39 – Comportamento das tensões para o horário de demanda máxima antes e depois
da aplicação do VVC com GDEOLs injetando somente potência ativa para a curvas de carga
com predomínio (a) residencial (19 horas) e (b) comercial/industrial (8 horas) – Teste 3.1.  
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Fonte: Próprio autor. 
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Ao comparar estes resultados com o Teste 1.2 da Figura 5.18 (sem GD), observa-se que 
a injeção de potência ativa da GDEOL melhora a distribuição dos chaveamentos, oca-
sionando a redução do número de comutações, principalmente pelo aumento dos níveis 
de tensão, o que faz com que as violações de tensão muito próximas ao limite inferior 
passassem a valores adequados. Dessa forma, os equipamentos convencionais (C1, C2, 
R1 e T1) tiveram suas comutações reduzidas e o R2 foi preservado. 

Por fim, para os resultados do número total de comutações com o predomínio de 
cargas comerciais/industriais são comparadas as duas estratégias de VVC, utilizando 
apenas Efetividade conforme ilustrado na Figura 5.43(a) e com a Efetividade e Comuta-
tividade mostradas na Figura 5.43(b). 

Figura 5.40 – Comparação das tensões nas barras após a injeção de potência dos GDEOLs para 
a curvas de carga com predomínio residencial – Teste 3.1.  
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Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.41 – Fator de potência na SE após as ações do VVC com GDEOLs injetando somente 
potência ativa para as condições de carga com predomínio (a) residencial e (b) comerci-
al/industrial – Teste 3.1. 
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Pode-se observar que ambas estratégias de VVC (apenas Efetividade ou Efetivi-
dade e Comutatividade) não alteram o número global de chaveamentos para este perfil 
de carga. Com isso, pode-se afirmar que a estratégia VVC com o uso da Efetividade e 

Figura 5.42 – Comportamento das comutações dos equipamentos com GDEOLs injetando so-
mente potência ativa, para curvas de carga com predomínio residencial – Teste 3.1. 
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Figura 5.43 – Comportamento das comutações dos equipamentos com GDEOLs injetando so-
mente potência ativa, para curvas de carga com predomínio comercial/industrial (a) apenas
Efetividade e (b) Efetividade de Comutatividade – Teste 3.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
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da Comutatividade representa os melhores resultados neste caso, pois consegue reduzir 
os chaveamentos de R1 e R2, distribuindo as comutações entre os outros equipamentos. 

5.4.3.2 Comportamento do VVC com GDEOLs injetando potência ativa e 
reativa no sistema (Teste 3.2) 

A injeção de potência ativa e reativa da GDEOL conectada na barra 9 durante 24 
horas é mostrada na Figura 5.44(a) para o perfil de carga residencial e na Figura 5.44(b) 
para o perfil comercial/industrial. Nota-se na Figura 5.44(a) que a GDEOL contribui 
injetando potência reativa a partir das 16 horas (início da ponta de carga residencial). 
Isso também ocorre quando o perfil da SE é tipicamente comercial/industrial ocorrendo a 
injeção de potência reativa da GDEOL à partir das 7 horas (início da ponta de carga 
comercial). Também pode ser observado na Figura 5.44(b) que houve a atuação da 
GDEOL para absorver potência reativa na hora 23 em função da ocorrência de sobreten-
são nas barras 19R, 20, 23 à 32, conforme pode ser visualizado na Figura 5.45. 

Outro comparativo em relação aos níveis de tensão nas barras quando ocorre a 
injeção de P e Q da GDEOL é demonstrado para as situações de perfis de carga resi-
dencial e comercial/industrial nos horários de suas respectivas demandas máximas (19 
horas e 8 horas), como pode ser observado na Figura 5.46(a) e na Figura 5.46(b). Em 
ambos os resultados a pior violação ocorre na barra 29.  

O perfil de tensão horário na barra 29 é mostrado na Figura 5.47(a) para a situ-
ação de carga com predomínio residencial. Observa-se que a injeção de P e Q da GDE-
OL à partir das 16 horas contribuiu na correção das violações de tensão, especialmente 
neste horário, evitando novos chaveamentos do R2 às 19 horas quando comparado a 
Figura 5.42 (somente P da GDEOL). 

 
Figura 5.44 – Curvas de potência ativa e reativa no GDEOL da barra 9 após as ações do VVC 
para o perfil de carga (a) residencial e (b) comercial/industrial – Teste 3.2. 
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Já as tensões na barra 29 para a situação de carga com predomínio comerci-
al/industrial são mostradas na Figura 5.47(b). Como demonstrado anteriormente, a 
GDEOL participa com o seu valor máximo de injeção de Q no período das violações. 

Figura 5.45 – Comportamento das tensões em todas as barras na hora 23 antes e depois da
aplicação do VVC com GDEOL injetando potência ativa e reativa para curva de carga com
predomínio comercial/industrial – Teste 3.2.  

Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.46 – Comportamento das tensões para o horário de demanda máxima antes e depois
da aplicação do VVC com GDEOL injetando potência ativa e reativa para curva de carga com
predomínio (a) residencial (19 horas) e (b) comercial/industrial (8 horas) – Teste 3.2.  
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Entretanto, estes valores não são suficientes para elevar a tensão exclusivamente pelo 
GDEOL, sendo necessário a atuação de outros equipamentos, como o R2 e o C3 para a 
correção das violações nesta barra. Destaca-se que houve a redução de chaveamento do 
R1 e R2 após a injeção de Q da GDEOL quando comparado aos resultados da Figura 
5.43(b). Outro fato importante é a absorção de reativos para a correção das sobreten-
sões nas barras na hora 23, onde a GDEOL foi o equipamento responsável pela correção 
de todas as sobretensões naquele horário.  

Na Figura 5.48 são mostrados os chaveamentos dos equipamentos com a GDE-
OL injetando P e Q para as curvas de carga com predomínio residencial. A Figura 
5.48(a) refere-se a atuações do VVC apenas com a Efetividade e a Figura 5.48(b) mos-
tra a atuação do VVC com a Efetividade e a Comutatividade. Estes resultados também 
evidenciam a redução do número total de chaveamentos do VVC com o uso da Efetivi-
dade e a Comutatividade, onde neste caso houve o total de 10 chaveamentos com o uso 
apenas da Efetividade e 9 chaveamentos com o uso da Efetividade e Comutatividade. 

Figura 5.47 – Comportamento das tensões na barra 29 antes e depois da aplicação do VVC
com GDEOL injetando potência ativa e reativa para curva de carga com predomínio (a) resi-
dencial e (b) comercial/industrial – Teste 3.2. 
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Fonte: Próprio autor. 
 



5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
    163 
 

Também pode-se verificar a redução de 10 para 9 chaveamentos quando comparado aos 
resultados da Figura 5.42 (injetando somente P da GDEOL). 

Da mesma forma, o comportamento das comutações dos equipamentos com 
GDEOL injetando P e Q é demonstrado para curvas de carga com predomínio comer-
cial/industrial, onde a Figura 5.49(a) refere-se apenas ao uso da Efetividade e a Figura 
5.49(b) mostra as atuações com a Efetividade e a Comutatividade. Nota-se o total de 13 
chaveamentos com o uso do VVC apenas com Efetividade e 12 chaveamentos com o uso 
da Efetividade e a Comutatividade. Também pode-se comparar estes resultados em re-
lação aos da Figura 5.43(b), onde houve 16 chaveamentos para as correções das viola-
ções de tensão considerando somente a injeção de P da GDEOL. 

 

 

 

Figura 5.48 – Comportamento das comutações dos equipamentos com GDEOLs injetando po-
tência ativa e reativa, para curvas de carga com predomínio residencial (a) apenas Efetividade
e (b) Efetividade e Comutatividade – Teste 3.2.  
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Fonte: Próprio autor. 
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5.4.4 Teste 4 – Equipamentos convencionais e D-STATCOMs  

Neste teste pretende-se demonstrar as diferenças na estratégia de VVC quando 
equipamentos como D-STATCOMs operam conjuntamente com equipamentos tradicio-
nais. A disposição dos equipamentos em suas respectivas regiões de atuação é ilustrada 
na Figura 5.50. Os equipamentos da Região 1 correspondem ao R1, C1, C2, D2, D3 e 
D4, para a Região 2 correspondem ao R2, D1, D5, D6, D7, D8 e D9.  

A fim de comparar as análises com os resultados dos chaveamentos do Teste 1.2, 
são demostrados os resultados utilizando-se a curva de carga da SE com predomínio 
residencial e as funções Efetividade e Comutatividade para dois modos de trabalho:  

o Teste 4.1: D-STATCOMs em modo normal de operação; 
o Teste 4.2: D-STATCOMs com limitação de potência reativa. 

 

Figura 5.49 – Comportamento das comutações dos equipamentos com GDEOLs injetando po-
tência ativa e reativa, para curvas de carga com predomínio comercial/industrial (a) apenas
Efetividade e (b) Efetividade de Comutatividade – Teste 3.2. 
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Fonte: Próprio autor. 
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5.4.4.1 Comportamento do VVC com D-STATCOMs (Teste 4.1) 

O comportamento do VVC com a participação dos D-STATCOMs é demonstra-
do na Figura 5.51 em relação ao número total de chaveamentos nos equipamentos con-
vencionais ao longo de 24 horas. Ao comparar estes resultados com o Teste 1.2 (somen-
te equipamentos convencionais), observa-se que os D-STATCOMs contribuíram para a 
redução do número de chaveamentos de R1 e T1 e também para que C3 e R2 não atu-
assem na rede de distribuição. 

 
Figura 5.51 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais com o D-
STATCOM injetando potência reativa – Teste 4.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

O detalhamento das comutações dos equipamentos convencionais e as indicações 
de atuação dos D-STATCOMs são mostrados no Quadro 5.6. Nota-se que nos horários 

Figura 5.50 – Diagrama unifilar com a disposição dos equipamentos no sistema – Teste 4. 
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das 7, 11 e 16 horas as comutações realizadas pelos D-STATCOMs solucionaram os 
problemas de violação de tensão sem o auxílio adicional de outros dispositivos.  

Às 17 horas o D-STATCOM corrigiu a violação da barra 29. E neste mesmo ho-
rário ocorreu a atuação do R1 para correção da tensão de 0,924 p.u. para 0,930 p.u. na 
barra 12. Devido a barra 12 representar um ramal monofásico de 63,6 km, foi imposta 
uma restrição para D2 não atuar nesta barra, pois a potência reativa possivelmente 
injetada de D2 não seria suficiente para elevar a tensão devido a longa extensão da re-
de, diferentemente se o equipamento estivesse conectado na barra de violação. Às 18 
horas os chaveamentos do D-STATCOM também corrigem a violação da barra 29. 
Neste mesmo horário houve dois chaveamentos do C2, adequando os níveis de tensão 
de 0,916 p.u. para 0,934 p.u. na barra 12.   

Já no horário das 19 horas apenas os chaveamentos dos D-STATCOMs não fo-
ram suficientes para a correção das violações na barra 29, os mesmos conseguiram ele-
var os níveis de tensão na barra, mas tiveram suas capacidades limitadas por atingirem 
os valores máximos de potência reativa. Os incrementos de potência reativa dos D-
STATCOMs são detalhados no Quadro 5.8. 

 
Quadro 5.7 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais quando 
os D-STATCOMs injetam potência reativa – Teste 4.1. 

 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.) 

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1 
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,917 0,962 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05
7 29 0,927 0,931 Correção com D-STATCOM. 

8-10 Não há violação de tensão. 
11 29 0,927 0,931 Correção com D-STATCOM. 

12-15 Não há violação de tensão. 
16 29 0,922 0,930 Correção com D-STATCOM. 

17 
29 0,919 0,930 Correção com D-STATCOM.
12 0,924 0,930 0 0 0 0 1,0625 1,0 1,05

18 
29 0,927 0,930 Correção com D-STATCOM.
12 0,916 0,925 0 100 0 0 1,0625 1,0 1,05
12 0,925 0,934 0 200 0 0 1,0625 1,0 1,05

19 
29 0,918 0,926 Elevação da tensão com D-STATCOM. 
12 0,915 0,926 100 200 0 0 1,0625 1,0 1,05
12 0,926 0,936 200 200 0 0 1,0625 1,0 1,05

20-24 Não há violação de tensão.
Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 5.8 – Demonstração das comutações dos D-STATCOMs injetando potência reativa no 
sistema (Efetividade e Comutatividade) – Teste 4.1 

 

 Tensão Incrementos nos D-STATCOMs 
Ho-
ra 

Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 29 0,927 0,931 0 0 0 0 0 0 150 0 0
11 29 0,927 0,931 0 0 0 0 0 0 300 0 0
16 29 0,922 0,930 0 0 0 0 0 200 500 0 0
17 29 0,919 0,930 0 0 0 0 300 500 500 0 0
18 29 0,927 0,930 0 0 0 0 500 500 500 0 0
19 29 0,918 0,926 0 0 0 0 500 500 500 500 0

Fonte: Próprio autor. 
 

Salienta-se que os D-STATCOMs foram responsáveis pela solução de todas as 
violações ocorridas na Região 2, não sendo necessária a atuação dos equipamentos con-
vencionais desta região. 

Outro teste é realizado, aumentando o passo de simulação dos capacitores de 
100 kVAr para 400 kVAr, na intenção de proporcionar incrementos de reativos mais 
competitivos para os capacitores da Região 1 e a possível escolha de um menor número 
de equipamentos convencionais para as correções de violação daquela região. Os resul-
tados do número de chaveamentos dos equipamentos convencionais é demonstrado na 
Figura 5.52, onde observa-se a redução do C1 além da não atuação de R1 e C2 em rela-
ção ao teste anterior. 

A demonstração das comutações com o aumento do passo dos capacitores para 
400 kVAr são detalhadas no Quadro 5.8. Nota-se que às 17 horas ocorreu um incremen-
to do C1 ao invés do R1, resultando na adequação da tensão com um leve aumento em 

 
Figura 5.52 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais com passo de
400 kVAr para os capacitores e com o D-STATCOM injetando potência reativa – Teste 4.1. 
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Fonte: Próprio autor. 
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relação ao teste anterior. Como consequência da atuação de C1 os níveis de tensão às 
18 horas permaneceram com valores adequados quando comparados ao teste anterior. 
Neste sentido, ao aumentar o incremento de potência reativa do capacitor, ele passa a 
ser mais efetivo que o regulador de tensão. Destaca-se que correções efetuadas com os 
D-STATCOMs permaneceram com os mesmos valores detalhados no Quadro 5.8. 

É demonstrado na Figura 5.53 o comportamento das tensões em todas as barras 
para às 17 horas, onde pode-se observar uma elevação dos níveis de tensão tanto nas 

 
Quadro 5.9 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais com 
passo de 400 kVAr para os capacitores e com o D-STATCOM – Teste 4.1 

 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.) 

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1 
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,917 0,962 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05
7 29 0,927 0,931 Correção com D-STATCOM. 

8-10 Não há violação de tensão. 
11 29 0,927 0,931 Correção com D-STATCOM. 

12-15 Não há violação de tensão. 
16 29 0,919 0,930 Correção com D-STATCOM. 

17 
29 0,922 0,930 Correção com D-STATCOM.
12 0,924 0,967 400 0 0 0 1,0 1,0 1,05

18 Não há violação de tensão. 

19 
29 0,913 0,925 Elevação da tensão com D-STATCOM. 
29 0,925 0,931 400 0 0 0 1,0 1,0625 1,05

20-24 Não há violação de tensão.
Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 5.53 – Comportamento das tensões para às 17 horas com o incremento de 400 kVAr do 
C1 e com os D-STATCOMs injetando potência reativa para curva de carga com predomínio 
residencial – Teste 4.1.  
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Fonte: Próprio autor. 
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barras a jusante quando a montante da barra 12 (localização do C1). Os níveis de ten-
são destacados na cor verde representam as contribuições dos D-STATCOMs e na cor 
azul representam os chaveamentos após a atuação dos D-STATCOMs e dos equipa-
mentos convencionais, neste caso contemplando as comutações do T1 e do C1. 

5.4.4.2 Comportamento do VVC com D-STATCOMs com limitação de po-
tência reativa (Teste 4.2) 

Com objetivo de demonstrar o comportamento do VVC com limitações dos D-
STATCOMs selecionados para atuação, realizou-se uma simulação com a diminuição 
das possibilidades de incremento para a potência reativa destes equipamentos, sendo 
preservada todas as demais características do sistema. Os novos valores de potência 
reativa dos D-STATCOMs correspondem a 250 kVAr (indutivo ou capacitivo) com 
passo de 5 incrementos de 50 kVAr cada para D1 à D9, com exceção ao D7 que possui 
passo de 5 incrementos de 40 kVAr, totalizando 200 kVAr (indutivo ou capacitivo). 

Os resultados que demonstram o número de chaveamentos dos equipamentos 
convencionais são apresentados na Figura 5.54. 

 
Figura 5.54 – Comportamento das comutações dos equipamentos convencionais com passo de 
400 kVAr para os capacitores e com o D-STATCOM injetando potência reativa – Teste 4.2. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

O Quadro 5.10 apresenta os chaveamentos dos equipamentos convencionais e in-
dica a atuação dos D-STATCOMs. Novamente observa-se a correção das violações em 
alguns horários, exclusivamente pela atuação dos D-STATCOMs. Observa-se também 
que a partir das 17 horas todos os D-STATCOMs da Região 2 tornaram-se limitados 
conforme detalhado no Quadro 5.11. Devido a estas limitações ocorreu a atuação de 
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outros equipamentos convencionais, como R2, C2 e C3 que não haviam sido acionados 
no teste anterior.  

Nota-se que o D6 atinge seu ajuste máximo na hora 11, sendo necessário o in-
cremento de 80 kVAr do D7 para a correção de tensão integralmente pelo uso dos D-
STATCOMs. No horário das 16 horas é necessário o chaveamento de D5, D7 e D8, 
sendo que neste horário o D5 e o D7 atingem suas capacidades máximas para adequar a 

Quadro 5.10 – Demonstração das comutações do VVC com equipamentos convencionais com 
passo de 400 kVAr para os capacitores e com o D-STATCOM – Teste 4.2. 

 

 Tensão Incrementos dos equipamentos de controle 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.) 

C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1 
0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

1-5 Não há violação de tensão.
6 22 0,917 0,962 0 0 0 0 1,0 1,0 1,05
7 29 0,927 0,931 Correção com D-STATCOM. 

8-10 Não há violação de tensão. 
11 29 0,927 0,931 Correção com D-STATCOM. 

12-15 Não há violação de tensão. 
16 29 0,922 0,930 Correção com D-STATCOM. 

17 
29 0,919 0,924 Elevação da tensão com D-STATCOM. 
12 0,922 0,965 400 0 0 0 1,0 1,0 1,05

D-STATCOMs Região 2 limitados

18 
29 0,924 0,9929 400 0 0 0 1,0 1,0625 1,05
29 0,9929 0,935 400 0 0 0 1,0 1,013 1,05

19 
29 0,917 0,931 400 0 800 0 1,0 1,013 1,05
11 0,924 0,961 400 400 800 0 1,0 1,013 1,05

20-23 Não há violação de tensão. 
24 22 1,05 0,52 400 400 800 0 1,0 1,013 0,95

Fonte: Próprio autor. 
 

Quadro 5.11 – Demonstração das comutações dos D-STATCOMs injetando potência reativa no 
sistema (Efetividade e Comutatividade) – Teste 4.2 

 

 Tensão Incrementos nos D-STATCOMs 

Hora 
Pior  
nó 

Antes 
(p.u.) 

Depois 
(p.u.) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 29 0,927 0,931 0 0 0 0 0 150 0 0 0
11 29 0,927 0,931 0 0 0 0 0 250 80 0 0
16 29 0,922 0,930 0 0 0 0 250 250 200 50 0
17 29 0,919 0,930 0 0 0 0 250 250 200 250 0
18 29 0,927 0,930 0 0 0 0 250 250 200 250 0
19 29 0,918 0,926 0 0 0 0 250 250 200 250 0

Fonte: Próprio autor. 
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tensão da barra 29. Às 17 horas apenas o D8 dos equipamentos eletrônicos ainda possui 
potência reativa disponível para adequar a tensão da barra 29 e, mesmo após sua atua-
ção, a tensão nesta barra ainda enquadra-se fora dos limites. A partir deste horário 
ocorrem as atuações dos equipamentos convencionais C1, R2, C3 e C2 que conseguem 
manter um perfil de tensão adequado no sistema. 

5.4.5 Teste 5– Expectativas do VVC à longo prazo 

Neste teste verificam-se as expectativas do VVC coordenado ao longo de 7 dias 
comparando a estratégia de VVC para as situações de controle: (a) Somente com a Efe-
tividade, (b) com a Efetividade e a potência reativa de equipamentos baseados em ele-
trônica de potência e (c) com a Efetividade, Comutatividade e a potência reativa de 
equipamentos baseados em eletrônica de potência. 

A Figura 5.55 mostra a disposição dos equipamentos convencionais e os equipa-
mentos baseados em eletrônica de potência (destacados na cor vermelha), representados 
por um D-STATCOM de 200 kVAr conectado na barra 23 e dois sistemas de geração 
FV de 200 kW cada, conectados nas barras 9 e 25. 

Como o uso da Comutatividade tem o objetivo de minimizar o desvio padrão 
(Equação (4.2)) entre o número de comutações dos equipamentos, é necessário realizar 
uma análise da estratégia de VVC coordenado à longo prazo afim de verificar a ocor-
rência de comutações desnecessárias que podem surgir quando um equipamento é muito 
mais efetivo que outro em todas as barras da rede. Neste caso, o equipamento escolhido 

 
Figura 5.55 – Diagrama unifilar com a disposição dos equipamentos no sistema – Teste 5. 
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com base na Comutatividade pode não solucionar a violação de tensão em apenas um 
ajuste, sendo necessário mais incrementos neste equipamento ou até mesmo a atuação 
de novos equipamentos que podem não ser efetivos, aumentando o uso de equipamentos 
na correção da violação de tensão. 

Para solucionar este problema, é executado no VVC a escolha dos equipamentos 
para as duas condições, uma sendo com a matriz Efetividade e a outra com a matriz 
Atuação (Efetividade e Comutatividade). Os equipamentos definidos pela Efetividade so-
mente são utilizados em casos onde o número de comutações produzido é menor em rela-
ção ao número de comutações dos equipamentos escolhidos através da matriz Atuação. 
Assim, garante-se que o número de comutações implementado será sempre o mínimo en-
tre as duas opções (Efetividade versus Capacidade de Atuação) para cada hora analisada. 

Para a representação da GDFV foram utilizadas curvas de geração com grandes 
períodos de variação diária para 168 horas (7 dias). A potência ativa e reativa da 
GDFV conectada na barra 9 é ilustrada na Figura 5.56(a) para a condição que utiliza 
apenas a Efetividade considerando apenas potência ativa na GDFV, na Figura 5.56(b) 
com o uso da Efetividade e potências ativa e reativa da GDFV e na Figura 5.56(c) para 
a condição de Efetividade e Comutatividade quando a GDFV opera com as potências 
ativa e reativa.  

O resultado da Figura 5.56(b) mostra apenas a injeção de potência ativa da 
GDFV da barra 9, pois a potência reativa não é suficiente para adequar os níveis de 
tensão, sendo utilizado apenas o R1 na solução das violações de tensão da Região 1 
(equipamento mais efetivo). Com o uso da Comutatividade outros equipamentos são 
acionados e a potência reativa da GDFV da barra 9 passa a ser suficiente, conforme 
ilustrado na Figura 5.56(c). Como não houveram violações de tensão na Região 1 a 
partir da hora 25, a GDFV permaneceu com seu ajuste máximo, que fica limitado pela 
potência ativa do inversor. Esta característica é benéfica para o sistema, uma vez que o 
FP aumenta na SE quando se injeta potência ativa e reativa com a GDFV.  

O comportamento da potência reativa do D-STATCOM é apresentado na Figu-
ra 5.57(a) para a condição do VVC operando apenas com a Efetividade e as potências 
ativa e reativa, e na Figura 5.57(b) para o VVC operando com a Efetividade e a Comu-
tatividade além das potências ativa e reativa. Nota-se em relação aos chaveamentos da 
Figura 5.57(a) que o D-STATCOM injeta potência reativa às 11 horas e às 16 horas, 
elevando e corrigindo a violação de tensão da barra 29. A partir da hora 25, o D-
STATCOM passa a absorver potência reativa para a correção de uma sobretensão na 
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barra 33. Para a condição da Figura 5.57(b) o D-STATCOM opera injetando potência 
reativa às 11 horas para a correção da violação de tensão da barra 29. Já às 16 horas a 
potência reativa injetada pelo D-STATCOM não é suficiente sendo acionado o R2 para 
a correção da violação de tensão. 

 

 

 

 

Figura 5.56 – Curvas de potência da GDFV para 168 horas relacionada a estratégia (a) somen-
te Efetividade e potência ativa, (b) somente Efetividade com potências ativa e reativa e (c) com 
Efetividade e Comutatividade além de potências ativa e reativa – Teste 5. 
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Fonte: Próprio autor. 
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O comportamento das curvas de carga da SE é demonstrado com a aplicação do 
VVC somente com a Efetividade e a potência ativa da GDFV conforme a Figura 
5.58(a), somente com a Efetividade com potências ativa e reativa na Figura 5.58(b), e 
com a Efetividade e a Comutatividade além de potências ativa e reativa, conforme mos-
trado na Figura 5.58(c). 

Da mesma forma, a Figura 5.59 demonstra o comportamento da potência reativa 
ao longo das 168 horas. Observa-se um comportamento semelhante na Figura 5.59(a) e 
na Figura 5.59(b), uma vez que os reguladores de tensão são os principais equipamen-
tos utilizados. Já a Figura 5.59(c) mostra uma alteração da potência na fase C, ocasio-
nada pelo uso do C1 e devido a redução dos chaveamentos do R1 e R2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.57 – Curvas de potência reativa (indutiva ou capacitiva) do D-STATCOM na condi-
ção (a) somente Efetividade com potências ativa e reativa e (b) com Efetividade e Comutativi-
dade além de potências ativa e reativa – Teste 5. 

P
ot

ên
ci

a 
R

ea
tiv

a 
(k

V
A

r)

 (a) 

P
ot

ên
ci

a 
R

ea
tiv

a 
(k

V
A

r)

(b) 
Fonte: Próprio autor. 
 



5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
    175 
 

 Na Figura 5.60 são demonstradas as curvas de fator de potência na SE para as 
situações apresentadas anteriormente. Observa-se que ao utilizar somente os RTs, con-
segue-se um perfil mais plano de FP, conforme observado na Figura 5.60(a) e na Figura 
5.60(b). Equipamentos que injetam reativos, como o capacitor e o D-STATCOM, oca-
sionam a redução do FP da SE, como pode ser observado na Figura 5.60(c). Além dis-
so, nota-se que o chaveamento do C1 aliado a baixa carga do período da madrugada 
também ocasiona a redução do FP neste período. 

Figura 5.58 –Curvas de potência ativa na SE após as ações do VVC para 168 horas relacionada 
a estratégia (a) somente Efetividade e potência ativa da GDFV, (b) somente Efetividade com 
potências ativa e reativa e (c) com Efetividade e Comutatividade além de potências ativa e rea-
tiva– Teste 5. 
 

P
ot

ên
ci

a 
A

tiv
a 

(k
W

)

       (a)

P
ot

ên
ci

a 
A

tiv
a 

(k
W

)

         (b)

P
ot

ên
ci

a 
A

tiv
a 

(k
W

)

        (c)
Fonte: Próprio autor. 
 



5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CONTROLE VOLT/VAR COORDENADO 
    176 
 

Neste sentido, o problema de baixo fator de potência da SE pode ser solucionado 
através do ajuste dos reatores em derivação, os quais podem absorver a potência reati-
va necessária para compensar este problema, conforme é mostrado na Figura 5.61. Sali-
enta-se que este ajuste não faz parte do VVC proposto, sendo considerado apenas para 
demonstrar que o problema de FP pode ser solucionado do ponto de vista da SE. 

 

 

 

Figura 5.59 – Curvas de potência reativa na SE após as ações do VVC para 168 horas relacio-
nada a estratégia (a) somente Efetividade e potência ativa da GDFV, (b) somente Efetividade
com potências ativa e reativa e (c) com Efetividade e Comutatividade além de potências ativa e 
reativa – Teste 5. 
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Por fim, é apresentado um comparativo em relação ao número total de chavea-
mentos ao final de 168 horas, conforme detalhado no Quadro 5.12. Observa-se que o 
uso apenas da Efetividade prioriza R1 e R2 para a correção das violações, totalizando 
27 chaveamentos ao longo de 7 dias. Com a utilização dos reativos proporcionados pelo 
D-STATCOM houve a redução para 25 chaveamentos, principalmente devido à redu-
ção da utilização do uso do R1. Já o uso da função Comutatividade possibilitou a redu-
ção para 20 chaveamentos, o que ocorre em função da utilização do C1 para correções 
na barra 12. 

Figura 5.60 – Curvas de fator de potência na SE após as ações do VVC para 168 horas relacio-
nada a estratégia (a) somente Efetividade e potência ativa da GDFV, (b) somente Efetividade
com potências ativa e reativa e (c) com Efetividade e Comutatividade além de potências ativa e 
reativa – Teste 5. 
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Fonte: Próprio autor. 
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5.5 Considerações finais do capítulo 

Os resultados apresentados comprovam o emprego da metodologia proposta para 
o VVC coordenado. Pode-se ressaltar que é possível operar as redes de distribuição de 
forma mais inteligente, com aproveitamento dos recursos de equipamentos controláveis, 
além de uma maior conformidade entre o desgaste de equipamentos e a solução para a 
minimização das violações de tensão no sistema. 

O uso das regiões definidas em função da preservação da atuação de algum 
equipamento específico, como demonstrado para R1 e R2, possibilita flexibilidade para 
definição de diferentes regras. Assim, esta estratégia representa uma funcionalidade, 
que pode ser ativada/desativada dependendo dos objetivos de operação do sistema. 

O uso da potência ativa e reativa da GD impactam na diminuição da corrente 
drenada do sistema a partir da SE, resultando em menores quedas de tensão ao longo 
do alimentador, e consequentemente menor número de chaveamentos entre os disposi-
tivos tradicionais. 

Figura 5.61 – Correção do fator de potência na SE após a injeção de potência do reator da SE.
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Fonte: Próprio autor. 
 
Quadro 5.12 – Comparativo das estratégias VVC em relação ao número total de chaveamentos 
após 168 horas – Teste 5. 

 

Incrementos dos equipamentos de controle

Estratégia C1 C2 C3 C4 R1 R2 T1 
Total de 

chaveamentos
Efetividade 0 0 0 0 11 4 12 27 

Efetividade + reativos 0 0 0 0 9 4 12 25 
Ef.+Com.+ reativos 1 0 0 0 5 2 12 20 

Fonte: Próprio autor. 
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O algoritmo de VVC proposto permite a utilização de funções que podem ser 
ativadas/desativadas como, por exemplo, a utilização de regiões de operação dos equi-
pamentos, como foi estabelecido para R1, R2, C1, C2, C3 e C4, bem como os ramais de 
operação, como foi o caso do capacitores C1 e C2 que poderiam atuar efetivamente 
apenas entre as barras 9 a 12. 

Salienta-se que com os resultados obtidos outras análises precisam ser melhor 
investigadas como, por exemplo, a redução do fluxo de reativos da subestação e um 
controle de fator de potência com a disseminação de geradores distribuídos de fontes 
intermitentes. 

 





 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Conclusões 

Nesta Tese de Doutorado foi proposta uma nova metodologia para o controle de 
tensão e potência reativa de redes de distribuição. A estratégia de controle desenvolvida 
considera o ajuste coordenado entre todos os dispositivos controláveis do sistema de 
distribuição. Para isso, foram considerados equipamentos convencionais como regulado-
res de tensão e bancos de capacitores e também dispositivos baseados em eletrônica de 
potência, como geradores distribuídos e D-STATCOMs.  

Com a aplicação da metodologia de VVC coordenado foi demonstrado que é pos-
sível realizar as comutações de forma proporcional entre os equipamentos de controle 
do sistema. Ao utilizar apenas a estratégia de Efetividade, observou-se um maior núme-
ro de chaveamentos, principalmente nos reguladores de tensão por serem ligados em 
série e operarem com ajuste de TAP. O uso da estratégia de Comutatividade proporcio-
nou a utilização de outros equipamentos na correção das violações de tensão, tais como 
os bancos de capacitores que conservaram os reguladores de tensão. Os bancos de capa-
citores possuem custo mais baixo e são de fácil instalação, principalmente por estarem 
em derivação e também por serem usados em maior quantidade do que os reguladores 
de tensão. Estas características mostram a importância da estratégia de Comutatividade 
que considera o número de chaveamentos para a correção de problemas de tensão. 

A lógica fuzzy foi capaz de atingir os objetivos definidos com reduzido esforço e 
tempo computacional. Por outro lado, a escolha dos parâmetros fuzzy é complexa, dada 
a infinidade de combinações e possibilidades que podem ser alcançadas. Destacam-se 
também algumas limitações destes sistemas que podem ser melhoradas, como a deter-
minação das regras do controle fuzzy, onde utiliza-se o conhecimento de um especialis-
ta, bem como a definição das funções de pertinência que geralmente são baseadas em 
uma avaliação subjetiva do especialista. Salienta-se que as funções de pertinência utili-
zadas nesta Tese garantiram a eficiência na solução das violações do sistema. 
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A implementação a partir dos softwares MATLAB® e OpenDSS® permitiu a re-
presentação precisa das características e dos elementos dos sistemas de distribuição, 
contemplando a simulação de fluxo de potência trifásico, desequilibrado com distintos 
modelos de carga e praticamente em tempo real, de forma semelhante ao uso do siste-
ma SCADA.  

Os resultados para o sistema teste baseado na rede real da IEEE, mostraram que 
tanto a GD quanto o D-STATCOM podem participar ativamente do VVC através do 
controle de potência reativa do inversor. Neste sentido, é possível operar as redes de dis-
tribuição com ganhos operacionais em relação a redução do número de chaveamentos dos 
dispositivos convencionais, afim de prolongar períodos de manutenção e vida útil dos 
dispositivos. Salienta-se que não há o predomínio de um mesmo equipamento na corre-
ção das violações de tensão e sim, a distribuição das comutações, resultando em benefí-
cios para a empresa distribuidora. Destaca-se também que estratégia de VVC coorde-
nado permite a escolha entre a Efetividade e a Atuação (Efetividade e Comutatividade) 
com o objetivo de implementar o menor número de chaveamentos durante as adequa-
ções nos níveis de tensão da rede. 

A estratégia proposta também permite a avaliação do VVC com veículos elétri-
cos e transformadores de estado sólido, uma vez que estes equipamentos utilizam inver-
sores para a conexão com à rede elétrica. 

6.2 Principais contribuições 

Como principais contribuições deste trabalho, podem-se destacar: 

- Estratégia de VVC coordenado centralizada no COD ou descentralizada;  

- Estratégia de VVC que controla a potência reativa de equipamentos baseados 
em eletrônica de potência; 

- Estratégia de VVC que considera a proporcionalidade das comutações dos 
equipamentos convencionais; 

- Estratégia de VVC que permite a ativação/desativação de funções de região ou 
ramal de operação dos equipamentos; 

- Estratégia de VVC que permite a escolha entre a Efetividade e a Atuação com 
o objetivo de implementar o menor número de chaveamentos dos equipamentos.  
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6.3 Trabalhos publicados  

O desenvolvimento do trabalho resultou nas seguintes publicações: 

 Livro publicado/organizado 

1. BERNARDON, D. P.; PFITSCHER, L. L.; CANHA, L. N.; MELLO, A. P. 
C.; ABAIDE, A. R.; SPERANDIO, M.; GARCIA, V. J.; RAMOS, M. “Sistemas de 
distribuição no contexto das redes elétricas inteligentes: uma abordagem para reconfi-
guração de redes”. 1. ed. Santa Maria: AGEPOC, 2015. 200p. 

 Capítulo de livro publicado 

1. BERNARDON, D. P.; MELLO, A. P. C.; PFITSCHER, L. L. “Real‐Time 
Reconfiguration of Distribution Network with Distributed Generation”. 1.ed. 
Rijeka, Croácia: InTech, 2016, v. 1, p. 9-28. 

2.  SALDANHA, J. J. A.; SANTOS, E. M.; MELLO, A. P. C.; BERNARDON, 
D. P. Control Strategies for Smart Charging and Discharging of Plug- In 
Electric Vehicles. Control Strategies for Smart Charging and Discharging of 
Plug-In Electric Vehicles. 1ed.Rijeka: Intech, 2016, v., p. 121-141. 

 Trabalho completo publicados em periódico internacional: 

1. DE MELLO, ANA PAULA CARBONI; PFITSCHER, LUCIANO LOPE; 
BERNARDON, DANIEL PINHEIRO. Coordinated Volt/VAr control for re-
al-time operation of smart distribution grids. ELECTRIC POWER SYS-
TEMS RESEARCH, v. 151, p. 233-242, 2017. 

 Trabalho completo publicados em anais de congresso: 
1. MELLO, A. P. C.; BERNARDON, D. P.; PFITSCHER, L. L.; PORTO, D. 

Desenvolvimento de uma estratégia de controle Volt/VAr em sistemas de 
distribuição inteligentes a partir de lógica fuzzy. In: XIII Simpósio Brasileiro 
de Automação Inteligente (SBAI 2017), 2017, Porto Alegre - RS.  

2. MELLO, A. P. C.; BERNARDON, D. P.; PFITSCHER, L. L.; PORTO, D. 
Controle coordenado Volt/VAr para operação de redes de distribuição em 
tempo real. In: XXI Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2016), 2016, 
Vitória - ES.  

3. MELLO, A. P. C.; BERNARDON, D. P.; PFITSCHER, L. L.; PORTO, D. 
“Otimização da Operação de Redes de Distribuição para a Redução de Per-
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das de Energia no ambiente Smart Grid”. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas 
Elétricos (SBSE 2016), 2016, Natal.  

6.4 Propostas para trabalhos futuros 

Como sugestões de trabalhos futuros enumeram-se as seguintes abordagens: 

1. Desenvolver uma estratégia específica para o controle do fator de potência da 
subestação; 

2. Avaliar o comportamento do VVC com a disseminação de sistemas eletrôni-
cos como transformadores SST e sistemas de armazenamento de energia; 

3. Avaliar o comportamento do VVC frente a novos objetivos de operação, tais 
como redução da tensão de conservação, reconfiguração e self healing; 

4. Avaliar os custos de operação e manutenção como opção de escolha dos equi-
pamentos do VVC. 
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