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A obtenção de dados em tempo real para um estado confiável e seguro dos sistemas de 

distribuição de energia elétrica é de suma importância, visando-se a operação adequada e a 

geração de um diagnóstico preciso em relação a prováveis irregularidades que venham afetar 

a confiabilidade do sistema. Um sistema composto com análise em tempo real, é capaz de 

monitorar, controlar, operar e coordenar ações, formando assim, uma rede elétrica inteligente 

(smart grid). O uso de medidores inteligentes alocados ao longo da rede é uma alternativa 

para aquisição de medidas remotas em tempo real, mas mesmo com a atual redução nos 

custos para aquisição dos medidores, economicamente, ainda não é viável ter uma cobertura 

completa da rede em termos de medidas. Assim, há a necessidade de mesclar medidas 

remotas com outras pseudo-medidas, adquiridas anteriormente ou determinadas pelo Fluxo de 

Potência. A estimação de estados é uma forma de realizar um estudo estatístico que 

complemente o Fluxo de Potência e as medidas reais obtidas pelos medidores, 

compreendendo, portanto, medidas reais com pseudo-medidas. Por conseguinte, este trabalho 

busca, por meio de três estudos de caso, realizar uma validação e análise da estimação de 

estado – aplicado à uma rede de Baixa Tensão – de modo a integrar as estimativas obtidas 

pelo estimador às medidas remotas em tempo real. Busca-se também determinar um índice 

geral do estimador, que possa determinar se os medidores estão bem situados, de tal forma 

que, caso o contrário, auxilie em análise futura, a encontrar possíveis locais de alocação para 

eles. 
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Obtaining real-time data for a safe and reliable state of the electricity distribution 

systems is of paramount importance, aiming at proper operation and generation of an accurate 

diagnosis in relation to probable irregularities that will affect the reliability of the system. A 

composite system with real-time analysis can monitor, control, operate and coordinate 

actions, thus forming a smart grid. The use of smart meters allocated over the network is an 

alternative for acquisition of remote measurements in real time, but even with the current 

reduction in costs for the acquisition of meters, it is still not feasible to have complete 

network coverage in terms of measures. Thus, there is a need to merge remote measurements 

with other pseudo-measures, previously acquired or determined by the Power Flow. The 

estimation of states is a way of performing a statistical study that complements the Power 

Flow and the actual measurements obtained by the meters, thus comprising real measures 

with pseudo measures. Therefore, this work seeks, through three case studies, to perform a 

validation and analysis of the state estimation - applied to a Low Voltage network - to 

integrate the estimates obtained by the estimator to the remote measurements in real time. It 

also seeks to determine a general index of the estimator, which can determine if the meters are 

well situated, so that, if the opposite, it helps in future analysis, to find possible allocation 

sites for them. 
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L’obtention des données en temps réel pour un état fiable et sûr, des systèmes de 

distribution d’énergie électrique est très importante, visant à trouver le bon fonctionnement et 

la génération d'un diagnostic précis concernant les irrégularités probables qui peuvent affecter 

la fiabilité du système. Un système composé avec l'analyse en temps réel est capable de 

surveiller, contrôler, faire fonctionner et coordonner des actions, en formant ainsi, un réseau 

électrique intelligent. L’utilisation des compteurs d'énergie intelligents répartis sur le réseau 

de distribution est une alternative pour l’acquisition des mesures à distance en temps réel, 

mais même avec la réduction actuelle des coûts des compteurs d’énergie, économiquement, il 

n'est pas tout à fait viable avoir une couverture complète du réseau électrique en termes de 

mesures. Ainsi, il est entendu qu'il est nécessaire de fusionner les mesures déportées avec 

d'autres pseudo-mesures, préalablement acquis ou déterminées par le Flux de Puissance. 

L’estimation d’états est un moyen de réaliser une étude statistique qui complète le Flux de 

Puissance et les mesures réels obtenus par les compteurs, comportant ainsi des mesures réelles 

avec pseudo-mesures. Par conséquent, ce travail cherche, à travers trois études de cas, à 

effectuer une validation et une analyse d’estimation d’état – appliqué à un réseau de basse 

tension – afin d’intégrer les estimations obtenues par l’estimateur aux mesures à distance en 

temps réel. Il cherche également à déterminer un indice général de l’estimateur, qui peut 

déterminer si les compteurs sont bien placés, de telle sorte que, dans le cas contraire, il aide 

dans l'analyse future, à trouver des sites d'allocation possible pour eux. 

 

 

Mots-clés: Estimation d’Etats, PowerFactory, Systèmes de Distribution, Flux de Puissance, 

Smart Grids, Réseaux Électriques Intelligentes; 
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INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Elétrico Brasileiro é extremamente complexo devido sua vasta extensão, 

seu interligamento e seu elevado número de consumidores. Segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país possui cerca de 206 milhões de habitantes 

(2016) e já em 2008, cerca de 95% da população brasileira tinha acesso à rede elétrica (Atlas 

de Energia Elétrica do Brasil da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL de 2008). 

Segundo dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2015 (ano base 2014, Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE), o país conta com mais de 77 milhões de unidades 

consumidoras em 99% dos municípios brasileiros, sendo que a grande maioria, cerca de 86%, 

é residencial. 

É importante destacar que todos os segmentos do sistema elétrico são projetados para 

suportar as demandas dos horários de pico, que normalmente, duram poucas horas do dia. Em 

boa parte do tempo, portanto, o sistema é subutilizado, enquanto que este pode sofrer falhas 

causadas por sobrecargas durante o horário de carga máxima. Estudam-se formas de 

racionalizar o consumo de energia elétrica sem que se prejudique o conforto humano, a fim de 

se otimizar o uso do sistema elétrico e atender as necessidades dos consumidores. 

O segmento de distribuição, sem dúvidas, é aquele que recebe maior quantidade de 

energia do sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada para consumidores 

médios e pequenos (ABRADEE, 2017), tornando-se assim um dos maiores responsáveis por 

perdas no Sistema Elétrico de Potência (SEP) (sejam técnicas ou não técnicas), que são de 

aproximadamente 13% da energia gerada segundo a ANEEL, enquanto que na transmissão as 

perdas possuem valores aproximados de 4% (ANEEL, 2017). Em consequência disso, o setor 

de distribuição de energia elétrica vem sendo objeto de estudo e pesquisa com finalidade de 

sanar este problema e reduzir este elevado índice. 

Devido a sua complexidade e do aumento do número de usuários (e consequentemente 

da demanda de energia), se faz necessário que o sistema elétrico como um todo se modernize 

e se torne uma Rede Elétrica Inteligente (REI), conceito que surgiu em meados dos anos 2000 

(CARVALLO; COOPER, 2001) dentro dos sistemas de potência. Este e outros conceitos de 

modernização do sistema, que inclui a supervisão e controle em tempo real, são uma 

tendência mundial, que acompanham a evolução dos sistemas de comunicação. 

Um dos pré-requisitos básicos de uma REI é um monitoramento abrangente das redes. 

Isto é, um sistema de distribuição automatizado capaz de monitorar e operar a rede de forma 

remota e instantânea, a fim de identificar falhas, descobrir os motivos de interrupções e 
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restabelecer a energia elétrica, formando assim, um sistema de auto regeneração que 

contribuirá para o aumento na confiabilidade no sistema e na qualidade da energia fornecida 

(MILBRADT, 2015). 

Nesse conceito de REI, se faz necessário a utilização de algoritmos e cálculos para 

prever e identificar a atual situação da rede e de sua carga. Um desses cálculos é o Fluxo de 

Potência (Fluxo de Potência) no SEP, que é uma análise utilizada pelas concessionárias para 

prever um valor inicial das grandezas elétricas nos pontos da rede. Além disso, apresentam-se 

na literatura variados métodos para Estimação de Estado, análise que complementa o Fluxo de 

Potência, contemplando assim um estudo mais detalhado que integra as estimativas obtidas 

pelo Fluxo de Potência com medidas reais obtidas em tempo real (medidores). Tal 

combinação aumenta a precisão das estimativas finais, entretanto, mesmo as medidas reais 

podem conter erros que devem ser identificados. Maneiras de melhorar o bom uso do 

Estimador estão em estudo, como por exemplo, formas de detecção de erros de medição e 

localização de inserção de medidores. Tais funções se baseiam do próprio estimador, através 

de indicadores gerais de desvio (variâncias e resíduos). 

 O software DIgSILENT PowerFactory é um programa voltado para análise de 

sistemas de energia, com aplicações em sistemas de geração, transmissão, distribuição, 

industrial e GD. Uma de suas variadas aplicações é o estudo de Estimação de Estados, sendo 

este o foco principal deste trabalho. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE), geralmente são vastos e 

complexos, e desta forma, impõem necessidades e características no que diz respeito ao 

planejamento, configuração, operação e confiabilidade. Uma das ferramentas em estudo 

recente aplicado em SDEE é o método de Estimação de Estados, aplicação esta que contém 

medidores inteligentes em ramais da rede, os quais garantem um aumento significativo na 

obtenção dos parâmetros de operação da rede. 

O método de Estimação de Estados, em suma geral, deve ser rodado em tempo real, de 

tal modo que acompanhe o Fluxo de Potência. O modelo da rede em tempo real é construído a 

partir da combinação das medições instantâneas e de dados estáticos da rede. Tal modelo se 

baseia nos resultados produzidos pelo Estimador de Estados (EE), sendo suas aplicações 

como Fluxo de Potência ótimo, máxima capacidade de transferência, tensão e estabilidade 

transitória, etc. (NASCIMENTO, 2008). Uma vez conhecido o estado atual da rede, com 
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modos de controle e automação de sistemas, é possível definir ações que resultarão em 

melhores níveis nos indicadores de qualidade. Essa conjuntura apresenta um papel 

fundamental no que diz respeito à aplicação de Smart Grid.  

Nesse contexto, se torna evidente seguir a tendência mundial das redes inteligentes a 

fim de proporcionar melhores pontos de operação/utilização da rede, aumentando sua 

confiabilidade e evitando perdas (sejam econômicas no ato do planejamento, bem como do 

próprio sistema no momento da operação). Assim sendo, as informações obtidas no Estimador 

de Estados se tornam úteis para os operadores dos centros de controle, e são utilizadas no 

planejamento para obtenção de soluções com índices de precisão aceitáveis. Dentre eles, se 

destacam a escolha dos pontos de medição, a escolha dos medidores a instalar e a sua classe 

de precisão, a seleção de canais de transmissão de dados, a calibração da aparelhagem e a 

verificação dos parâmetros das linhas (FRAZÃO, 2012). 

O software DIgSILENT PowerFactory é uma poderosa ferramenta computacional que 

realiza cálculos de Fluxo de Potência, estimação de estados, análise de curto-circuito 

(simétrico e assimétrico), e de saída, permite a obtenção de tabelas e análise gráfica dos 

resultados. Por ser uma plataforma aceita e muito utilizada no setor, sua utilização vem sendo 

de suma importância em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Busca-se validar 

um exemplo proposto pelo DIgSILENT, bem como, determinar um índice geral de estimação 

para uma rede de Baixa Tensão (BT).  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o método de Estimação de Estados em um exemplo de uma rede de BT a 

partir de soluções propostas pela empresa DIgSILENT de modo a determinar um possível 

índice geral do estimador, que posteriormente, possa ser utilizado para, por exemplo, auxiliar 

na escolha dos pontos onde devem ser inseridos os medidores. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

• Revisão Bibliográfica sobre métodos de Estimação de Estados, destacando seu 

histórico, característica e aplicação.  
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• Estudo e conhecimento sobre o software DIgSILENT PowerFactory, de modo a 

aprender suas principais funcionalidades, com ênfase na aplicação do Fluxo de 

Potência e a Estimação de Estados. 

• Analisar o método de Estimação de Estados a partir de três estudos de casos 

conhecidos pela literatura, aplicado em uma rede de Baixa Tensão, no software 

DIgSILENT PowerFactory. 

• Verificar a condição de observalidade e não observalidade de rede em Estimação 

de Estados. 

• Determinar um possível índice geral do Estimador de Estados, e verificar se as 

medidas (ou o erro de medição) em casos individuais estão apropriadas de acordo 

com o índice determinado. 

• Obter conclusões e resultados a partir das simulações realizadas. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DE CAPÍTULOS 

 

O presente trabalho é composto por cinco capítulos, a referência e um apêndice, sendo 

o primeiro capítulo designado por Introdução. No segundo capítulo é apresentada uma revisão 

bibliográfica. Neste capítulo se apresentam os principais estudos, técnicas, matemática 

principal e apresentação teórica sobre o método de estimação de estados e sua compreensão 

em Redes Elétricas Inteligentes (REI). Desta forma, o capítulo aborda uma apresentação geral 

sobre a teoria de Estimação de Estados, na qual se aplicará em prática nos capítulos seguintes.  

O terceiro capítulo traz uma breve apresentação do software computacional 

DIgSILENT PowerFactory e de como se fará a análise de estudo de casos no capítulo 

posterior. 

O quarto capítulo, por sua vez, descreve toda metodologia proposta, contendo os três 

estudos de casos (funcionamento correto do estimador e determinação de medidas; erro de 

medição; não observalidade), bem como, propõe um índice geral do estimador utilizando 

conceitos estatísticos que possam validar o estimador do exemplo aplicado, e 

consequentemente, possibilitando auxiliar, posteriormente, numa melhor escolha com critério 

para alocação de medidores no sistema.  

O quinto e último capítulo traz uma análise dos resultados e as conclusões finais do 

trabalho desenvolvido a partir do capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

No presente capítulo, será apresentada uma revisão bibliográfica acerca do tema de 

Estimação de Estados e sua colaboração, junto com o Fluxo de Potência, em uma das análises 

do conceito de Redes Elétricas Inteligentes de Distribuição. Assim sendo, busca se evidenciar 

modelos apresentados em trabalhos já conceituados sobre o tema, e pontos de vista de autores 

tidos como referência.  

O capítulo está dividido em sete partes, sendo que a primeira apresenta uma 

abordagem geral sobre Redes Elétricas Inteligentes (smart grids), seus componentes de 

sistema e seu panorama atual, enquanto que a segunda apresenta uma breve amostragem sobre 

o Fluxo de Potência. A terceira parte trata uma abordagem geral e histórica referente ao tema 

de Estimação de Estados, de modo a contemplar sua aplicação nas REI. A quarta parte do 

capítulo apresenta um desenvolvimento matemático de métodos numéricos clássicos 

encontrados na literatura. A quinta parte apresenta o Método dos Mínimos quadrados, 

enquanto que a sexta demonstra uma breve explicação de tipos de erros na obtenção de 

estados. Por fim, a sétima e última parte apresenta características de Observalidade da Rede. 

 

2.1  REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

O consumo da energia elétrica, ao longo dos tempos, cresceu à medida que as 

condições de vida e conforto melhoraram e acompanharam o desenvolvimento das nações, e 

atualmente, a eletricidade, se tornou um dos elementos mais importantes da sociedade. A 

Figura 2.1 apresenta dados da produção de energia elétrica em MWh per capita nos últimos 

anos em alguns países com diferentes níveis de desenvolvimento. Da mesma maneira, a 

Figura 2.2 apresenta uma relação entre a renda per capita (pelo PIB) com a geração de 

energia elétrica em MWh per capita, tendo base o ano de 2014, dos mesmos países da Figura 

2.1. É possível avaliar uma relação direta entre a renda per capita e a geração de energia 

elétrica per capita nesses países. 

A partir dessa relação e da consideração que a geração de energia elétrica é 

diretamente proporcional ao consumo da própria energia nesses países, é possível avaliar que 

a demanda de energia elétrica vem crescendo ano a ano. Desta forma, de maneira direta ou 

indireta, isso reflete em altos investimentos no setor elétrico (sistemas de geração, sistemas de 

transmissão e sistemas de distribuição), uma vez que devem ser mantidas as exigências 

mínimas dos índices de confiabilidade. Outro fator a ser considerado nesses investimentos é 
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que o dimensionamento dos sistemas elétricos necessita ser realizado de forma a atender 

plenamente os períodos de pico de demanda (MILBRADT, 2015). 

Na maior parte do tempo de operação, portanto, o sistema é subutilizado, sendo que 

durante o horário de carga máxima, este pode sofrer falhas causadas por sobrecargas. Além de 

reduzir a confiabilidade do sistema, o sistema de proteção poderá atuar de modo a pôr em 

falta a operação, de modo que podem haver desligamentos não programados, gerando 

prejuízos enormes aos consumidores. 

Até meados do século XX, a mentalidade vigente em relação à operação de Sistemas 

Elétricos de Potência (SEP) era voltada ao controle local. Funções relacionadas ao 

gerenciamento e composição do sistema, como regulação, chaveamento, proteção e controle 

de geração, eram executadas localmente. Tal característica vinha do fato que os SEP eram 

isolados entre si, enquanto que as unidades geradoras ficavam próxima aos centros de carga. 

Segundo (NASCIMENTO, 2008), com a contínua expansão e interligação dos sistemas, a 

operação se torna cada vez mais complexa, de modo que surja a necessidade de sistemas de 

controle e supervisão mais modernos. 

 

Figura 2.1 – Geração de Energia Elétrica (MWh) per capita nos últimos 15 anos em países 

com diferentes níveis de desenvolvimento. 

 

Fonte: IEA, 2016. 
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Figura 2.2 –Valores de Renda per capita versus Geração de energia elétrica per capita. 

 

Fonte: IEA, 2016. 

 

Surge assim, a necessidade de um controle central para todo o sistema, capaz de 

supervisionar, identificar tomadas de decisão, controlar e operar os SEP. Então, com essa 

mudança de característica, os controles locais passaram a compartilhar seus dados com um 

controle central, que fica responsável pela coordenação geral do sistema (DY LIACCO, 

1974). 

Em meados dos anos 2000, como resposta a tais necessidades, surgiram conceitos, que 

hoje são conhecidos como Redes Elétricas Inteligentes. Em 5 de março de 2004, Andres 

Carvallo definiu as redes elétricas inteligentes como (CARVALLO; COOPER, 2011): 

 

A rede elétrica inteligente é a integração de uma rede elétrica, uma rede de 

comunicação, software, hardware para monitorar, controlar, e gerenciar a geração, 

distribuição, armazenamento e consumo de energia. A rede elétrica inteligente do 

futuro será distribuída, será interativa, será auto regenerativa, e terá comunicação 

com todo e qualquer dispositivo. Uma rede inteligente avançada permite a 

integração perfeita da infraestrutura de serviços públicos, com edifícios, casas, 

veículos elétricos, geração distribuída, armazenamento de energia e dispositivos 

inteligentes para aumentar a confiabilidade da rede, eficiência energética, uso de 

energia renovável, e satisfação do cliente, enquanto reduz os custos de capital e de 

operação. (CARVALLO; COOPER, 2011, p. 1, tradução nossa). 

 

As redes elétricas inteligentes também podem ser definidas como uma evolução da 

infraestrutura do sistema elétrico atual que foi projetado há várias décadas (MILBRADT, 
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2015). A Figura 2.3 apresenta a estrutura de uma REI, bem como seus componentes que 

acompanham o crescente avanço da tecnologia.  

Tais inovações se fazem necessárias para conseguir alcançar os requisitos pretendidos 

na função de análise e operação de rede remota e em tempo real. Incluem nessa proposta de 

Smart Grids os medidores inteligentes nas residências e em pontos da rede, residências 

inteligentes que possuem sua própria GD, fontes de geração limpa e renovável, 

monitoramento e comunicação e um centro de processamento de dados e controle da rede, 

localizado no centro do sistema (MILBRADT, 2015). 

 

Figura 2.3 – Modelo estrutural de uma Rede Elétrica Inteligente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os medidores inteligentes possuirão papel importante no monitoramento e supervisão 

do SEP, uma vez que além da medição de energia consumida mensal (métodos clássicos de 

medidores), apresentarão a demanda instantânea, os níveis de tensão de energia elétrica 

recebidos e índices de interrupções no fornecimento de energia. Além de auxiliar no 

planejamento das redes – uma vez que o sistema é preparado para seu pior carregamento (a 

qual muitas vezes é estimado para um futuro de médio prazo), com os índices de demandas 

instantâneos e atuais, poderia-se haver maior precisão de pior carregamento –  tais 
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informações se tornam fundamentais para uma estimação precisa do estado da rede, de modo 

a proporcionar uma tomada de decisões na operação, possibilitando evitar sobrecargas antes 

que estas aconteçam, aumentando assim, índices de eficiência e de confiabilidade.  

Outra importante função dos medidores é no que diz respeito à resposta da demanda. 

Quando a rede estiver em nível de alerta próximo a uma sobrecarga, o centro de controle 

comunicará a alguns medidores esta condição, solicitando que estes reduzam o seu consumo. 

Neste momento o medidor irá comunicar aos dispositivos inteligentes da casa esta informação 

e estes passarão a atuar de forma a reduzir o consumo de energia, porém sem uma redução 

significativa no conforto dos habitantes da casa (MILBRADT, 2015). 

Além disso, outras funções de controle estarão associadas aos medidores inteligentes, 

como exemplos: 

• Adiamento de atividades: tarefas que podem ser realizadas em outro horário de 

menor demanda serão postergadas (exemplo: recarga das baterias de um veículo 

elétrico). 

• Desligamentos remotos: ausência da presença física em cortes de energia elétrica 

ou bloqueio de energia elétrica. 

• Geração das faturas de energia elétrica: o consumidor poderia retirar sua própria 

fatura a qualquer momento, gerando naquele momento sua data programada de 

pagamento. Além disso, o usuário pode acompanhar sua demanda mensal e atual 

pelo próprio medidor. 

• Possibilidade de uso de energia elétrica em regime pré-pago: semelhante ao que 

ocorreu na telefonia, o consumidor poderia colocar um valor de crédito, e assim, 

usufruiria da energia equivalente aos seus créditos. 

 

O motivo que justifica o estudo e a aplicação de redes elétricas inteligentes é a 

inclusão da automação no planejamento e na operação de dispositivos e equipamentos do 

sistema (bancos de capacitores, reguladores de tensão, chaves, religadores, equipamentos de 

proteção como relés e disjuntores, etc.). A obtenção de dados remotos da rede se torna 

importante para tal princípio. 

Um sistema de distribuição automatizado deve ser capaz de monitorar e operar a rede 

remotamente, identificar possíveis falhas e motivos de interrupções de modo a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica. Tais medidas garantirão à rede a característica de auto-

regeneração. A ideia é de que uma atitude pró-ativa para a tomada de decisões na operação do 
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sistema contribua também para o aumento na confiabilidade do sistema e qualidade da energia 

fornecida (MILDBRADT, 2015). 

A partir dessa tendência de REI, centros de controle foram implementados com 

variados sistemas de controle e automação, dentre eles o Sistema de Controle Supervisório e 

de Aquisição de Dados (SCADA, do inglês Supervisory Control and Data Aquisition), 

aplicado em SDEE. Somado a isso, existem técnicas e conceitos que contemplam a análise e 

gestão de redes de distribuição em tempo real. As ferramentas chave para tal modelagem dos 

SEP são: o Configurador de Redes (CR) e o Estimador de Estados. 

A função do CR é determinar, em tempo real, a topologia atual da rede e a 

correspondente configuração de medidores, no modelo barra–ramo (MONTICELLI, 1999). O 

EE, por sua vez, permite estimar as variáveis de estado do SEP (tensões complexas nas barras 

dos sistemas), assumindo assim, que a topologia da rede no modelo barra–ramo e a 

configuração dos medidores foram corretamente determinadas pelo CR. Além do Estimador 

de Estados e do configurador de rede, as demais funções de análise de rede são: algoritmo de 

previsão de carga, pré-filtragem, Fluxo de Potência, análise de segurança e Fluxo de Potência 

ótimo (ALBERTO; BENEDITO; BRETAS; DELBEM; LONDON JR.; PIERETI, 2008). 

Portanto, verifica-se que a estimação de estados desempenha um papel importante para 

a operação segura do sistema elétrico. Seu objetivo, em síntese, é fornecer o estado atual de 

modo instantâneo, confiável, coerente e completo – do valor de todas as grandezas de 

interesse a fim de permitir com estas, um monitoramento completo em tempo real. 

 

2.2 FLUXO DE POTÊNCIA: REVISÃO DE CONCEITOS 

 

Formas de determinar o estado operativo, também conhecido como ponto de operação 

do sistema elétrico, estão entre os aspectos mais relevantes dentro dos estudos de operação 

das redes de energia. Uma vez conhecidas as grandezas elétricas nos pontos das redes 

(magnitudes e fases das tensões de todas as barras de um SEP), as demais grandezas, tais 

como os fluxos de carga ativa e reativa nas linhas, as injeções nodais de potência ativa e 

reativa, bem como as perdas nos sistemas podem ser calculadas. Tal informação torna-se o 

ponto de partida para a execução de muitos outros tipos de análises, como planejamento, 

ações de controle e segurança, operação econômica, regulação de tensão, análise de 

carregamentos e análise de contingência, entre outras (FLÓREZ, 2013). 

Duas metodologias têm sido desenvolvidas para análise deste contexto apresentado: o 

Fluxo de Potência (FP) e a estimação de estados. São procedimentos similares, entretanto, 
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geralmente, o Fluxo de Potência é usado em aplicações off-line enquanto que o Estimador de 

Estados é usado em aplicações em tempo real (como exemplo a supervisão e controle de 

SDEE).  

Cronologicamente, o Fluxo de Potência foi o primeiro a ser formulado. O FP é uma 

análise utilizada pelas concessionárias para prever um valor inicial das grandezas elétricas nos 

pontos da rede, a partir de medidas de injeção de potência e de magnitude de tensão, bem 

como de parâmetros dos equipamentos, dispositivos e das linhas acoplados ao sistema. Rafael 

Milbradt definiu o cálculo de Fluxo de Potência como: 

 

O cálculo de Fluxo de Potência em sistemas elétricos, basicamente consiste em 

determinar as variáveis de estado do sistema, que são as tensões complexas nas 

barras, as distribuições dos fluxos de potência ativa e reativa nos ramos da rede e 

outras possíveis grandezas derivadas destas. (MILBRADT, 2015, p. 47). 

 

Uma vez que o Estimador de Estados e o Fluxo de Potência devem andar juntos, 

devido ao fato que em um primeiro momento, o monitoramento não é satisfatoriamente 

abrangente, este subitem apresentará uma breve revisão sobre os conceitos de FP. A Figura 

2.4 dispõe o Modelo-π Generalizado de Linha de Transmissão. 

 

Figura 2.4 – Modelo-π Generalizado de Linha de Transmissão. 

 

Fonte: Figura adaptada de (TECCHIO, 2011). 

 

O modelo de linha apresentado é caracterizado por uma impedância série, 𝑦𝑘𝑚; duas 

impedâncias shunts, 𝑦𝑘𝑚
𝑠ℎ  e  𝑦𝑚𝑘

𝑠ℎ ; e um transformador defasador cuja a relação é 1:𝑇𝑘𝑚. Além 

disso, as tensões nas barras são dadas por 𝐸𝑘 = 𝑉𝑘𝑒
𝑗𝜃𝑘 e 𝐸𝑚 = 𝑉𝑚𝑒𝑗𝜃𝑚. Conforme 
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demonstrado por TECHIO (2011), desenvolvendo as equações das malhas e dos nós, tal 

sistema da Figura 2.4 pode ser representado por: 

𝑰𝑘 = 𝒀𝑘𝑘𝑬𝑘 + ∑ 𝒀𝑘𝑚𝑬𝑚

𝑚∈Ω𝑘

= ∑ 𝒀𝑘𝑚𝑬𝑚

𝑚∈𝐾

 2.1 

 

 A Formulação da matriz Jacobiana é dada a seguir (TECCHIO, 2011): 

𝐉(𝒙) =  [

𝛿∆𝑷

𝛿𝜃

𝛿∆𝑷

𝛿𝑉
𝛿∆𝑸

𝛿𝜃

𝛿∆𝑸

𝛿𝑉

] 2.2 

 

Dentre os métodos clássicos para tais cálculos, se destacam o método Gauss-Seidel, o 

método Newton-Raphson (TINNEY; HART, 1967) e a sua variante desacoplada (STOTT; 

ALSAC, 1974). Se diferem, entre si, de maneira que o método de Gauss-Seidel usa pouca 

memória, é simples, precisa de pouco tempo computacional para cada iteração, porém possui 

uma lenta convergência devido à esparsidade da matriz de Admitância (KEYHANI; ABUR; 

HAO, 1989), enquanto que o método Newton-Raphson converge mais rapidamente (mesmo 

usando mais memória para montar a matriz Jacobiana). O método desacoplado rápido, 

converge ainda mais rapidamente, uma vez que força simplificações na matriz jacobiana, o 

que reduz o tempo de cálculo, de modo a mantê-la congelada entre as iterações. 

Estes métodos são amplamente usados nos sistemas de transmissão, porém, em redes 

tipicamente radiais (caso da distribuição), podem apresentar problemas de convergência. 

Fatores como a relação entre a reatância e a resistência dos condutores, presença de trechos 

com alta impedâncias, grande número de barras e esparsidade da matriz de Admitância 

causada pela característica radial da rede (MILBRADT, 2015) fazem com que as matrizes 

necessárias ao cálculo de Fluxo de Potência tornam-se mal condicionadas (SRINIVAS, 2000), 

de modo que se exija um maior número de iterações para a convergência (onde muitas vezes 

essa nem é atingida). O software DIgSILENT PowerFactory 2016 utiliza o algoritmo Newton-

Raphson como algoritmo padrão para efetuar o Fluxo de Potência, por isso, não se faz 

necessário entrar em conceitos e métodos aplicados exclusivamente para redes radiais. 

 

2.3 ESTIMAÇÃO DE ESTADOS EM UM CONTEXTO GERAL 

 

Uma série de blecautes que aconteceram nos SEP dos EUA na década de 60 

motivaram o estudo da Estimação de Estados. Os sistemas de supervisão, visando controlar as 
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redes com maior periodicidade, aumentaram a quantidade de medidas em tempo real, dando 

origem assim, ao primeiro SCADA. Tais medidas, obtidas pelo SCADA, geralmente se 

corrompem por diferentes tipos de erros, sendo então, a Estimação de Estados um método 

eficaz para solucionar tais problemas decorrentes. Além de obter a solução do Fluxo de 

Potências em tempo real, ela é capaz de detectar erros nas medidas e nos pontos de medição e 

pode ainda, resolver testes de observalidade (PAIVA, 2010). 

A estimação de estado é um dos processos mais importantes de um sistema de 

gerenciamento de energia, e consequentemente, é uma das aplicações mais importantes em 

REI, uma vez que está inclusa em um conjunto de funções que buscam modelar a rede elétrica 

em tempo real (FRAZÃO, 2012). Introduzida nos sistemas de energia elétrica por Fred 

Schweppe em 1969 (ROM, D.B.; SCHWEPPE, F.C.; WILDES, J, 1970), a EE é o processo 

utilizado nos centros de supervisão de energia, de maneira a fornecer uma melhor estimativa 

do estado do sistema, tomando como base as medições em tempo real. 

Conforme sugeriu Flórez (2013), o ponto operativo de uma rede elétrica é dado pelos 

valores das variáveis de estado. Tais variáveis são independentes e necessárias para 

determinar os valores das demais grandezas do sistema. Conforme visto na secção anterior, 

nas análises convencionais de Fluxo de Potência, as variáveis a serem encontradas são 

magnitudes e fases das tensões de todas as barras de um SEP, sendo que, desta forma, 

definem-se também como variáveis de estado, as magnitudes e os ângulos das tensões nodais. 

Desta forma, pode se dizer que o Estimador de Estados é constituído de um conjunto de 

algoritmos que processam telemedidas que são fornecidas pelo SCADA instalado no sistema 

(NASCIMENTO, 2008). Em termos gerais Flórez (2013, p. 18) destaca que o método da 

estimação de estados pode ser considerado como uma continuação da análise do Fluxo de 

Potência que considera medidas redundantes e um processo de filtragem de erro (FLÓREZ, 

2013). A Figura 2.5 apresenta uma comparação entre o Fluxo de Potência e o Estimador de 

Estados. 
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Figura 2.5 – Comparação entre o Fluxo de Potência e a Estimação de Estados. 

 

Fonte: Figura adaptada de (MURARI, 1986). 

 

Idealmente, na Estimação de Estado, o número de medidas deve ser maior que o 

número de variáveis de estado a serem estimadas. Quanto maior for o número de medidas 

fornecidas ao estimador, melhores serão os resultados estimados do estado atual da rede 

(FLÓREZ, 2013). Uma vez que respeitada essa situação, é possível evitar problemas de não 

observalidade. Medidas com redundância estão relacionadas com tratamento de erros, de tal 

forma que é possível se fazer uma adequada detecção e identificação de erros presentes nas 

medidas. Tradicionalmente, o EE inclui as seguintes funções (ABUR; EXPÓSITO, 2004): 

• Processador de Topologia: reúne status e dados dos disjuntores e interruptores e 

alterna e configura o diagrama de linha do sistema. 

• Análise de Observalidade: determina uma solução de estimativa de estado para 

todo o sistema, que pode ser obtida usando o conjunto de medidas disponíveis. 

Identifica os ramos não observáveis, bem como possíveis ilhamentos observáveis 

no sistema, caso houver.  

• Solução de estimativa de estado: determina a estimativa ideal para o estado do 

sistema, que é composta por tensões de barramento complexas em todo o sistema 

de potência, com base no modelo de rede e nas medidas coletadas do sistema. 

Também fornece as melhores estimativas para todos os fluxos de linhas, cargas, 

tap de transformadores e saídas do gerador. 
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• Processamento de dados incorretos: detecta a existência de erros grosseiros no 

conjunto de medições. Identifica e elimina medições erradas desde que haja 

redundância suficiente na configuração de medição.  

• Processamento de parâmetros e erros estruturais: estima vários parâmetros de 

rede, como parâmetros do modelo da linha de transmissão, altera os parâmetros do 

transformador, o capacitor shunt ou os parâmetros do reator. Detecta erros 

estruturais na configuração da rede e identifica o estado de possíveis disjuntores 

errados desde que haja uma redundância suficiente de medição. 

 

A Figura 2.6 apresenta um Diagrama de Blocos Funcional que apresenta um modelo 

de avaliação de segurança estática em tempo real, utilizando o método de Estimador de 

Estados. 

 

Figura 2.6 – Diagrama de Blocos Funcional de uma Avaliação de segurança on-line. 

 

Fonte: Figura adaptada de (ABUR; EXPÓSITO, 2004). 

  

A grande maioria da literatura utiliza, ao longo dos últimos anos, o método dos 

mínimos quadrados ponderados na sua aplicação de Estimação de Estado, por ser o método 
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mais desenvolvido até então (PAIVA, 2010). Nos subcapítulos subsequentes, são 

apresentados métodos de modelagem matemática de uso do EE. 

 

2.4 MÉTODOS NUMÉRICOS CLÁSSICOS 

 

Dentre os métodos mais utilizados na Estimação de Estado, se destacam na literatura o 

método dos Mínimos Quadrados Ponderados (WLS – Weighted Least Squares) e o método 

dos Mínimos Quadrados Ponderados com Restrições de Igualdade (conhecido como Modelo 

de Medição Linear). A diferença entre ambas as técnicas para resolver o problema de cálculo 

do vetor de estado é a forma como o problema é proposto.  

O WLS é o método mais encontrado na literatura, além de ser o mais utilizado no 

desenvolvimento de algoritmos e programas. Dentre os estudos desse método, a literatura 

apresenta técnicas de modelagem, eficiência computacional, observalidade do sistema, análise 

de erros, detecção e identificação de erros grosseiros nas medições, entre outros. 

O Modelo de Medição Linear dá origem a algoritmos lineares para realizar o processo 

da estimação de estado, além da possibilidade da sua utilização na detecção e identificação de 

erros grosseiros nas medições (FRAZÃO, 2012). Conforme Expósito, Izaga, Jaén (2007), 

existem, variações desses algoritmos, correspondentes a suas adaptações e/ou simplificações. 

 

2.5 MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS PONDERADOS 

 

A estimativa do estado estático refere-se ao procedimento de obtenção dos fasores de 

tensão em todos os barramentos do sistema em um determinado momento. Isto pode ser 

conseguido por meios diretos que envolvem medições precisa e sincronizadas das tensões de 

barramento no sistema. Porém, uma abordagem de maneira simplificada como esta, tornaria a 

análise vulnerável e proporcionaria erros de medição ou falhas de telemetria. Em vez disso, o 

procedimento de estimativa do estado faz uso de um conjunto de medidas redundantes para 

filtrar esses erros e encontrar uma estimativa ótima (ABUR; EXPÓSITO, 2004). 

 

2.5.1 MODELO DE REDE 

 

Supõe-se, para análise, que o sistema opera em estado estacionário e em condições 

equilibradas, sendo que, portanto, o sistema, as cargas nos barramentos e os fluxos de 

potência nos ramos são equilibrados. Além disso, supõe-se também que as linhas de 
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transmissões são transpostas e todos os outros dispositivos ou séries de derivação são 

simétricos nas três fases (ABUR; EXPÓSITO, 2004). Em cima dessas suposições, e de um 

modelo de rede próximo ao apresentado na Figura 2.4, aplicando as Leis de Kirchhoff, é 

possível representar um modelo de rede como:  

𝑰 =  

[
 
 
 
 
𝑖1
𝑖2
𝑖3
⋮
𝑖𝑁]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑌11

𝑌21

𝑌31

⋮
𝑖𝑁1

  

𝑌12

𝑌22

𝑌32

⋮
𝑖𝑁2

  

𝑌13

𝑌2

𝑌3

⋮
𝑖𝑁3

  

⋯
⋯
⋯
⋮
⋮

  

𝑌1𝑀

𝑌2𝑀

𝑌3𝑀

⋮
𝑖𝑁𝑀]

 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
𝑣1

𝑣2

𝑣3

⋮
𝑣𝑁]

 
 
 
 

= 𝒀 ∙ 𝑽 2.3 

Onde: 

𝑖𝑘 é a corrente líquida injetada na barra 𝑘 

𝑣𝑘 é a tensão elétrica na barra 𝑘 

𝑦𝑘𝑚 é o (𝑘,𝑚)é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento de 𝑦 

 

2.5.2 FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO GAUSSIANA (NORMAL) 

A função Distribuição Normal para uma variável aleatória 𝑧 é definida como: 

𝑓(𝑧) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

1
2(

𝑧−𝜇
𝜎 )

2

  2.4 

Onde: 

𝑧 é a variável aleatória 

𝜇 é o valor médio (ou valor esperado) de 𝑧 = 𝐸𝑠𝑝(𝑧) 

𝜎 é o desvio padrão de 𝑧 

 

A função 𝑓(𝑧) mudará sua forma dependendo dos parâmetros 𝜇 e 𝜎. No entanto, sua 

forma pode ser padronizada usando a seguinte mudança de variáveis (ABUR; EXPÓSITO, 

2004): 

𝑢 =
𝑧 − 𝜇

𝜎
  2.5 

 

 Na qual segue: 

𝐸(𝑢) =
1

𝜎
(𝐸(𝑧) − 𝜇) = 0  2.6 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑢) =
1

𝜎2
𝑉𝑎𝑟(𝑧 − 𝜇) =

𝜎2

𝜎2
= 1 2.7 
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Desta forma, a nova fórmula se torna: 

Ф(𝑢) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

𝑢2

2  2.8 

 

A Figura 2.7 mostra um gráfico da função densidade de Ф(𝑢). 

 

Figura 2.7 – Função de densidade de probabilidade gaussiana padrão (normal) de Ф(𝑢). 

 

Fonte: Autoria Própria. Baseada em (ABUR; EXPÓSITO, 2004). 

 

2.5.3 ALGORITMO WLS DE ESTIMAÇÃO DE ESTADOS 

 

Sendo o conjunto de medidas dado pelo vetor 𝑧 (ABUR; EXPÓSITO, 2004): 

𝑧 = [

𝑧1

𝑧2

⋮
𝑧𝑚

] = [

ℎ1(x1, x2, … , x𝑛)
ℎ2(x1, x2, … , x𝑛)

⋮
ℎ𝑚(x1, x2, … , x𝑛)

] + [

𝑒1

𝑒2

⋮
𝑒𝑚

] = ℎ(x) + 𝑒 2.9 

Onde: 

𝒉𝑻 = [𝒉𝟏(𝐱), 𝒉𝟐(𝐱), … , 𝒉𝒎(𝐱)]  

𝒉𝒊(𝐱) é função não linear que relaciona a medida 𝑖 com o vetor de estado 𝐱 

𝐱𝑻 = [𝐱𝟏, 𝐱𝟐, … 𝐱𝒏] é sistema do vetor de estados 

𝒆𝑻 = [𝒆𝟏, 𝒆𝟐, … 𝒆𝒎] é o vetor de erros de medida 

As seguintes definições são geralmente tomadas: 

• 𝐸𝑟𝑟𝑜(𝒆𝒊) = 0,                𝑖 = 1,… ,𝑚. 

• Erros de medidas são independentes 𝐸𝑟𝑟𝑜[𝒆𝒊𝒆𝒋] = 0 
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O modelo da equação (2.9) relaciona o vetor de medidas obtidas, 𝐳, (de dimensão 

𝑑𝑖𝑚(𝐳)  =  𝑚) com o vetor 𝒉(. ) de equações não lineares (dimensão 𝑑𝑖𝑚(𝒉(. ))  =  𝑚) e seu 

o vetor de estados verdadeiros 𝐱 (de dimensão 𝑑𝑖𝑚(𝐱)  =  𝑛) e com o vetor de erros nas 

medidas 𝒆, cuja 𝑑𝑖𝑚(𝒆)  =  𝑚. Por definição, assume-se que 𝑛 <  𝑚, para que assim, o 

sistema não linear seja obrigatoriamente superdeterminado. Além disso, assume-se que o 

vetor de erros das medidas possui média zero e variância 𝐖𝑧. Aplicando as condições de 

optimalidade sobre o índice 𝐉(𝐱), que é expresso pela equação (2.10), encontra-se a expressão 

ótima de primeira ordem para este modelo, equação (2.11). Onde 𝜎𝑗 é o elemento (𝑗, 𝑗) da 

matriz de covariância de erros das medidas, 𝐖𝑧 (TECCHIO, 2011). 

𝐉(𝐱) =
1

2
∑(

𝐳𝑗 − ℎ𝑗(𝐱)

𝜎𝑗
)

2𝑚

𝑗=1

 2.10 

 

𝐠(𝐱) =
𝛿𝐉(𝐱)

𝛿𝐱
= −∑(

𝐳𝑗 − ℎ𝑗(𝐱)

𝜎𝑗
)

𝛿ℎ𝑗(𝐱)

𝛿𝐱

𝑚

𝑗=1

 2.11 

 

A função vetor 𝐠(𝐱) representa o gradiente de 𝐣(𝐱). Para a solução 𝐠(𝐱) = 0 (método 

iterativo Newton-Raphson), e expandindo em Taylor a função gradiente, obtém-se: 

𝐠(𝐱 + ∆𝐱) ≅  𝐠(𝐱) + 𝐆(𝐱)∆𝐱 2.12 

 

Uma vez que o método de Newton-Raphson utiliza apenas derivadas de primeira 

ordem, a matriz 𝐆(𝐱) (matriz Hessiana ou matriz Ganho do índice 𝐉(𝐱)) é dada por 

(TECCHIO, 2011) (ABUR; EXPÓSITO, 2004): 

𝐆(𝐱) = 𝐇𝑇(𝐱) 𝐖Z
−1𝐇(𝐱) 2.13 

 

 O vetor de estados estimados �̂� pode ser obtido a partir da iteração dada por: 

{
(𝐇𝑇(�̂�𝑘) 𝐖Z

−1𝐇(�̂�𝑘)) ∆�̂�𝑘 = 𝐇𝑇(�̂�𝑘) 𝐖Z
−1𝒓(�̂�𝑘)

�̂�𝑘+1 = �̂�𝑘 + ∆�̂�𝑘
 2.14 

Onde: 

𝐇(. ) é a matriz Jacobiana de ℎ(. ) 

𝒓(�̂�𝑘) = 𝒛 − 𝐡(�̂�𝑘)  

𝒛: vetor das grandezas medidas do sistema 

�̂�: vetor das variáveis de estado estimadas do sistema 
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𝒓: vetor dos resíduos das medidas do sistema 

𝐡(. ): Funções que relacionam 𝒛 com 𝐱 

 𝐖Z: matriz que contém as ponderações das medidas. 

A condição de parada: quando |∆�̂�𝑘|𝑚á𝑥 ≤ errodefinido. 

 

Conforme Tecchio (2011), o vetor de estados estimados �̂� não fornece nenhuma 

garantia de que tais estados representem a realidade, uma vez que se pode encontrar erros 

significativos (erros grosseiros). Medidas com erros grosseiros podem levar a obtenção de 

estados errados e até mesmo a não convergência do estimador. Por causa disso, a literatura 

apresenta como uma possível solução (ou minimização de erros) o Teste do Resíduo 

Normalizado que correlaciona os resíduos das diversas medidas existentes. O vetor resíduo de 

estimação 𝒓(�̂�) = 𝒛 − 𝐡(�̂�) , pode ser interpretado como um conjunto de erros entre os 

valores das medidas 𝑧𝑖, e os valores estimados para essas medidas ℎ𝑖(�̂�).  

Como cada uma dessas medidas possui uma variância especificada pelo equipamento 

utilizado para realiza-la (TECCHIO, 2011), não é possível comparar diretamente os resíduos 

de diferentes tipos de medidas entre si. Para solucionar tal condição, por fim, muitos 

algoritmos adotam a normalização de resíduos. Tal método calcula a matriz de covariância de 

resíduos Ω𝑟 (2.15) e aplica o resíduo normalizado da medida 𝑖 (2.16). 

Ω𝑟 = 𝐖−1 − 𝐇(𝐇𝑇𝐖𝐇)−1𝐇𝑇 2.15 

 

𝑟𝑖
𝑁 =

𝑟𝑖
𝜎𝑟𝑖

 2.16 

Sendo 𝑟𝑖 o resíduo da medida 𝑖 e 𝜎𝑟𝑖
= √Ω𝑖𝑖

−1 o desvio padrão do resíduo desta medida. 

Portanto, em modo geral, a literatura (FLÓREZ, 2013) (ABUR; EXPÓSITO, 2004) 

apresenta que o algoritmo WLS envolve os seguintes passos para determinar os valores de �̂�: 

→ 1º Inicializar i contador de iterações de modo que 𝑘 = 0. 

→ 2º Inicializar os valores das variáveis de estado �̂�𝑘. Geralmente, se assume um 

perfil plano para as tensões. 

→ 3º Calcular o resíduo 𝒓(�̂�) e as matrizes 𝐇(�̂�𝑘) e 𝐆(�̂�𝑘). 

→ 4º Calcular ∆�̂�𝑘 = 𝐆−1𝐇(�̂�𝑘)𝑇𝐖(𝐳 − 𝐡(�̂�𝑘)). 

→ 5º Verificar a condição de parada: |∆�̂�𝑘|𝑚á𝑥 ≤ errodefinido. Se atendida a 

equação, parar a iteração. Do contrário, seguir ao próximo passo. 

→ 6º Atualizar �̂�𝑘+1 = �̂�𝑘 + ∆�̂�𝑘. Fazer 𝑘 = 𝑘 + 1 e retornar ao passo 3º. 
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2.6 TIPOS DE ERROS EM ESTIMAÇÃO DE ESTADOS 

 

Conforme dito no subitem anterior, não há garantias que o vetor de estado estimado 

esteja correto e se faz necessário, após todo o processo iterativo da estimação, realizar uma 

segunda fase de avaliação dos resultados a fim de identificar erros presentes. Entende-se que a 

qualidade dos resultados do estimador deve depender, exclusivamente, da qualidade das 

medidas coletadas, pois se assume que a topologia e os parâmetros de rede estão corretos ao 

se fazer a análise. Dentre os principais erros que existem na estimação de estado em SEP, 

têm-se (FLÓREZ, 2013): 

• Erros normais: estão na faixa de ±3𝜎, sendo 𝜎 o desvio padrão dos erros das 

medidas.  

• Erros grosseiros: estão fora da faixa ±3𝜎. São erros que devem ser atenuados de 

maneira satisfatória, uma vez que, sua presença pode interferir na convergência do 

estimador. Os erros grosseiros podem ser ainda subdivididos em: 

▪ Erros não-iterativos: quando a interação dos resíduos entre si é fraca. 

▪ Erros iterativos: quando há uma correlação entre os resíduos das medidas. 

Tais erros ainda podem ser classificados como:  

a) Conformativo: erros grosseiros iterativos na qual o efeito é mascarado 

nos resíduos das medidas portadoras de erros grosseiros. Medidas com 

erros desse tipo apresentam resíduos normalizados pequenos e as 

medidas sem erro podem ser identificadas como medidas de erros 

grosseiros 

b) Não-conformativo:  erros grosseiros iterativos na qual o efeito não é 

mascarado nos resíduos das medidas portadoras de erros grosseiros. 

Medidas com erros desse tipo apresentam resíduos normalizados 

elevados. 

 

Resumindo, a segunda etapa do estimador de estado compreende a detecção, 

identificação e eliminação de erros grosseiros (FLÓREZ, 2013). De modo apresentado na 

equação (2.16), o método da redução de resíduos soluciona estes problemas. 
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2.7 OBSERVALIDADE DA REDE 

 

Segundo (PAIVA, 2010), um sistema diz-se observável quando se consegue realizar a 

estimação de estado apenas com um determinado conjunto de medidas. Ou seja, o sistema é 

observável se é possível, através das medidas reais e das pseudo-medidas, estimar o estado de 

todas as barras do sistema elétrico analisado. Deve-se verificar que a inclusão das pseudo-

medidas não tenha interferência nos resultados da estimação de estado. 

De uma forma geral, os métodos para a análise e restauração da observalidade podem 

ser divididos em dois grupos: os métodos topológicos e os métodos numéricos. Os métodos 

topológicos caracterizam-se pela criação de rotinas específicas, na qual não há a exigência de 

cálculos, porém fazem parte de um conjunto de avaliações combinatórias e complexas. Os 

métodos numéricos são mais simples, pois utilizam rotinas já disponíveis e conhecidas da 

literatura e que são de fácil implementação. Vale ressaltar que os métodos numéricos estão 

sujeitos a erros numéricos (PEREIRA, 2005). 

As verificações de observalidade se fazem necessárias na aplicação de estimação de 

estados em tempo real, de modo a encontrar uma convergência no estimador.  

 

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresentou-se uma revisão bibliográfica do tema Estimador de Estados, 

abrangendo desde seu contexto de aplicação nas smart grids, em como a justificativa da 

importância do tema no mesmo. Apresentou-se também uma breve revisão de conceitos de 

Fluxo de Potência e a comparação do mesmo com o Estimador de Estados.  

Além disso, se verificou alguns equacionamentos utilizados pelos algoritmos clássicos 

encontrados e já validados na literatura. Mesmo que o foco deste trabalho não é a verificação 

ou validação destes algoritmos de estimação de estados, é importante ter um breve 

conhecimento teórico a fim de entender melhor sobre o estimador. 

Por fim, se estudou sobre os tipos de erros em estimação de estados, além de uma 

metodologia para solucionar tal problema. Além disso, apresentou-se conceitos de 

observalidade, cuja aplicação será em um dos estudos de casos verificados no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3 DIGSILENT POWERFACTORY 

 

O programa de cálculo numérico DIgSILENT PowerFactory, é uma ferramenta 

computacional de engenharia voltada à análise de sistemas de transmissão, sistemas de 

distribuição e sistemas de energia elétrica industrial. Tal software foi desenvolvido para se 

tornar um pacote avançado, integrado e interativo, dedicado ao uso em sistemas de energia 

elétrica.  

O conjunto de funções do programa busca auxiliar a análise de controle afim de atingir 

os principais objetivos de planejamento e otimização de operação. O termo “DIgSILENT” é 

um acrônimo de “Digital SImuLation of Electrical NeTworks”. Em sua versão 7, tal 

modelagem foi a primeira no mundo a possuir uma análise de sistema de potência com 

interface gráfica e em modelo unifilar. O PowerFactory foi projetado e desenvolvido por 

engenheiros e programadores qualificados com muitos anos de experiência em análise de 

sistema de potência e energia elétrica e programação de computadores. A precisão e validação 

dos resultados obtidos com o PowerFactory foi confirmada em um grande número de 

implementações, por organizações envolvidas no planejamento e operação de sistemas de 

potência no mundo todo (DIgSILENT GmbH, 2016). 

Neste trabalho, a metodologia utilizada para obtenção dos resultados para os três 

cenários, restringiu-se em um conjunto de simulações efetuadas no DIgSILENT 

PowerFactory 2016. Para se alcançar os respectivos dados desejados, seguiu-se uma 

sequência de etapas, que se apresentarão no Capítulo 4, as quais visam demonstrar uma 

estimação de estado para os diferentes âmbitos. 

No presente capítulo, apresenta-se uma breve explicação e demonstração de algumas 

das funções deste programa, bem como, sua janela e interface de trabalho. 

 

3.1 INTRODUÇÃO AO SOFTWARE 

 

O software DIgSILENT PowerFactory 16 incorpora uma compreensiva lista de 

funções de simulação, onde se destaca: 

• Análise de Contingência; 

• Análise de Curto-circuito; 

• Análise de Fluxo de Potência; 

• Análise de Proteção de SEP; 

• Análise de Qualidade de Energia e Harmônicas; 
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• Análise de Redes de Baixa Tensão; 

• Estimação de Estados; 

• Ferramentas de Rede de Transmissão; 

• Otimização de Redes de Distribuição; 

• Redução de Redes; 

• Simulação de domínio do tempo para análise de estabilidade; 

• Simulação de transientes sistemas e equipamentos eletromagnéticos; 

• Simulação quase-dinâmica, que permite realizar vários cálculos de Fluxo de 

Potência em um período de tempo; 

 

A Figura 3.1 apresenta a Interface Gráfica do Usuário (IGU) do PowerFactory para 

um projeto ativo.  

 

Figura 3.1 – Janela principal do PowerFactory. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Todos os dados inseridos para objetos são hierarquicamente estruturados em pastas 

para facilidade de navegação. Para visualizar os dados e sua organização, um "Gerenciador de 

dados" é usado. A Figura 3.2 mostra a janela “Data Manager”. O Data Manager é semelhante 

em aparência e funcionalidade como uma janela do Windows Explorer (DIgSILENT GmbH, 

2016). 
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A Figura 3.2 mostra um banco de dados visto pelo usuário em uma janela do 

Gerenciador de Dados, onde existe uma Conta de Usuário para "User" e um projeto chamado 

"Project". As pastas principais do programa, usadas para organizar dados no PowerFactory, 

são detalhadas na mesma figura. A Figura 3.3 apresenta como é a estrutura de projeto no 

programa. 

 

Figura 3.2 – PowerFactory Data Manager. 

 

Fonte: Retirado de (DIgSILENT GmbH, 2016). 

 

Figura 3.3 – Estrutura de um projeto no PowerFactory. 

 

Fonte: Figura adaptada de (DIgSILENT GmbH, 2016). 
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3.2 POWERFACTORY APLICADO PARA ESTIMAÇÃO DE ESTADOS 

 

A função Estimador de Estados do PowerFactory fornece resultados de Fluxo de 

Potência consistentes para todo um sistema de potência, com base em medições obtidas em 

tempo real e dados inseridos manualmente, além do próprio modelo da rede. Antes de 

qualquer análise posterior, como análise de contingência, verificações de segurança, etc., o 

estado atual de um sistema de potência deve ser estimado. Os tipos de medição processados 

pelo Estimador de Estado do PowerFactory são (DIgSILENT GmbH, 2016): 

• Fluxo de Potência Ativa nos ramos; 

• Fluxo de Potência Reativa nos ramos; 

• Magnitude de corrente nos ramos; 

• Magnitude de tensões nos barramentos; 

• Posição de Tap de transformadores; 

• Situação atual de disjuntores; 

Infelizmente, essas medidas geralmente possuem erros, porém, geralmente há mais 

dados disponíveis do que o que se necessita e é possível obter resultados com estas medições 

redundantes. Conforme se apresenta na Tabela 3.1, cada elemento na rede possui sua 

característica e permite que seus dados possam ser utilizados pela estimativa de estados. 

 

TABELA 3.1 –Estimação de Estados nos componentes do software DIgSILENT 

PowerFactory 

Elemento 
Potência 

Ativa 

Potência 

Reativa 

Fator de 

Escala 

(como 

alternativa) 

Posição 

de Tap 

Cargas     

Máquinas Sínc. 
    

Máquinas Assínc. 
    

Compensador de Reativos     

Transformadores     

Fonte: Dados retirados do exemplo (DIgSILENT GmbH, 2016). 
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3.2.1 EXEMPLO DE ESTIMAÇÃO DE ESTADOS NO POWERFACTORY 

 

A Figura 3.4 apresenta a janela de exemplos do PowerFactory 2016. Para abrir o 

exemplo de Estimação de Estados, deve-se primeiro clicar em “State Estimation” (1) e 

posteriormente na pasta diretório do exemplo (2). 

 

Figura 3.4 – Interface da janela de exemplos do PowerFactory 2016. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 3.5 – Janela principal do Exemplo de Estimação de Estados do PowerFactory 2016. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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A Figura 3.5 apresenta a janela principal que aparece após o carregamento do 

exemplo. 

 

3.2.2 ESCOLHA DO ESTUDO DE CASO 

 

Para este trabalho, observam-se os 3 estudos de casos que a literatura usualmente 

adota na análise de Estimação de Estados: 

▪ Ausência de Erros no plano de medidas (Medidas sem distúrbios). 

▪ Presença de Erros no plano de medidas (Medidas com distúrbios). 

▪ Não observalidade em pontos da rede. 

 

Para selecionar o caso estudado, se utiliza a função “Activate” encontrada na aba 

esquerda pertencente ao Data Manager. A Figura 3.6 apresenta a interface da janela de estudo 

de casos. 

 

Figura 3.6 – Interface da janela de Estudo de Casos. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

3.2.3 CÁLCULO DO FLUXO DE POTÊNCIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido utilizando um exemplo de estimação de estados do 

PowerFactory. Após a seleção do estudo de caso a ser analisado, deve-se executar o comando 

“Calculate Load Flow” demonstrado pela Figura 3.2. Mediante esse comando, o programa 

executa um método numérico de cálculo de Fluxo de Potência –  este software utiliza o 

algoritmo de Newton-Raphson – que após um determinado número de iterações, se atinge a 

convergência do mesmo. 
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Figura 3.7 – Comando para o cálculo do Fluxo de Potência. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 3.8 – Configuração do cálculo do Fluxo de Potência. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

De modo como se apresenta na Figura 3.8, deve-se escolher a primeira opção no método de 

cálculo (Fluxo de Potência para sistemas de correntes alternadas, balanceado e com sequência de 

fases positiva). 

 

3.2.4 CÁLCULO DE ESTIMAÇÃO DE ESTADOS 

 

A estimativa de estado é realizada para diferentes conjuntos de valores de medição. 

Isto ilustra, por um lado, a influência do desvio de medição na carga estimada. Por outro lado, 

é mostrada a influência do número e distribuição das medições na observalidade da rede 
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(DIgSILENT GmbH, 2013). A execução da estimação de estados é realizada pelo comando 

“State Estimation” apresentado na Figura 3.9.  

 

Figura 3.9 – Comando para execução da Estimação de Estados 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 3.10 – Configuração do cálculo do Estimação de Estados. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

A Figura 3.10 apresenta as configurações do cálculo de Estimação de Estados. Para 

este caso, se considerará os estudos de ajuste de medidas dos disjuntores e o ajuste de medidas 

de tap dos transformadores. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capítulo buscou apresentar algumas das funções e aplicações do programa 

computacional DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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Além disso, explicitou-se como proceder na configuração de parâmetros de simulação, 

ações necessárias para os estudos de casos que serão apresentadas no capítulo seguinte. Assim 

sendo, no próximo capítulo se apresentará a metodologia deste trabalho, aplicada no programa 

citado e apontado nesse capítulo. 
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CAPÍTULO 4 ESTUDO DE CASOS: CENÁRIOS DE ESTIMAÇÃO DE 

ESTADOS 

 

O objetivo de uma Estimação de Estado é avaliar os geradores e as injeções de cargas, 

de forma que, as grandezas obtidas no algoritmo de Fluxo de Potência correspondam o mais 

próximo possível com os valores do fluxo injetado nas ramificações e com as tensões 

presentes nas barras –  obtidas em medidores presentes na rede. Matematicamente, isto pode 

ser expresso como uma soma quadrada ponderada de todos os desvios calculados (𝑐𝑎𝑙𝑐𝑉𝑎𝑙) e 

medidos (𝑚𝑒𝑑𝑉𝑎𝑙) entre fluxos injetados nas ramificações e das tensões nos barramentos, 

correlacionado conforme a Equação 4.1 (DIgSILENT GmbH, 2016). 

 

𝑓(𝐱) = ∑(𝜎𝑒𝑖
−1 ∙

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑉𝑎𝑙𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑉𝑎𝑙𝑖
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙

 )

𝑛

𝑖=1

2

 4.1 

Onde: 

𝜎𝑒𝑖
=

𝑒𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜

100
  

 

O vetor de estado 𝐱 contém todas magnitudes e fases das tensões, bem como as 

variáveis a serem determinadas, tais como a injeção de potência em todos os barramentos. 

Nesta configuração, o objetivo de uma Estimativa do Estado é minimizar a função f acima 

dada sob as restrições laterais que todas as equações de Fluxo de Potência são cumpridas. 

O presente trabalho terá como foco a rede de distribuição apresentada pela Figura 4.1, 

a qual é representada por um diagrama de linha unifilar. O modelo de rede adotado – no 

exemplo de estimação de estados – representa um pequeno sistema de distribuição de média e 

baixa tensão. O sistema é suprido por uma subestação com dois transformadores em paralelo 

que fazem a ligação de AT/MT (um dos transformadores está em modo standby, ou seja, em 

modo de espera). Além disso, o SEP do exemplo é dividido em 3 níveis de tensão: AT de 115 

kV (barramento da Subestação – cor vermelha) apresentado na Figura 4.2, MT de 20 kV (área 

industrial e subtransmissão – cor verde) apresentado na Figura 4.3 e BT de 400 V (demais 

cargas – cor azul) demonstrado na Figura 4.4, sendo que opera em frequência nominal de 

50Hz. 
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Figura 4.1 – Rede de Distribuição do exemplo do DIgSILENT PowerFactory. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 4.2 – Barramentos de AT (115 kV) do exemplo da Rede de Distribuição. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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Figura 4.3 – Sistema de MT (20 kV) do exemplo da Rede de Distribuição. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 4.4 – Sistema de BT (400 V) do exemplo da Rede de Distribuição. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Em cima dessa modelagem de rede são desenvolvidos três estudos de casos, que 

tradicionalmente são analisados para Estimação de Estados, onde, no primeiro caso se 

considera que as medidas obtidas não possuem distúrbios; no segundo caso se consideram 
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medidas com distúrbios; enquanto que, no terceiro, se realiza um estudo em cima da não 

observalidade de pontos da rede.  

 

4.1 MEDIDAS SEM DISTÚRBIOS 

 

O cenário base escolhido com as medidas sem distúrbios é definido como sendo o 

primeiro estudo de caso. Para esta topologia, considera-se que foi possível obter todas as 

medições de corrente, potência ativa e reativa e tensões nas barras. Para este caso, a posição 

do tap do transformador “NT1” se ajusta para 4, (anteriormente era 9) conforme se apresenta 

na Fig. 4.5. Essa alteração ilustra a influência das mudanças no modelo de rede no resultado 

da estimativa do estado. 

O caso de medidas sem distúrbios equivaleria, no sistema real, a uma rede com 

medições sem erros em todos os pontos de interesse. Infelizmente, a alocação de medidores 

em tamanha escala é impraticável e sempre existirão erros inseridos nas medidas, como erros 

de instrumentação, comunicação e do próprio estimador ou até mesmo furtos na rede (cujo o 

estimador poderia identificar se possuísse medidores alocados de modo apropriado no local).  

Conforme citado anteriormente, o Estimador de Estados deve ser rodado em conjunto 

com o Fluxo de Potência, a fim de verificar a aplicação matemática do sistema, de modo a 

determinar as condições da rede (Tensões, Correntes, Potências). A Figura 4.6 apresenta a 

solução dada do Fluxo de Potência (configurado conforme a Figura 3.8), enquanto que a 

Figura 4.7 demonstra uma solução de “mapa de calor da região” dos índices de tensão e 

sobrecarga (de modo a se verificar com maior visibilidade a situação das tensões nos 

barramentos do fluxo).  

 

Figura 4.5 – Transformador NT1 com tap em posição 4. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

Figura 4.6 – Solução do Fluxo de Potência do SEP estudado. 
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Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 4.7 – “Mapa de calor” das tensões e do carregamento do sistema. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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A legenda (que é a mesma para ambas as duas figuras anteriores) é apresentada em 

maior tamanho na figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Legenda do Fluxo de Potência e do Mapa de Calor das Tensões e do 

Carregamento do sistema (Figura 4.6 e da Figura 4.7). 

 

Fonte: Figura retirada e adaptada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Por fim, a Figura 4.9 apresenta a situação da rede para o Estimador de Estados de 

medidas sem distúrbios (configurado conforme a Figura 3.10), enquanto que a Figura 4.10 

traz a legenda do Estimador de Estados. 

 

Figura 4.9 – Estimador de Estados no Estudo de Caso de Medidas sem Distúrbios. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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Figura 4.10 – Legenda da Análise de Estimação de Estados. 

 

 Fonte: Figura retirada e adaptada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

4.1.1 GERAÇÃO DOS VALORES DE ENTRADA E RESULTADO DA ESTIMAÇÃO DE 

ESTADOS 

 

Após a seleção do estudo de caso e de se executar o Fluxo de Potência, obtém-se em 

cada barra, carga e pontos de interesse os valores de entrada das respectivas potências 

avaliadas. Como exemplo, toma-se os dados da carga A. Lincoln Str. (localizada no 

barramento da Estação Ferroviária). 

 

Figura 4.11 – Valores de Entrada obtidos pelo Fluxo de Potência. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

O primeiro valor (0,3000) se refere a Potência Ativa em MW, enquanto que o segundo 

valor (0,3061) se refere a Potência Reativa em Mvar, como mostra a Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 – Legenda dos valores obtidos pelo Fluxo de Potência. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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Após tal procedimento, deve-se rodar o Estimador de Estados e verificar nas barras e 

cargas o resultado da estimação (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 – Resultados obtidos pelo Estimador de Estados. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Para obter-se um melhor estudo de estimação de estados, o ideal é ativar as variações 

na rede, para se analisar a observalidade da mesma. A Figura 4.14 mostra como se fazer isso 

(a), e ao mesmo tempo apresenta como deve ficar configurado (b). 

 

Figura 4.14 – Configuração de variações e verificação de observalidade na rede 

                     

(a)                                                                 (b) 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Desta forma, rodando o Estimador de Estados novamente, verifica-se uma alteração 

dos valores estimados. Como o foco deste primeiro caso não visa o estudo de pontos com 

ausência de observalidade, tais resultados são apenas demonstrativos. Vale ressaltar que a 

alteração do valor estimado nesse caso é que algumas medidas foram omitidas. A Figura 4.15 

apresenta o resultado do estimador quando é habilitada a função de não observalidade. 
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Figura 4.15 – Resultados obtidos pelo Estimador de Estados (contendo não observalidade de 

algumas medidas) para o Caso 1. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

A Tabela 4.1 apresenta uma relação entre os valores de entrada (obtidos pelo Fluxo de 

Potência) e os resultados da estimação de estados para a Potência Ativa P para o caso de 

variação da rede. Como se percebe, não há diferença nas potências reativas.  

 

TABELA 4.1 – Valores de entrada (Fluxo de Potência) e resultados da Estimação de Estados 

para a Potência Ativa 𝑷 das cargas. 

Carga Barra 
Entrada (FP) 

𝑷 (MW) 

Entrada (FP) 

𝑸 (Mvar) 

Result. (EE) 

𝑷 (MW) 

Result. (EE) 

𝑸 (Mvar) 

A. Lincoln Str. 
Railway 

Station 
0,300 0,306 0,281 0,306 

Feeder A Airport 1,000 0,484 1,000 0,484 

Feeder B Airport 2,000 1,500 2,000 1,500 

Industrial Area West 3,000 3,061 2,998 3,061 

J. Carter Str. 
Railway 

Station 
0,500 0,242 0,466 0,242 

KV101 Baker Str. 0,050 0,038 0,057 0,038 

KV301 Term. Strip 1 0,050 0,038 0,056 0,038 

Recr. Area Recrat. 0,400 0,194 0,372 0,194 

Fonte: Tabela obtida do primeiro caso do exemplo proposto (DIgSILENT PowerFactory 2016). 

 

Para esse caso de medidas sem distúrbios, todas as medidas são válidas. Se faz 

necessidade de apenas 32 medidas de um total de 150 (DIgSILENT GmbH, 2013). As demais 

medidas são redundantes.  

A Tabela 4.2 apresenta uma comparação dos valores de Potência Ativa P obtidas pelo 

Fluxo de Potência com as obtidas pelo Estimador de Estados para o caso onde não há a 

variação da rede (não observalidade de pontos). Se detecta que não há a presença de medidas 

erradas para esse estudo de caso. 
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TABELA 4.2 – Comparação entre os valores calculados e os valores medidos de Potência 

Ativa 𝑷 para o primeiro estudo de caso. 

Ponto de Análise 
P (MW) 

Medido 

P (MW) 

Calculado 

Diferença 

(MW) 
Erro (%) 

A. Lincoln Str. → Railway Station 0,3000 0,3000 0,0000 0,00 

Feeder A → Airport 1,0000 1,0000 0,0000 0,00 

Feeder B → Airport 2,0000 2,0000 0,0000 0,00 

Industrial Area → West 3,0000 3,0000 0,0000 0,00 

J. Carter Str. → Railway Station 0,5000 0,5000 0,0000 0,00 

K101a → Baker Str. -0,0496 -0,0496 0,0000 0,00 

K101a → Central-MV 0,0497 0,0497 0,0000 0,00 

K101b → Baker Str. -0,0004 -0,0004 0,0000 0,00 

K101b → RW-South 0,0004 0,0004 0,0000 0,00 

K201a → Central-MV 0,2903 0,2917 0,0014 0,48 

K201a → Railway Station -0,2839 -0,2838 0,0001 -0,04 

K201b → Term. Strip 3 0,5217 0,5231 0,0014 0,27 

K201bc→ RW-South 0,5273 0,5301 0,0028 0,53 

K201bc → Railway Station -0,5161 -0,5162 -0,0001 0,02 

K201c → Term. Strip 3 -0,5217 -0,5231 -0,0014 0,27 

K300 → East-LV 0,4574 0,4592 0,0018 0,39 

K300 → Recrat. -0,4000 -0,4000 0,0000 0,00 

K300a → Term. Strip 1 -0,4537 -0,4546 -0,0009 0,20 

K300b → Term. Strip 1 0,4037 0,4046 0,0009 0,22 

K300b → Term. Strip 2 -0,4029 -0,4036 -0,0007 0,17 

K300c → Term. Strip 2 0,4029 0,4036 0,0007 0,17 

KV101 → Baker Str. 0,0500 0,0500 0,0000 0,00 

KV301 → Term. Strip 1 0,0500 0,0500 0,0000 0,00 

LV-T1 → Central 0,1709 0,1719 0,0010 0,58 

LV-T1 → Central-MV -0,1700 -0,1707 -0,0007 0,41 

LV-T2 → Central 0,1709 0,1719 0,0010 0,58 

LV-T2 → Central-MV -0,1700 -0,1707 -0,0007 0,41 

LV-T3 → East 0,2302 0,2314 0,0012 0,52 

LV-T3 → East-LV -0,2287 -0,2296 -0,0009 0,39 

LV-T4 → East 0,2302 0,2314 0,0012 0,52 

LV-T4 → East-LV -0,2287 -0,2296 -0,0009 0,39 

LV-T5 → RW-South MV 0,5307 0,5343 0,0036 0,67 

LV-T5 → RW-South -0,5277 -0,5305 -0,0028 0,53 

MV-K1 → Airport -6,0135 -6,0167 -0,0032 0,05 

MV-K1 → BB2l 6,1254 6,1557 0,0303 0,49 

MV-K2 → Airport 3,0135 3,0167 0,0032 0,11 

MV-K2 → West -3,0000 -3,0000 0,0000 0,00 

MV-K3 → East 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 

MV-K3 → West 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 

MV-K4 → BB2l 0,8032 0,8079 0,0047 0,58 

MV-K4 → Central -0,8024 -0,8068 -0,0044 0,55% 
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TABELA 4.2 – Comparação entre os valores calculados e os valores medidos de Potência 

Ativa 𝑷 para o primeiro estudo de caso. 

Ponto de Análise 
P (MW) 

Medido 

P (MW) 

Calculado 

Diferença 

(MW) 
Erro (%) 

MV-K5 → Central 0,4606 0,4631 0,0025 0,54 

MV-K5 → East -0,4604 -0,4629 -0,0025 0,54 

MV-K7 → BB2r 0,5316 0,5355 0,0039 0,73 

MV-K7 → RW-South MV -0,5307 -0,5343 -0,0036 0,67 

NT1 → BB2l -7,4603 -7,4991 -0,0388 0,52 

Recr. Area → Recrat. Area 0,4000 0,4000 0,0000 0,00 

Fonte: Tabela obtida do primeiro caso do exemplo proposto (DIgSILENT PowerFactory 2016). 

 

4.2 MEDIDAS COM DISTÚRBIOS (ERROS DE MEDIDAS) 

 

Nesta segunda etapa da análise, ativa-se o estudo de caso “Disturbed Measurements” 

(Figura 4.16), que é constituído por medidas com distúrbios. Todas as medições de corrente, 

potência ativa e reativa são obtidas, mas os valores possuem distúrbios e desvios, e isso 

reflete na precisão dos resultados.  

O cálculo da estimativa do estado para esse caso equilibra esses desvios por meio de 

uma otimização média dos mínimos quadrados ponderados. Os fatores de ponderação são 

determinados a partir de níveis de potência e da classe de precisão de cada objeto de medição. 

Este caso se aproxima de um modelo mais próximo do real por considerar 

imperfeições nas medidas obtidas. Para rodar o Estimador de Estados nesse caso, todas as 

opções de verificação de plausibilidade devem ser selecionadas, conforme a Figura 4.17. 

 

Figura 4.16 – Ativação do Estudo de Caso 2. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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Figura 4.17 – Configuração das Opções de Verificação de Plausibilidade. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

A estimativa do estado identifica medidas ruins sempre que o valor calculado difere do 

valor medido em mais do que a porcentagem definida como classe de tolerância. Essas 

medidas ruins são excluídas do cálculo. As verificações de plausibilidade dos valores de 

medição são realizadas antes da otimização da estimação do estado atual. Os testes falharam 

para 12 medições: 7 medições de 𝑷 e 5 medições 𝑸, como se vê na informação da janela de 

resultados de simulação (Figura 4.18). 

A verificação de observabilidade e a estimativa do estado são, portanto, repetidas 

interativamente até que não sejam encontradas mais medições ruins. As medidas ruins são 

encontradas nos medidores coloridos em rosa e as medidas inválidas estão nos medidores em 

vermelho (DIgSILENT GmbH, 2013). Os resultados da estimação de estados para esse 

segundo caso se encontram na Figura 4.19. A legenda é a mesma da Figura 4.10. A Tabela 4.3 

também mostra, com detalhe, as Medidas com distúrbios. 

 

Figura 4.18 – Resultados de Simulação: 12 medições são consideradas ruins. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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Figura 4.19 – Situação da Rede para o Estudo de Caso de Medidas com Distúrbios. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

TABELA 4.3 – Comparação entre os valores calculados e os valores medidos de Potência 

Ativa 𝑷 para o segundo estudo de caso. 

Ponto de Análise P (MW) Medido P (MW) Calculado Desvio (MW) Desvio (%) 

K201a → Railway Station -0,198905 -0,27936343 0,08045843 40,45 

K201bc → RW-South 0,597265 0,51875973 0,07850527 -13,14 

LV-T1 → Central 0,090925 0,1663309 -0,0754059 82,93 

LV-T3 → East-LV -0,273717 -0,21972714 -0,05398986 -19,72 

LV-T5 → RW-South MV 0,605695 0,52437932 0,08131568 -13,43 

Recr. Area → Recrat. 0,505 0,39120687 0,11379313 -22,53 

Sp. Coup. → Term. Strip 2 -0,05 0,00000001 -0,05000001 -100,00 

Fonte: Tabela obtida do segundo estudo de caso do exemplo estudado (DIgSILENT PowerFactory 2016). 

 

Levando-se em consideração a tabela 4.3, para se obter os valores calculados e os 

valores medidos, bem como o desvio percentual entre ambos, deve-se habilitar a opção de 

mostrar as medidas externas. Para o exemplo de determinação do primeiro ponto de análise, 

K201a → Railway Station, se apresenta abaixo uma sequência de imagens do procedimento 

realizado para determinar os valores medidos e calculados de Potência Ativa 𝑷. 
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Figura 4.20 – Habilitação da demonstração das medidas externas. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 4.21 – Seleção da Potência Ativa 𝑷 como grandeza a ser analisada. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 4.22 – Habilitação do modo detalhado do ponto de medição. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Figura 4.23 – Apresentação das grandezas vistas na Tabela 4.3. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

4.3 NÃO OBSERVALIDADE DE PONTOS DA REDE 

 

Além dos estudos anteriores, o terceiro caso apresenta um cenário de não 

observalidade da rede. Para este cenário, várias medições foram retiradas dos modelos de 

configuração onde a convergência não é completada para os pontos de medição. Como 
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consequência disso, os valores de potência para as cargas não podem ser determinados apenas 

a partir das medições. Além disso, algumas das medições foram manipuladas para diferir 

drasticamente dos resultados de Fluxo de Potência em outros ramos, o que supostamente 

modela erros de medição. Apenas 8 medidas de Potência Ativa 𝑷, 8 medidas de Potência 

Reativa 𝑸 e 10 medidas de corrente 𝑰 permanecem ativas. Os demais ficam definidos como 

fora de serviço (DIgSILENT GmbH, 2013). Portanto, o estudo do terceiro caso, se aproxima 

muito das condições encontradas em uma rede real.  

A Figura 4.24 demonstra como selecionar o caso a ser estudado (3- Unobservable 

Network). 

 

Figura 4.24 – Configuração do Estudo de Caso de Não Observalidade de Rede. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Seguindo o procedimento já supracitado, roda-se primeiro o Fluxo de Potência. Após, 

executa-se o estimador. Para este caso, nas configurações do estimador, se ativa a verificação 

das regiões de observabilidade. Na configuração do tratamento de regiões não observáveis, se 

seleciona a função “use only internally created pseudo-measurements”. Ao selecionar esta 

opção, para casos de áreas de rede não observáveis, o PowerFactory incluirá automaticamente 

pseudo-medidas em locais de estados não observáveis . Estas pseudo-medidas assumirão os 

valores de potência ativas e/ou reativas oriundas do Fluxo de Potência. No entanto, sua 

precisão é muito baixa em comparação com medições reais, resultando em valores de 

otimização nem tanto confiáveis. 

 

 

 

 

 



 

 

63 

Figura 4.25 – Configuração do Estimador de Estados para o estudo de caso 3. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 

 

Feito as configurações anunciadas, executa-se o Estimador de Estados. A Figura 4.26 

traz os resultados obtidos situação da rede para o estudo de caso de não observalidade da rede. 

A legenda é a mesma vista na Figura 4.10. 

 

Figura 4.26 – Situação da Rede para o Estudo de Caso de Não Observalidade. 

 

Fonte: Figura retirada do DIgSILENT PowerFactory 2016. 
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A Tabela 4.4 mostra os estados de observabilidade das cargas. Os estados estimados 

resultantes são listados na Tabela 4.5. 

 

TABELA 4.4 – Situação de não observalidade das cargas para o terceiro estudo de caso. 

Carga Barra P Observável? 
Q 

Observável? 

A. Lincoln Str. Railway Station Sim Não 

Feeder A Airport Não Sim 

Feeder B Airport Sim Sim 

Industrial Area West Não Sim 

J. Carter Str. Railway Station Sim Não 

KV101 Baker Str. Sim Sim 

KV301 Term. Strip 1 Não Sim 

Recr. Area Recrat. Não Sim 

Fonte: Tabela obtida do terceiro estudo de caso do exemplo estudado (DIgSILENT PowerFactory 2016). 

 

TABELA 4.5 – Resultados da análise. 

Carga Barra 

Entrada (FP) 

𝑷 (MW) 

Entrada (FP) 

𝑸 (Mvar) 

Result. (EE) 

𝑷 (MW) 

Result. (EE) 

𝑸 (Mvar) 

A. Lincoln Str. Railway Station 0,300 0,306 0,280 0,279 

Feeder A Airport 1,000 0,484 0,964 0,419 

Feeder B Airport 2,000 1,500 2,075 1,692 

Industrial Area West 3,000 3,061 2,963 3,010 

J. Carter Str. Railway Station 0,500 0,242 0,392 0,215 

KV101 Baker Str. 0,050 0,038 0,146 0,049 

KV301 Term. Strip 1 0,050 0,038 0,067 0,052 

Recr. Area Recrat. 0,400 0,194 0,400 0,187 

Fonte: Tabela obtida do terceiro estudo de caso do exemplo estudado (DIgSILENT PowerFactory 2016). 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DE UM ÍNDICE GERAL DO ESTIMADOR 

 

Uma das propostas e motivações desse trabalho é a determinação de um índice geral 

de estimação de estados. A busca de um índice desse tipo se justifica na validação do 

Estimador de Estados em si, bem como, tal grandeza auxiliaria na identificação de pontos que 
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devem ser instalados os medidores remotos, a fim de melhorar a precisão e otimização da 

solução de estimação de estados. Caso a instalação de um medidor em um ponto onde o 

impacto na incerteza desta medida e de pseudo-medidas presentes no sistema for efetivamente 

aceitável, haverá então benefícios na instalação do medidor naquele ponto. 

Rafael Milbradt (MILBRADT, 2015) determinou um índice de aumento de precisão 

que levou em consideração a média de todas as incertezas das medidas utilizadas na 

estimação, porém ponderadas pelo seu peso. Tal índice foi chamado de IAPEE (Índice de 

Aumento na Precisão da Estimação de Estado), e é definido por: 

IAPEE =
∑ 𝛿𝑖𝑊𝑖

𝑛
𝑖=0

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=0

 4.2 

Onde: 

𝛿𝑖 : percentual de incerteza associado à medida 𝑖. 

𝑊𝑖 : peso associado à medida 𝑖. 

 

Como neste trabalho não há uma solução e nem um estudo matemático/vetorial (a qual 

seria por origem, a justificativa da aplicação da Equação 4.2), a equação será considerada de 

mesma forma para unidades obtidas dos medidores de forma singular. Isto é, se utiliza os 

erros de uma dada condição de um dos três casos estudados, e se define como peso de medida 

a projeção e proximidade com centros de cargas para cada medidor (levando em consideração 

o fato que regiões onde há maior carga, estas afetam de forma mais direta na condição de erro 

do estimador, uma vez que possuem maior injeção de potência). Somado a isso, busca-se 

normalizar os erros a partir de uma análise populacional de erro, sendo considerável, portanto, 

se fazer uma análise de desvio padrão dos erros verificados (Equação 4.3). 

Se sugere ainda neste trabalho um nivelamento por meio da média aritmética do 

IAPEE com o desvio padrão dos erros. Tal adoção se justifica, pois, necessita-se haver uma 

ligação entre ambos os índices. Por fim, o agora chamado Índice Geral de Estimação de 

Estados (IGEE) correlaciona o IAPEE e a análise de desvio padrão dos erros verificados do 

estimador e é dado pela Equação 4.4. 

𝜎𝛿𝑖
= √𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖) = √𝐸[(𝛿𝑖 − 𝜇𝛿𝑖

)
2
] 4.3 

 

IGEE = 𝑚é𝑑(𝜎𝛿𝑖
, 𝐼𝐴𝑃𝐸𝐸) =

𝜎𝛿𝑖
+ 𝐼𝐴𝑃𝐸𝐸

2
 

 

4.4 
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Levando-se em consideração o estudo de caso 2, mais especificamente a Tabela 4.3 e 

seus desvios em porcentagem entre o valor calculado e o valor medido, se faz neste subitem 

uma aplicação matemática na metodologia de obtenção do IGEE. A justificativa para a análise 

do índice nesse estudo de caso é porque, apesar de haver erros de medições, houve 

observalidade geral da rede (a qual sempre se procura ter em um sistema real) e por apresentar 

discrepâncias significativas entre os valores medidos e calculados. O problema é que não se 

sabe se a Potência Ativa 𝑷 medida é mais confiável que a calculada (ou vice-versa).  

Portanto, para determinar o peso de medida que será utilizado para o cálculo do 

IAPEE, se faz a média do valor medido e do valor calculado. Após esse cálculo, o peso final 

da medida será uma linearização de por unidade adotando como base o maior valor absoluto 

encontrado entre a população disposta. A Tabela 4.6 traz uma análise do que foi explicado. 

 

TABELA 4.6 – Determinação de um peso para as medições verificadas no Estudo de Caso 2. 

Ponto de Análise 
P (MW) 

Medido 

P (MW) 

Calculado 
Média 

𝑊 

(p.u.) 

Desvio 

(MW) 

Desvio 𝛿 

(%) 

K201a → Railway 

Station 
-0,198905 -0,27936343 -0,239134215 -0,423 0,08045843 40,45 

K201bc → RW-South 0,597265 0,51875973 0,558012365 0,988 0,07850527 -13,14 

LV-T1 → Central 0,090925 0,1663309 0,12862795 0,228 -0,0754059 82,93 

LV-T3 → East-LV -0,273717 -0,21972714 -0,24672207 -0,437 -0,05398986 -19,72 

LV-T5 → RW-South MV 0,605695 0,52437932 0,56503716 1,000 0,08131568 -13,43 

Recr. Area → Recrat. 0,505 0,39120687 0,448103435 0,793 0,11379313 -22,53 

Sp. Coup. → Term. Strip 

2 
-0,05 0,00000001 -0,024999995 -0,044 -0,05000001 -100,00 

Fonte: Tabela 4.3 remodelada para encontrar um peso para as medidas. 

 

Sendo assim, o IAPEE do estudo de caso 2, para os desvios já vistos na Tabela 4.3 e 

com os valores determinados de peso das medidas e demonstrados na Tabela 4.6 é: 

IAPEE% = 

40,45 ∗ (−0,423) + (−13,14) ∗ 0,988 + 82,93 ∗ 0,228 + (−19,72) ∗ (−0,437) + (−13,43) ∗ 1 +
+(−22,53) ∗ 0,793 + (−100) ∗ (−0,044)

−0,423 + 0,988 + 0,228 + (−0,437) + 1 + 0,793 + (−0,044)
 

IAPEE% = −14,01% 

 

Para o cálculo do Desvio Padrão, primeiro deve se determinar a Variância, sendo que 

esta está atrelada a média. Então: 

𝜇𝛿𝑖%
=

40,45 + (−13,14) + 82,93 + (−19,72) + (−13,43) + (−22,53) + (−100)

7
 

𝜇𝛿𝑖% = −6,49% 
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Assim, a Variância de 𝛿𝑖 é: 

𝜎𝛿𝑖

2 = 𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖) =  

(40,45 − (−6,49))2 + (−13,14 − (−6,49))2 + (82,93 − (−6,49))2 + (−19,72 − (−6,49))2

+(−13,43(−6,49))2 + (−22,53 − (−6,49))2 + (−100 − (−6,49))2

7
 

𝜎𝛿𝑖

2 = 𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖) = 27,81% 

 

O desvio padrão de 𝛿𝑖 é: 

𝜎𝛿𝑖 %
= √𝜎𝛿𝑖

2 = √𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖) = 52,74% 

 

Desta forma, a partir da Equação 4.4, determina-se que o IGEE se dá por: 

IGEE% = 𝑚é𝑑(𝜎𝛿𝑖 %
, 𝐼𝐴𝑃𝐸𝐸%) =

𝜎𝛿𝑖 %
+ 𝐼𝐴𝑃𝐸𝐸%

2
=

52,74% − 14,01%

2
 

IGEE% = 19,36% 

 

Assume-se ainda uma tolerância de ± 5% em relação ao índice calculado para 

verificação de melhor da alocação de medidores. A faixa que seria adequada à essa condição 

proposta variaria de 14,36% a 24,36%. Verifica-se, então, a partir da Tabela 4.3 (e 

consequentemente da Tabela 4.6), que ambas as medidas estão longes dessa faixa verificada. 

Idealmente, não deveria haver erro algum, entretanto, sabe-se que tal condição 

dificilmente será atendida. Portanto, na prática, se deveria buscar uma alocação desses 

medidores para que atendessem no mínimo essa condição de erro imposta pelo IGEE. Essa 

condição possibilitaria uma melhor confiabilidade no estimador, pois ela analisa os medidores 

de forma conjunta e estatística, ao invés de uma análise de critério individual.
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÃO 

 

Com a constante busca de melhorias nos sistemas elétricos de potência, principalmente 

voltadas ao planejamento, a configuração, a operação e a confiabilidade (em especial no 

segmento de distribuição de energia elétrica), se faz necessário, cada vez mais, haver estudos 

de novas topologias em busca de uma inovação (ou revolução) tecnológica no setor. 

Analogamente, semelhante ao que ocorreu com o sistema de telefonia após o surgimento da 

fibra ótica em meados da década de 90, o estudo de modernização das redes visa acompanhar 

o desenvolvimento tecnológico e os recentes estudos de automação e controle, a qual 

tornaram-se foco de grandes discussões perante a vasta aplicabilidade em sistemas que 

abordam modelagem, monitoramento, redução de perdas e outras funções encontradas na 

literatura. 

O método de Estimação de Estados, historicamente, começou em Sistemas de 

Transmissão de Energia Elétrica. Porém, com a necessidade e o foco de melhorar os SDEE, 

acabou se integrando nos estudos para níveis de redes de distribuição de forma a acompanhar 

o avanço das smart grids e complementar o Fluxo de Potência. As REI buscam um sistema na 

qual seja automatizado e que – além do monitoramento em tempo real –  controle e tome 

decisões na operação. Tais anseios, quando implementados em nível consideravelmente 

grande, proporcionarão uma melhor otimização do sistema e auxiliarão em seu planejamento. 

Porém, o aumento da automatização da rede gera uma demanda natural no que se diz 

respeito à coleta de informações disponíveis, relacionadas, principalmente, as grandezas 

elétricas do sistema. Tais grandezas serão utilizadas para verificar o estado da rede de modo a 

comparar com as grandezas matemáticas calculadas e esperadas. É fundamental, portanto, que 

paralelo a essa revolução tecnológica sejam introduzidas e utilizadas ferramentas 

computacionais que auxiliem no desenvolvimento e validação destes estudos. Neste sentido, a 

plataforma de simulação utilizada no presente trabalho, por ser também usada por diversos 

pesquisadores e engenheiros do mundo todo, oferece uma garantia de veracidade em suas 

análises, uma vez que é muito utilizada por setores de P&D de empresas e concessionárias do 

setor.  

Buscou-se neste trabalho, portanto, apresentar uma análise da estimação de estados 

perante três estudos de casos em um sistema de distribuição, utilizando-se o software 

computacional DIgSILENT PowerFactory 2016. O emprego dessa ferramenta de simulação 

permitiu a obtenção de diferentes resultados para uma mesma rede de distribuição, avaliando-

se três possíveis cenários de operação.  
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O primeiro estudo de caso apresentou uma situação onde os medidores, com suas 

medidas reais, confirmaram e validaram, a partir do Estimador de Estados de rede, os valores 

já calculados pelo Fluxo de Potência. Tal situação, apesar de ser desejada, na prática não é 

comum, uma vez que seria inviável a alocação de medidores em uma escala tão redundante 

como a apresentada no estudo. 

Em um segundo caso, verificou-se que em situações onde há inserção de erros de 

medidas, o ingresso de pseudo-medidas (medidas que já foram obtidas ou calculadas em outro 

momento e que estão em um banco de dados) se fez presente e complementou a análise nos 

pontos que houve a limitação de dados obtidos pelo medidor. Em outras palavras, se levantou 

uma estimação do estado da rede com medidas reais e com medidas fictícias que preencheram 

as lacunas das medidas ausentes. Entretanto, o processo de inserção dessas medidas fictícias 

faz com que o estimador não seja tão confiável e torna a análise com altos níveis de 

discrepância e incertezas nas medidas, como visto no estudo. 

Além disso observou-se, em um terceiro estudo de caso, uma análise de não 

observalidade de rede. Para esse caso, verificou-se uma situação mais real ao que temos em 

grande escala atualmente: um sistema elétrico onde não se conhece as medições em seus 

pontos e que mesmo contendo a presença de alguns medidores em certas áreas, não consegue 

obter a informação necessária para explanar a situação do mesmo. 

Por fim, propôs-se um índice geral de estimação de estados, na justificativa de 

englobar todos os medidores de interesse e levantar a condição de verificação e aceitação de 

instalação de medidores em alguns pontos da rede. Ou seja, o índice, por ser uma análise 

conjunta dos medidores, auxiliaria na verificação de instalação dos mesmos, de modo a 

reduzir a diferença dos valores calculados e dos valores medidos. Esses desvios gerados em 

relação aos valores calculados e medidos, portanto, quando aplicados em uma análise 

conjunta, podem proporcionar uma possível reavaliação do sistema e das medidas em tempo 

real provinda dos medidores. 

Conclui-se, desta maneira, que a estimação de estados é de suma importância para 

analisar, validar e complementar os métodos clássicos de Fluxo de Potência, visando obter 

uma melhor informação do panorama atual e real das redes. 

 

5.1 PESQUISAS FUTURAS 

 

Uma análise que deverá ser feita, posteriormente, é a validação do índice aqui 

apresentado. Tal índice, até então, parte de embasamento lógico/teórico e não oferece 
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nenhuma garantia de que irá corrigir e condicionar o auxílio na determinação de pontos ideais 

que os medidores devem ser colocados. Somado a isso, buscam-se outros métodos de análise 

multicriterial que possam complementar o índice aqui apresentado, tal seja, para uma melhor 

otimização e melhor configuração de medidores ao longo de uma rede, proporcionando uma 

solução mais precisa, sob a ótima condição do Estimador de Estados. 

Por conseguinte, obtém-se um horizonte a longo prazo para o planejamento, controle e 

operação, a busca de soluções que visem identificar, informar e resolver de forma eficiente os 

problemas localizados em pontos específicos e de interesse no âmbito de redes de 

distribuição.
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APÊNDICE A – ESTATÍSTICA BÁSICA 

 

Este Apêndice apresenta uma revisão de algumas funções importantes de estatística 

que contemplam os cálculos de Estimação de Estados e de Fluxo de Potência. Tais 

equacionamentos e funções foram retiradas de (ABUR; EXPÓSITO, 2004) e (MILONE, 

2004). 

 

A.1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDEPENDENTES 

Sendo 𝑥 e 𝑦 duas variáveis, elas são aleatórias independentes se:  

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥)𝑓2(𝑦) e 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐹1(𝑥)𝐹2(𝑦) 

 

A.2 VALOR ESPERADO (VALOR MÉDIO) 

O valor esperado de uma variável qualquer 𝑋 é definido por: 

𝐸(𝑋) =  ∫ 𝑥 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

+∞

−∞

 

Possui as seguintes propriedades: 

• O valor esperado de uma variável randômica 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏 é interpretado como 

𝐸(𝑌) = 𝑎𝐸(𝑋) + 𝑏. 

• Se a Pr(𝑋 ≥ 𝑎) = 1, então 𝐸(𝑋) ≥ 𝑎. Se Pr(𝑋 ≤ 𝑏) = 1, então 𝐸(𝑋) ≤ 𝑏. 

• 𝐸(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯+ 𝑋𝑛) = 𝐸(𝑋1) + 𝐸(𝑋2) + 𝐸(𝑋3) + ⋯+ 𝐸(𝑋𝑛). 

 

A.3 VARIÂNCIA 

A Variância de uma variável aleatória 𝑋 é denotada por 𝜎2 e definida como sendo: 

𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝜇)2], onde 𝜇 = 𝐸(𝑋) 

 

A Variância possui tais propriedades: 

• 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝑎2𝑉𝑎𝑟(𝑋) 

• 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) + [𝐸(𝑋)]2 − 2𝜇 ∙ 𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2 

• 𝑉𝑎𝑟(∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ) = ∑ 𝑎𝑖

2 ∙ 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖)
𝑛
𝑖=1 , para 𝑋𝑖’s independentes. 

 

A.4 DESVIO PADRÃO 

O Desvio Padrão de 𝑋 é denotada por 𝜎 e por definição é a raiz quadrada da variância 

de 𝑋, ou seja, a raiz quadrada do valor médio de (𝑋 − 𝜇)2. 
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𝜎 = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √𝐸[(𝑋 − 𝜇)2], onde 𝜇 = 𝐸(𝑋) 

A.5 ERRO QUADRÁTICO MÉDIO 

Pode-se mostrar que o valor de 𝑧 minimizará o valor esperado do erro quadrado médio 

[𝑋 − 𝑧]2, sendo o valor esperado da variável aleatória 𝑋. Assim sendo: 

𝐸[(𝑥 − 𝑧)2] = 𝐸(𝑋2) − 2𝑧𝐸(𝑋) + 𝑧2 

Escolhendo 𝐸(𝑋) = 𝑧, se minimizará essa expressão, onde tal procedimento cria o 

chamado Erro Quadrático Médio (EQM). Observe que, com a escolha de 𝑧 como 𝐸(𝑋), o 

EQM se torna idêntico a variância de 𝑋. 

 

A.6 COVARIÂNCIA 

A covariância entre duas variáveis aleatórias 𝑋 e 𝑌 é definida como: 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))] 

 

Relativamente à covariância, pode-se definir o coeficiente de correlação como: 

𝜌(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Propriedades: 

• 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋 ∙ 𝑌) − 𝐸(𝑋) 𝐸(𝑌)  

• Se 𝑋, 𝑌 são variáveis aleatórias independentes, então 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝜌(𝑋, 𝑌) = 0 

• 𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑌) + 2 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 

• 𝑉𝑎𝑟(∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ) = ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖)

𝑛
𝑖=1 + 2∑ ∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)

𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛
𝑖=1  

 

A.7 DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

Uma variável aleatória 𝑋 é dita que tem uma Distribuição Gaussiana da média 𝜇 e da 

variância 𝜎2 se é distribuída de acordo com a seguinte função: 

𝑓(𝑥 | 𝜇, 𝜎2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝−

1
2(

𝑥−𝜇
𝜎 )

2

 

Uma variável aleatória 𝑋 que tem uma Distribuição Normal da média 𝜇 e da variância 

𝜎2 é geralmente denotada por 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2). 


