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Resumo 

A imprevisibilidade de eventos climáticos extremos provocados pelas mudanças 
ambientais e climáticas globais e as falhas de planejamento, operação, execução e 
controle do sistema elétrico de potência (SEP) estão entre os principais problemas que 
afetam o fornecimento de energia elétrica. Assim, são necessárias pesquisas no intuito 
de tornar o SEP brasileiro mais robusto, seguro e inteligente. Neste contexto encontra-
se a modernização das redes com técnicas de conservação de energia elétrica em meio 
a crescente penetração de fontes de geração distribuída (GD). Tais técnicas 
proporcionam a melhoria da eficiência energética com, por exemplo, redução do custo 
de geração, redução das perdas, redução de demanda em horários de picos, melhor 
utilização da potência ativa, correção do fator de potência, melhoria do perfil de tensão 
dentre outras. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia de 
implementação e análise de técnica para a conservação de energia elétrica, com a 
inclusão do despacho econômico de energia (DE) para diferentes tipos de geração, em 
conjunto com a técnica “Volt/VAr Control” (VVC) para conservação de energia por 
redução de tensão (CVR) na presença de fontes de GD, bancos de capacitores (BC) e 
reguladores de tensão (RT), verificando, ainda, a influência do modelo de carga estático 
ZIP para cargas industriais e residenciais. Para tanto, são realizadas modelagens 
matemáticas e fisicamente consistentes sempre com o compromisso entre custo 
computacional e a confiabilidade das estimativas para os estudos de SEP’s e seus 
componentes. Todas as análises e simulações são implementadas e obtidas na 
plataforma computacional Matlab e também comparadas e validadas com outro 
“software” de simulações de redes de potência denominado “PowerWorld”, além de 
análises matemáticas e referências bibliográficas.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Conservação de energia elétrica, modernização da rede de 
distribuição, Geração Distribuída, “Conservation Voltage Reduction”, “Volt/VAr Control”. 



  

Abstract 

Extreme unpredictable weather events caused by global environmental and climate 
changes and power electric system (SEP) planning, operation, execution and control 
failures are among the main problems that affect the energy supply. Thus, research is 
needed in order to make the Brazilian SEP more robust, secure and intelligent, the grid 
modernization using energy conservation techniques amid increasing penetration of 
distributed generation sources. Such techniques provide energy efficiency 
improvements, for example, generation cost and losses reduction, demand reduction 
during peak times, better utilization of active power, power factor correction, voltage 
profile improvements among other. This work objective is to develop a methodology 
for implementation and analyses techniques for energy conservation. It is considered 
the power economic dispatch (DE) inclusion for different types of generation in 
conjunction with the Volt VAr Control technique (VVC) to conservation voltage 
reduction (CVR) in the presence of distributed generation (DG), capacitor banks (BC) 
and voltage regulators (RT). Adding it is analyzed the influence of ZIP static load model 
for industrial and residential loads. To do these, physically consistent mathematical 
modeling is performed with the reasonable compromise between computational cost 
and reliability of estimates for the SEP's studies and its components. All analyzes and 
simulations have been implemented and obtained using computational platform 
Matlab. They are also compared and validated using other power network software, 
PowerWorld, as well as mathematical analysis and references. 
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 Relação entre a radiação difusa na hora pela do dia; 

,  Coeficientes de f P ; 
 Área da superfície da matriz PV; 
 Eficiência do sistema PV na condição real; 

             C e  Parâmetros do pdf para o índice de claridade horário; 
( ) Potência ativa planejada para a i-ésimo GD PV; 

( ) Máxima potência disponível para o sistema PV; 
, ( ) Potência ativa disponível para a i-ésima GD PV; 
( ) Potência ativa planejada para a b-ésima GD eólica; 



  

 Função densidade de probabilidade da potência de saída 
fotovoltaica; 

( ) Função densidade de probabilidade da potência de saída eólica; 
 Velocidade de início de geração no eixo do rotor; 
 Velocidade de término de geração da turbina; 
 Velocidade nominal da turbina; 
 Fator de forma da distribuição de Weibull da velocidade do vento; 

 Fator de escala da distribuição de Weibull da velocidade do vento; 
( ) Potência nominal da i-ésima GD PV; 

 Função custo total a ser minimizado; 
 Número de geradores convencionais, térmicos; 
( ) Potência ativa do j-ésimo gerador distribuído térmico; 
( )  Função objetivo custo térmico da j-ésima GD a ser minimizada; 

 Número de geradores fotovoltaicos (PV); 
( ) Potência ativa planejada para a i-ésimo GD PV; 

, ( ) Potência ativa disponível para a i-ésima GD PV; 
, ( ), ( )  Função objetivo custo PV da i-ésima GD a ser minimizada; 

 Número de geradores eólicos; 
( ) Potência ativa disponível para a b-ésima GD eólica; 

, ( ), ( )  Função objetivo custo eólico da b-ésima GD a ser minimizada; 
,  Perdas de potência ativa e reativa do SEP; 
( ) D-ésima potência ativa demanda no sistema elétrico de potência; 

( )  Função custo ponderado estocástico/linear; 
, , ( ) − ( )  Função custo de penalidade ou subestimação PV; 
, ( ) − , ( )  Função custo de reserva ou sobreestimação PV; 

,  Coeficientes de custo de penalidade para o i-ésima GD PV; 
( ) Potência nominal da i-ésima GD PV; 

[  ] Representa a matriz Jacobiana para o Despacho Econômico; 
[  ] Representa a matriz Jacobiana para o Fluxo de Potência; 
[ ] Representa a matriz Hessiana; 

[ ] Matriz com as alterações das condições iniciais; 
  



 

 
 

( ), ( ) Potências ativa e reativa geradas no m-ésimo barramento, 
respectivamente; 

( ), ( ) Potências ativa e reativa consumidas pela carga no m-ésimo 
barramento, respectivamente; 

,  Injeção de potência ativa do i-ésimo e j-ésimo barramentos, 
Respectivamente (Geradas menos demandada); 

,  Injeção de potência reativa do i-ésimo e j-ésimo barramentos, 
( , ) Resistência entre o g-ésimo e o m-ésimo barramentos; 

 Ângulo do fato de potência; 
( ) Ângulo da tensão no g-ésimo barramento; 
 Subtração entre os ângulos ϕ e δ( ); 

( ) Tensão no g-ésimo barramento; 
( , ) Reatância entre o g-ésimo e o m-ésimo barramentos; 
,  Coeficientes de perdas de potência ativa e reativa do SEP entre os 

barramentos g e m conforme equações (3.93) e (3.94), 
respectivamente; 

,  Coeficientes relacionados a perda de potência ativa (3.100) 
conforme equações (3.98) e (3.99) respectivamente. Utilizados para 
otimização do tipo PgoQg0 e PgoQgc; 

,  Coeficientes relacionados a perda de potência reativa (3.101) 
análogas as equações (3.98) e (3.99) respectivamente. Utilizados 
para otimização do tipo PgoQg0 e PgoQgc; 

( , ), ( , ) Coeficientes de perdas de potência ativa (3.102) e reativa do SEP 
conforme equações (3.103) e (3.104), respectivamente. Utilizados 
para otimização do tipo PgoQgo; 

( , ), ( , ) Coeficientes de perdas de potência reativa (3.105) e reativa do SEP 
conforme equações (3.106) e (3.107), respectivamente. Utilizados 
para otimização do tipo PgoQgo; 

 Multiplicador de lagrange para potência ativa; 
 Multiplicador de lagrange para potência reativa; 
 Número de geradores; 
 Número de barramentos. 
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Capítulo 1- Introdução 

Os sistemas elétricos de potência (SEP) estão sendo submetidos a novos 
parâmetros e sinais provenientes de diversos dispositivos/equipamentos inseridos na 
rede. Portanto, existe uma necessidade crescente de adaptar os sistemas tradicionais 
a esta realidade através da criação de tecnologias que os tornem cada vez mais 
robustos (com a capacidade de tratar os sinais e sistemas de maneira estável) e 
também inteligentes (com a capacidade de adquirir, processar e atuar de maneira 
ótima) conforme os novos modelos de redes inteligentes (“Smart Grids”).    

Este trabalho apresenta o estudo, implementação computacional e resultados 
da aplicação de técnicas de cálculo de despacho ótimo de geração combinadas com: 
i) a inserção de geração distribuída de energia considerando diferentes tipos de 
geradores (térmico, eólico e fotovoltaico), ii) controles independentes da potência ativa 
e reativa na geração distribuída, iii) a modelagem da carga em função da tensão 
(modelos ZIP) e iv) a implementação e controle de tensão (conservação de energia 
por redução de tensão - CVR) e de fator de potência das barras. O despacho ótimo 
se dá visando minimizar o custo de geração e verificar: i) o comportamento das 
perdas, ii) o valor da geração, iii) a redução do consumo das cargas com a 
implementação de estratégia de conservação de energia por redução de tensão 
(CVR). 

1.1. Relevância do tema – Problema 

Dois itens, descritos a seguir, esclarecem os principais problemas e a 
consequente relevância do estudo: i) os impactos da inserção das unidades de 
gerações distribuídas e ii) necessidade de criação de sistemas de energia em áreas 
remotas.  
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1.1.1. Impactos da inserção de gerações distribuídas 

As políticas de incentivos governamentais através dos subsídios, dos leilões 
específicos para cada fonte energética distinta e da edição da resolução normativa 
482 de 2012 [1], e suas alterações e aprimoramentos (resoluções normativas 517 de 
2012 e 687 de 2015 da ANEEL), constituem algumas das características que tornam 
o investimento em geração distribuída (GD) cada vez mais viável neste novo cenário 
que se torna realidade no Brasil.  

A ampliação das possibilidades da geração distribuída com o autoconsumo 
remoto (compensação para diferentes unidades consumidoras do mesmo titular), a 
geração compartilhada (compensação para redução de tarifas de empreendimentos, 
consórcios ou cooperativas) e os empreendimentos com múltiplas unidades 
consumidoras (utilização da energia elétrica de forma independente numa mesma 
propriedade ou propriedades contíguas de um condomínio ou empreendimento), 
também possibilitarão, segundo previsão da ANEEL, que até 2024, cerca de 1,2 
milhão de unidades consumidoras passem a produzir sua própria energia, totalizando 
4,5 gigawatts (GW) de potência instalada. Desde a edição desta resolução até 
dezembro de 2015, foram instaladas 1285 centrais geradoras sendo 1233 com fontes 
solar fotovoltaica, 31 eólicas, 13 híbridas, 6 movidas a biogás, 1 a biomassa e 1 
hidráulica [2]. 

A diversificação da geração traz benefícios com a possibilidade de tornar o 
setor elétrico mais robusto, confiável e seguro, uma vez que, atualmente, é tão 
dependente de fontes hidráulicas. Assim, pode-se: a) melhorar a capacidade de 
fornecimento do sistema, b) reduzir as perdas, c) aliviar o congestionamento do 
sistema de transmissão, d) reduzir os impactos ambientais e e) adiar os investimentos 
para o crescimento do sistema [3]. O despacho de energia elétrica deixará de ser 
centralizado e o volume de energia transportado tenderá a reduzir, uma vez que a 
geração estará mais próxima do consumidor. Tal diversificação poderá também trazer 
problemas: a) possibilidade de formação de ilhas desta geração distribuída, b) 
intermitência das gerações renováveis; c) elevação dos níveis de tensão nas barras 
(impacto no perfil de tensão); d) aumento do fluxo de potência inverso no sistema, e) 
elevação das correntes de curto-circuito, f) impactos na coordenação dos sistemas de 
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proteção, g) influência na qualidade de energia elétrica e h) A influência na 
estabilidade das unidades geradoras [3][4]. 

Com um planejamento ineficiente, alguns benefícios que poderiam ser obtidos, 
como a redução das perdas e dos custos de geração, podem deixar de existir. Nestes 
casos, por exemplo, alocações e/ou despacho/dimensionamentos incorretos ou pré-
determinados, de acordo com o consumidor/investidor, das unidades de geração 
distribuídas e dos dispositivos de controle (bancos de capacitores e reguladores de 
tensão), ocasionariam uma piora na performance do sistema elétrico, mesmo estando 
as gerações mais próximas as cargas.  

  Assim, é necessária a aplicação de técnicas para analisar e compensar esses 
possíveis problemas e otimizar o planejamento e a operação dos sistemas elétricos 
de potência. 

1.1.2. Sistemas de Energia Elétrica em áreas remotas 

Em muitas áreas remotas, onde há limitações físicas e técnicas para a 
existência de redes elétricas convencionais, são necessários sistemas isolados, e, 
muitas vezes, híbridos. O tipo de geração mais comum é a térmica a diesel, para trazer 
maior confiabilidade ao sistema em conjunto com geração renovável eólica ou solar 
fotovoltaica com o intuito de diminuir os custos de geração. Estes sistemas isolados 
podem ser interligados a outras redes elétricas. 

O sistema híbrido de energia pode ser definido, segundo Pinho et. al., [5], como 
aquele que utiliza mais de uma fonte de energia que, dependendo da disponibilidade 
dos recursos, deve gerar e distribuir energia elétrica, de forma otimizada e com custos 
mínimos, a uma determinada carga ou a uma rede elétrica, isolada ou conectada a 
outras redes. A partir de 1990, tem-se também como motivação, a questão ambiental. 

No Brasil, até o início do século XXI, existiam cerca de 400 sistemas isolados 
de grande porte e inúmeros de pequeno porte, destacando-se o primeiro sistema 
híbrido eólico/diesel de grande porte da Ilha de Fernando de Noronha implantado em 
1986. Inicialmente, com uma turbina eólica de 75 kW e uma a diesel de 50 kW, e 
posteriormente, em 2008, sendo ampliado para uma capacidade nominal de geração 
de 2,1 MW, com turbinas eólicas de 75 kW, 225 kW com 1,8 MW de geração diesel [5 
apud 4] [6]. 
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Dessa forma, são necessários estudos, de forma que, de acordo com a 
definição de sistemas híbridos, seja possível gerar energia elétrica de forma otimizada 
com custos mínimos a uma determinada carga, ou rede elétrica isolada, ou conectada 
a outras redes. 

1.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é criar uma ferramenta computacional para estudar, 
combinar técnicas de sistemas elétricos de potência e implementá-las. A 
implementação se baseia em várias técnicas tradicionais aplicadas a sistemas 
elétricos, adaptadas para inclusão de geração distribuídas tradicionais, termoelétricas, 
e novas tecnologias de geração, eólicas e solar fotovoltaicas.  

Busca-se avaliar o comportamento dos futuros SEP’s, ou seja, aqueles com 
penetração crescente de gerações distribuídas (GD’s) de diferentes formas (eólica, 
solar e térmicas) e tipos (relacionados a geração ativa e reativa). Neste cenário, é 
analisado o processo de otimização do despacho econômico (DE) dos geradores 
distribuídos em conjunto com a estratégia de conservação de energia por redução de 
tensão “Conservation Voltage Reduction” (CVR) apoiada pela técnica “Volt/VAr 
Control” (VVC) com a atuação de dispositivos controladores de tensão e fator de 
potência, os reguladores de tensão (RT) e bancos de capacitores (BC). Simulações 
de diferentes cenários e casos possibilitam verificar a influência de cada uma das 
técnicas (VVC e DE) sobre as perdas, consumo, geração e custo de geração do SEP, 
sendo possível selecionar, para cada situação específica, a solução mais adequada, 
de acordo com os objetivos desejados. 

1.3. Motivação – Justificativa 

No processo de modernização do setor elétrico são importantes a 
implementação de novas técnicas e a implantação de novos dispositivos para 
aquisição e tratamento dos dados e atuação em tempo real, otimizando a operação e 
tornando mais eficientes as intervenções nas redes. Tais redes, com a capacidade de 
tratamento das novas características provenientes da modernização, são 
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denominadas redes inteligentes ou “smart grids”. Uma das partes constituintes das 
redes inteligentes pode ser verificada na Figura 1.1, que representa uma operação 
que justifica e contextualiza o tema estudado, numa abordagem do sistema de 
supervisão e aquisição de dados, SCADA. [7] 

Na Figura 1.1, tem-se a unidade de controle Volt/VAr (VVC), denominada VVC 
otimização. O objetivo é, na abordagem tradicional, controlar de forma autônoma, 
individual e independente os equipamentos de regulação Volt/VAr, como os 
transformadores sob carga (OLTC’s) nas subestações, os reguladores de tensão 
(RT’s) e os bancos de capacitores (BC’s) fixos e chaveados alocados na rede, 
mantendo a tensão das barras e o fator de potência da subestação dentro de limites 
predeterminados, considerando o despacho das unidades de geração distribuídas, 
conforme processo de otimização do despacho (DE).  Assim, tem-se, principalmente, 
a conservação de energia, através da redução do consumo das cargas, com modelo 
variável com a tensão (modelo ZIP), sem comprometimento da vida útil e 
funcionamento dos equipamentos [8 a 17]. 

 
Figura 1.1- Inserção do DE e VVC em sistemas de controle modernos. (Fonte: adaptado [7]) 

Outra unidade constituinte das redes inteligentes (smart grids) é a unidade de 
otimização do despacho econômico das gerações distribuídas (DE), denominada DE 
otimização. O objetivo é selecionar o tipo de geração adequada (quanto as potências 
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ativa e reativa) e realizar seu despacho, para um SEP e momento específicos, de 
forma a reduzir, prioritariamente, o custo da geração distribuída, levando em 
consideração a implementação conjunta do controle Volt/VAr (VVC) e o modelo das 
cargas variável com a tensão (ZIP). 

Na abordagem SCADA, conforme a Figura 1.1, tem-se, a seguinte operação de 
maneira simplificada: o sistema executa a aquisição de dados de diferentes 
componentes da linha através dos dispositivos eletrônicos inteligentes (IED): a) do 
sistema gerencial de medições de distribuição, MDMS, através de medidores 
avançados, AMI, fornecendo informações precisas das tensões e dados das cargas; 
b) dos chaveadores da rede, que fornecem informações da situação das chaves 
distribuídas na linha; c) dos reguladores de tensão (RT’s) da linha, que fornecem o 
controle da posição do tap; d) do regulador que fornece a posição do tap; e) da posição 
do tap do banco de capacitores; f) da posição do tap do transformador da subestação 
sob carga (OLTC); g) do tap do transformador da subestação e medições da tensão 
nas cargas. As alterações temporárias (manobras manuais, cortes, ligações) 
provenientes do centro de operação, COS, bem como as alterações permanentes 
provenientes do sistema de informações geográficas, GIS e também, as alterações 
dinâmicas, atualizadas em tempo real, são inseridas dentro do modelo de distribuição. 
Com o modelo completo e atualizado, é executado o fluxo de potência ótimo on-line, 
fornecendo os resultados necessários para a obtenção de diversas variáveis de 
estado, além das perdas, perfil de tensão, dentre outras. As unidades VVC e o DE 
fornecem a configuração da ação de controle ótimas para conseguir um plano de 
chaveamento e despacho ao SCADA. [7]  

1.4. Metodologia 

As etapas do trabalho abrangem, previamente, um estudo pormenorizado de 5 
temas base contidos nas referências [18 a 35]: i) impactos das mudanças climáticas 
extremas ocorridas no Brasil; ii) o histórico do setor elétrico brasileiro 
cronologicamente até o início do século XXI, com marcos históricos; iii) o histórico das 
crises energéticas e medidas restritivas técnicas e não-técnicas adotadas, como os 
racionamentos de energia elétrica, a constituição do programa nacional de 
conservação de energia, PROCEL, e importantes momentos em que foi aplicada a 
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redução de tensão; iv) modelos do setor elétrico com previsões de demanda e geração 
de energia elétrica, discussões sobre problemas  no modelo e impactos dos erros das 
previsões; v) processos de alocação de dispositivos: banco de capacitores, 
reguladores de tensão e geradores distribuídos [36 a 56]. Estes 5 temas, apesar de 
estarem relacionados ao trabalho não são considerados como foco principal, ficando, 
portanto, como ferramentas prévias, base para o início das atividades, e podendo ser 
consultadas conforme referências anteriormente descritas.    

Este estudo trata do despacho ótimo dos dispositivos pré-alocados ou inseridos 
de maneira aleatória, uma vez que o processo de alocação ótima constitui assunto de 
extensos trabalhos que devem ser conhecidos e entendidos, quando for necessário o 
aprimoramento do método de otimização do despacho econômico e controle ótimo 
Volt/VAr. 

 Busca-se estudar e entender várias técnicas tradicionais e interdependentes 
de sistemas elétricos de potência. Assim, inicialmente, é apresentada uma visão geral 
dos temas principais: conservação de energia por redução de tensão (CVR) através 
da técnica de controle de tensão e reativos (VVC), o fluxo de potência e o despacho 
econômico, através do método de Newton-Raphson, os modelos de cargas e a 
geração distribuída (GD).  

Posteriormente, desenvolve-se a fundamentação matemática, onde são 
apresentadas as equações e fluxogramas de solução das principais ferramentas 
utilizadas: i) o cálculo do fluxo de potência foi implementado utilizando o método 
numérico de Newton-Raphson e foi adaptado para incluir as variações das cargas em 
função da tensão modelada por ZIP; ii) o despacho econômico de GD tradicional, 
termoelétricas, e geração renovável (eólicas e solar fotovoltaicas), com a função 
objetivo considerando o modelo probabilístico com sua metodologia de solução e 
equações.  

Uma vez finalizada esta etapa inicial de fundamentação teórica, é realizado o 
estudo de casos. Utilizam-se dois sistemas, um de subtransmissão com topologia em 
anel, e outro de distribuição com topologia radial, com diferentes níveis de 
complexidade e características. Os cálculos são todos desenvolvidos no software 
Matlab e validados utilizando o software PowerWorld na versão de estudante. Este 
software possui a capacidade, originariamente, de realizar parte das etapas propostas 
no projeto computacional realizado (despacho ótimo de potência ativa). Assim, é 
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importante mencionar que o software não executa o que foi proposto neste trabalho, 
mas, com as devidas adaptações: a) inserção de geração de potência reativa das 
GD’s, determinadas previamente pela metodologia computacional proposta, e, b) a 
inserção dos valores ótimos das configurações dos bancos de capacitores e 
reguladores de tensão executadas pelo controle VVC predeterminadas pela 
metodologia proposta, o software torna-se importante ferramenta de comparação dos 
resultados.  

Finalmente, são analisados os casos de cada um dos cenários estipulados, 
obtendo informações importantes do tipo ideal de gerador para cada cenário de um 
sistema específico, de acordo com os objetivos pretendidos. 

No desenvolvimento do estudo objetiva-se atingir um bom potencial didático, 
uma vez que cada etapa é resolvida numericamente por métodos consagrados na 
literatura, como o método determinístico de Newton-Raphson, de forma a proporcionar 
uma visão ampla e com fácil entendimento geral da solução. Também, neste sentido, 
é utilizado o software Matlab e prefere-se, portanto, não utilizar técnicas 
computacionais de elevado custo computacional.  
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Capítulo 2- Estado da Arte, Conceitos e Discussões 

2.1. Introdução 

Este capítulo apresenta, de forma investigativa, os principais temas diretamente 
relacionados ao estudo: i) técnicas de conservação de energia por redução de tensão 
(CVR); ii) técnica “Volt/VAr Control” (VVC); iii) fluxo de potência (FP); iv) despacho 
econômico (DE) para fontes de geração distribuídas; v) modelo de carga estático (ZIP) 
e vi) geração distribuída (GD). Para cada tema são analisados conceitos, discussões, 
apresentadas referências bibliográficas com suas mais importantes análises e 
conclusões, além de uma prévia fundamentação teórica com modelagens e 
equacionamentos.  

2.2. O Uso Racional/Conservação de Energia 

Usar racionalmente a energia é, além de eliminar desperdícios, utilizar de 
diversas medidas visando reduzir a potência solicitada e a energia consumida 
executando o mesmo trabalho. Vários benefícios são obtidos com o uso racional da 
energia sem que sejam necessários racionamentos, perda de qualidade de vida, 
conforto e segurança proporcionados pelo uso da energia elétrica. Não se 
compromete a produtividade ou o desenvolvimento das empresas, não se verifica a 
diminuição da vida útil de equipamentos e também não se constitui atitude de 
sacrifícios econômicos de poupança [57]. Consiste em não desperdiçar a energia, 
consumi-la de forma racional. Os benefícios estendem-se a todos os envolvidos no 
processo, ao consumidor, às empresas geradoras, transmissoras, distribuidoras e 
comercializadoras de energia elétrica, ao governo, ao meio ambiente. Além de 
estimular a competição entre as empresas, incentivando o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas, com a criação de produtos melhores, mais eficientes e, 
relativamente, mais baratos. 
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Uma das formas utilizadas para obter o uso racional da energia é através da 
redução de tensão (CVR), realizada através de várias técnicas, como a técnica 
“Volt/VAr Control” (VVC). A redução da tensão é um assunto muito controverso no 
início da sua aplicação, principalmente devido ao receio da geração de problemas aos 
usuários (como danos aos eletrodomésticos) e ao custo inicial exigido para aplicação 
da técnica (como instalação de equipamentos e manutenções). Na era das redes 
inteligentes (“Smart Grids”), é considerada como uma das tecnologias mais baratas 
para obter economia por conservação de energia elétrica [58]. O fator de conservação 
de energia pela redução de tensão, CVR, é utilizado para quantificar o impacto desta 
redução no consumo de energia da carga. Este impacto demonstra o grau de 
dependência da carga com as variações de tensão. 

A técnica de conservação de energia com redução de tensão, CVR, tem 
registros iniciais de emprego aproximadamente entre as décadas de 1950 e 1960 no 
leste e centro-oeste da Califórnia, EUA, numa situação emergencial, devido a um 
cenário desfavorável com escassez de combustível, alta de preços dos combustíveis, 
severas restrições na construção de novas usinas geradores de energia elétrica e 
secas severas, com o intuito de reduzir o consumo em horário de pico [8][9]. Tal 
cenário é muito similar àquele durante o qual foram aplicadas as reduções de tensão 
que se tem registro no Brasil.  

No Brasil, tem-se poucos registros sobre as características e consequências 
das técnicas utilizadas no processo de conservação de energia elétrica através das 
reduções de tensão, apesar dos vários históricos de suas aplicações, principalmente 
relacionados aos vários momentos de crises energéticas que frequentemente passa 
o país. Em 1944, tem-se o primeiro registro de redução de tensão implementado num 
período de baixa hidraulicidade e de diversas crises de energia elétrica no território 
brasileiro. Com a ratificação do racionamento pelo Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (Cnaee) para o sistema norte, a Companhia Paulista de Energia 
Elétrica (CPEE) foi autorizada a colocar em prática em alguns municípios como São 
Carlos, Descalvado e Anápolis, no período de julho a dezembro, a redução de 15% 
da tensão na iluminação pública e particular até as 23 horas e 20% após esse horário 
até o desligamento. Conjuntamente, outras medidas foram adotadas, como redução 
da força motriz dos bondes, suspensão do fornecimento, redução de carga nas 
indústrias [22 a 25]. 



32 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 
 

Em 1973 tem-se a primeira aplicação em larga escala do CVR que foi 
categoricamente registrada, durante o embargo do petróleo, com redução de 3 a 5% 
na tensão, pelas concessionárias de Nova York [22] [23]. 

 Em setembro de 1979 a AEP (“American Eletric Power System”) começou o 2º 
estudo sobre o CVR com novas bases de dados. O estudo inicial da AEP em 1973 
apontava uma redução insignificante na economia de energia comparativamente ao 
grande investimento necessário para implementar o programa CVR com as 
adaptações e mudanças no sistema elétrico de potência norte americano. 

De acordo com o estudo inicial de V.J.Warnock (1978) [12], nas mesmas bases 
do de 1973, realizado durante uma redução de tensão num período de 4 horas a cada 
dois dias da semana, foi obtido, a partir de testes no campo, uma redução na demanda 
de potência, mas um pequeno efeito na economia de energia. Num período de 4 horas 
de redução de tensão verificou-se queda de 4% na demanda. A economia de energia 
proporcionada pela redução da tensão foi menor do que meio por cento por dia para 
uma redução da tensão de cinco por cento num período de quatro horas. Pela 
existência de outros custos associados à implementação do CVR, esta pequena 
economia de energia inviabilizou o projeto CVR. Neste momento, o autor mencionou 
a necessidade de mais testes por períodos mais longos. 

Em 1981, T.L. Kirkpatrick [8], que havia estudado os impactos da redução da 
tensão em 1978, obtém novas conclusões com as mesmas bases do 2º estudo da 
AEP. Com as medições de campo, constatou uma redução no consumo de energia 
assim como uma redução na demanda. A redução de demanda para o período de 
redução fixa foi de 0.8 p.u. e de 0.5 p.u. para o período de redução variável de tensão. 

Schneider et al. (2010) [15] confeccionam um relatório sobre a evolução do 
CVR em nível nacional, estimando, analiticamente, os benefícios do CVR, uma vez 
que até então existiam muitos estudos empíricos do CVR baseados em medições no 
campo, o que dificultaria a extrapolação para outros tipos de alimentadores. Neste 
estudo concluiu-se que o CVR proporcionaria uma redução da demanda de pico e 
redução anual de consumo de energia de aproximadamente 0.5% a 4% dependendo 
do tipo de alimentador sendo que em nível nacional ocorreria uma redução de 3.04% 
no consumo anual de energia. Muitos trabalhos foram realizados sobre este tema, 
como em [9], [11], [14], [15], [16] e [17]. Dessa forma, com a teoria já consolidada e 
diversos benefícios garantidos, o CVR vem sendo muito utilizado nos tempos atuais.  
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2.3. Revisão Técnica do CVR – Técnica VVC 

Tecnicamente, a maioria das estratégias do CVR contém duas metas 
principais: compensação de potência reativa e otimização da tensão. A potência 
reativa é ajustada através de bancos de capacitores para um nível normatizado do 
fator de potência na subestação. Já a tensão é otimizada através da operação de 
reguladores de tensão para limites também normatizados. 

O procedimento de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico 
brasileiro, PRODIST, módulo 8 [59], delimita os níveis adequados, precários e críticos 
de acordo com o nível de tensão de atendimento. Além de estar dentro dos limites de 
tensão adequados, a tensão na subestação (SE) deve ainda ser reduzida para a faixa 
da metade inferior deste limite (0.95 a 1.00pu) na qual ocorre a redução do consumo 
sem demais prejuízos conforme normas [60] e pesquisas [16]. 

Além do nível de tensão, o PRODIST módulo 8 [59], no item 3, estabelece os 
limites adequados do fator de potência para unidade consumidora ou conexão entre 
distribuidoras com tensão inferior a 230 kV. Neste caso, deve estar compreendido 
entre 0.92 e 1,00 indutivo ou 1,00 e 0,92 capacitivo.  

Para a conservação de energia por redução de tensão CVR, pode-se verificar 
a utilização de várias técnicas, sendo a utilizada neste trabalho a denominada 
“Volt/VAr Control”, VVC. Existem algumas abordagens para realizar o controle 
Volt/VAr destacando-se [7]: 

a) Tradicionais/independentes: o processo ocorre de maneira independente 
por equipamentos isolados como reguladores de tensão, Figura 2.1, 
transformadores (com alteração dos taps) e dentre outros pelo acionamento 
de bancos de capacitores. O objetivo é manter a tensão e fator de potência 
dentro das especificações independentemente do tipo de carga. 

b) Supervisório de aquisição e controle de dados (SCADA): controle por 
sistemas independentes através de regras de ação predeterminadas. a) 
controle de reativos (VAr) através de bancos de capacitores para melhoria 
do fator de potência, redução das perdas etc... b) Controle de tensão (Volt) 
com alteração de taps de transformadores através de controladores e 
reguladores de tensão (LTC). Os dispositivos são acionados por unidades 
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terminais remotas de monitoramento (RTU) para redução da demanda e/ou 
consumo de energia (conservação por redução de tensão, CVR). 

c) Otimização do Controle Volt/VAr integrado (IVVC): objetiva obter uma 
coordenação ótima dos dispositivos de controle baseado nas informações 
de um fluxo de potência ótimo para decidir os planos de atuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1- Controle independente. (Fonte: adaptado [30]) 

2.4. Fluxo de Potência 

Na década de 1950 o método empregado para solução do fluxo de potência 
era o de Gauss-Siedel com características de muita lentidão.  Para se chegar à 
solução, através deste método, necessita-se de muitas iterações. Devido ao elevado 
custo computacional e a existência de computadores com baixa capacidade de 
processamento, os métodos baseados em Gauss foram pouco utilizados na época.  

Na década de 1960, em 1967, W. F. Tinney [61] emprega o método de Newton-
Raphson. Este método é muito utilizado em redes de transmissão de energia 
malhadas. Possui convergência rápida e eficiente. No ano de 1967, R. Berg et al.[62] 
utiliza uma versão modificada do método de Newton-Raphson para redes de 
distribuição sendo considerado o primeiro método para redes de distribuição sendo 
base para muitos métodos posteriores.  

Na década de 1970 M.A. Shilash [63] desenvolve um algoritmo para solução 
de sistemas trifásicos considerando os desbalanceamentos. 

Na década de 1980, destaca-se, em 1989, M. E. Baran e F. F. Wu, [64], que 
implementam um método modificando o método de Newton-Raphson e aplicando para 
sistemas de distribuição com uso de novas equações para o cálculo do fluxo de 
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potência para sistemas de transmissão, as denominadas “Dist Flow” ou equações de 
fluxo nos ramos. Aplicam-se a matriz de sensibilidade e a Jacobiana modificada para 
atender as características radiais dos sistemas de distribuição. 

Na década de 1990, em 1999, Y. H. Moon et al. [65] implementam um método 
baseado em Newton para sistemas radiais e malhados com uso da matriz admitância 
e a Jacobiana no sistema por fase sendo dividida em duas matrizes em blocos 2x2. O 
vetor variação da corrente e tensões das barras são atualizados a cada iteração até 
atingirem a convergência. Também em 1999, A. G. Exposito e E. R. Ramos [66] 
empregam o método baseado em Newton-Raphson para redes radiais. Utilizam de 
aproximação para aumentar a taxa de convergência baseando-se nas características 
de equações lineares.  

Nos anos 2000, em 2009, M. R. Carvalho [67] implementa o método primal-dual 
barreira logarítmica (MPDBL) associado a Newton modificado para sistemas de 
distribuição. Utiliza a matriz Jacobiana Modificada para atender sistemas de 
distribuição. Os estudos que utilizam o método Newton estão presentes em vários 
trabalhos contemporâneos contextualizados ao novo cenário dos SEP’s como faz 
Faisal Mumtaz at. al. em 2016, [68], quando estudam o fluxo de potência para micro 
redes propondo um método mais fácil que os adotados baseando-se no método 
tradicional de Newton-Raphson.  

2.5. Despacho Econômico de Geração (DE) 

O despacho econômico é um assunto clássico com estudos iniciais anteriores 
à década de 1920 [69] e que vem atualizando-se com a modernização dos sistemas 
elétricos de potência inteligentes (Smart Grids) e, portanto, constituindo-se chave para 
o planejamento e operação de sistemas elétricos de potência (POSEP). O objetivo é 
executar um ótimo projeto de despacho e alocação para os geradores distribuídos 
disponíveis, suprindo de forma eficiente todas as cargas do sistema de potência com 
o menor custo possível ao se atender todas as restrições impostas pelo projeto [70]. 
Ou ainda, de forma mais sintética, visa obter o menor custo operacional necessário 
para satisfazer os limites operacionais de restrição do balanço de potência, dos 
geradores e redes do sistema elétrico de potência [71]. Importantes referências sobre 
o DE foram utilizadas neste trabalho, conforme [69 a 89]. 
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 2.5.1. Solução do Problema do DE 

A seguir serão apresentados conceitos importantes utilizados na formulação do 
problema do despacho econômico, com descrição dos modelos adequados para cada 
caso, definição e solução de restrições e a solução do problema, abordando os 
processos de otimização utilizados. 

2.5.1.1. Formulação do Problema do Despacho Econômico 

Para a formulação do problema do despacho econômico podem ser agregados 
à função objetivo inúmeros objetivos como a redução do custo térmico, a redução do 
custo de emissão, redução de perdas, controle de tensão, controle de reativos, dentre 
outros.  

2.5.1.1.1. Natureza da função objetivo 

Algumas revisões sobre o assunto são apresentadas por X.Xia et al. [69] e 
Musau et al. [72]. Pode-se verificar que, para iniciar os estudos e obter uma visão 
abrangente, é necessário definir os tópicos principais da formulação e solução dos 
problemas de despacho econômico, assim como propõem as referências 
mencionadas, de forma que seja possível adequar os limites do modelo a cada estudo 
específico.  

A função objetiva pode ser estática ou dinâmica. Os problemas estáticos de 
despacho econômico (SED) são caracterizados pelo processo de minimização da 
função custo que é considerado sob um determinado período de tempo e para uma 
determinada carga demandada. Quando é considerada a grande variação da carga 
demandada e a natureza dinâmica dos sistemas de energias têm-se problemas de 
despacho econômico dinâmico (DED). No despacho dinâmico, têm-se a capacidade 
de previsão necessária para o planejamento prévio da demanda. Assim, pode-se 
utilizar a previsão de demanda para pré-despachar ou planejar a operação [69]. A 
solução do problema dinâmico é formada por soluções de pequenos intervalos de 
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tempo, nos quais a demanda é mantida constante, portanto, são soluções de vários 
problemas estáticos, sob cada intervalo de tempo, com suas específicas restrições.  

Pode-se ainda definir o despacho econômico contendo objetivos 
simples/individuais, quando apenas uma das características/objetivos é considerada, 
tem-se assim o despacho econômico dinâmico de único objetivo (SODED). Dois ou 
mais objetivos originarão o despacho econômico dinâmico de múltiplos objetivos 
(MODED) [72]. A elaboração do problema do despacho econômico geralmente 
origina-se de um problema estático com função custo de unidades térmicas e a partir 
deste ponto são adicionadas funções e restrições que tornarão o problema adequado 
a um determinado estudo. No entanto à medida em que se inclui o maior número de 
objetivos e restrições, o modelo do MODED tende a tornar-se mais preciso e realístico 
apesar de, dependendo do algoritmo de otimização utilizado, aumentar o número de 
avaliações da função objetivo e, portanto, o custo computacional do processo [72].  

2.5.1.1.2. Tipos de modelos matemáticos 

É fundamental a determinação da ordem e dos coeficientes do polinômio da 
função custo para reduzir o erro entre o modelo e o custo operacional real das 
unidades de geração distribuídas [73]. 

As funções objetivo da maioria dos livros textos [36], [74] e [75], por exemplo, 
consideram o despacho econômico representado por uma função quadrática suave 
desconsiderando diversas características/restrições. As fontes convencionais 
térmicas, como forma básica, são geralmente aproximadas por um ou mais 
segmentos de uma função quadrática como em [70, 74 - 80]. Outros estudos mais 
precisos com relação às características realísticas da função custo como [72] dentre 
outros, como em [81] e [82], consideram funções de custo cúbicas ou ainda de ordem 
superiores. 

2.5.1.1.3. Função Objetivo Generalizada do Problema de 
Otimização do DE 

Quando características/restrições como ponto de válvula, fatores ambientais, 
perdas de transmissão, reserva girante, taxa de rampa, zonas proibitivas, limitação de 
combustível e características de emissão são consideradas, as funções objetivo 
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deixam de ser quadráticas suaves e passam a possuir características como não 
linearidade, não convexidade, não diferenciabilidade, necessitando de novas técnicas 
de otimização diferentes das tradicionais adotadas na solução de problemas clássicos 
do despacho econômico e são, conforme [72] mais comuns em problemas dinâmicos 
(DED). Já problemas estáticos, geralmente possuem menos objetivos/restrições, uma 
ou duas. 

A adição do efeito válvula, por exemplo, na função quadrática faz com que a 
função deixe de ser diferenciável, condição que é necessária para a aplicabilidade dos 
métodos de direção de busca como o de Newton-Raphson [82]. Neste caso, devem-
se utilizar estratégias para otimizar funções que não sejam exatamente quadráticas. 
À medida que o modelo fica mais preciso, o método de solução tende a tornar-se mais 
complexo, exigir maior custo computacional através da utilização de, por exemplo, 
métodos de otimização que utilizam a lógica das populações, denominados Algoritmos 
Evolucionários, como, por exemplo, os algoritmos genéticos (GA) [82]. Essa relação 
de compromisso entre a complexidade do método de solução e o tipo de modelo 
adotado deve ser bem analisada uma vez que se pode obter o objetivo desejado com 
menor complexidade do modelo.  

Na Figura 2.2 tem-se, para geradores distribuídos térmicos utilizados neste 
trabalho, uma aproximação de uma função quadrática suave do custo de geração em 
função da potência ativa gerada. A função é delimitada por restrições inferiores e 
superiores de potência e representada algebricamente por [74] e [75] para um gerador 
especifico i. 

 
Figura 2.2- Função custo de geração quadrática. (Fonte: adaptado [75]) 
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1 Possibilidade de calcular significativamente aproximações do gradiente da função em qualquer ponto 
do espaço definindo a direção de busca. 
2 Sendo unimodal e, portanto, com um único mínimo global no interior de uma bacia de atração ou 
multimodal com vários mínimos locais em bacias de atração diferentes). 
3 Delimitação de uma região convexa sendo o vetor gradiente sempre perpendicular à curva de nível 
que passa pelo ponto onde o vetor é calculado e, portanto, a reta perpendicular ao vetor gradiente 
tangente à curva de nível e possuindo no lado oposto ao do apontamento do vetor gradiente a região 
convexa (nunca a cortando). 
4 Define-se as regiões de múltiplas escalas como sucessivas aproximações da região onde se encontra 
o mínimo global).  

2.5.1.2. Definição e solução de restrições 

As restrições clássicas previstas nos livros textos como em [71], [74] e [75] em 
vários artigos, como os referenciados neste estudo, podem ser sintetizadas conforme 
segue. Restrições de igualdade englobam, por exemplo, equações de balanço de 
Potência Ativa e reativa. Já as de desigualdade, relacionam-se a restrições 
operacionais do sistema, como, por exemplo, limites de produção das unidades 
geradoras, limites de tensão e fluxos máximos nas linhas de transmissão/distribuição. 

Existem diversas maneiras de atender as restrições de desigualdade. Os 
métodos Barreiras e Penalidades, por exemplo, consistem em adicionar a função 
objetivo termos que impedem buscas fora da região que contém a solução, região 
factível. Quando a busca ocorrer na direção da região infactível, uma barreira será 
formada na fronteira entre as regiões em virtude do rápido aumento do termo 
adicionado à função objetivo. As estratégias de penalidade consistem em aumentar a 
função objetivo na região infactível de forma mais rigorosa à medida que adentrar 
ainda mais na região.  

Para as restrições de igualdade, o método de barreira não pode ser utilizado 
em virtude de ter que possuir pontos interiores à região factível, o que não ocorre [13].  

2.5.1.3. Solução do Problema – Processo de Otimização 

São vários os métodos utilizados para a solução do problema de despacho 
econômico. As alternativas estão de acordo com as especificidades de cada função 
como diferenciabilidade1, modalidade2, convexidade3, linearidade e escala4 [13]. 
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Tem-se a função objetivo e de restrições explicitamente, fato que pode 
contribuir de forma analítica para o processo de otimização.                             

Pode-se dividi-los em 4 grupos: 
i) Direção de Busca/Determinísticas: métodos que convertem problemas com 

restrição em problemas de otimização sem restrição [13].  Estes métodos subdividem-
se, por exemplo, em Método Gradiente, Aproximações Quadráticas que inclui ainda, 
por exemplo, o algoritmo de Newton, Newton Modificado, Correção de posto 1 e 
métodos de Quasi-Newton. 

 
ii) Exclusão de Regiões: Os métodos de exclusão de regiões subdividem-se 

em, por exemplo, Métodos de Planos de Corte com o algoritmo de Planos de Corte 
de Kelley, o Algoritmo Elipsoidal com o Algoritmo Elipsoidal como “Deep Cut”, o 
Algoritmo Cone-Elipsoidal. 

 
iii) Populações/Heurísticas: A otimização por populações compõe-se pelo 

Algoritmo Evolucionário Simples, Algoritmo de “Simulated Annealing”, Algoritmos 
Genéticos de codificação Binária e Codificação real polarizado. 

 
iv) Híbridos: justifica-se pela necessidade de aprimoramento dos métodos 

utilizando os pontos fortes de mais de um dos já existentes, por exemplo, a estratégia 
das populações por exigirem diversas avaliações da função objetivo é combinada aos 
métodos exclusão de regiões ou direção de busca quando é localizada região 
unimodal da função de forma a diminuir o custo computacional. Quando a função 
possui o fenômeno das múltiplas escalas, o método das Populações geralmente é 
utilizado durante todo o processo. Vários estudos fazem utilização desta metodologia. 

Cada estratégia necessita de requisitos para funcionarem. Na técnica direção 
de busca, a função deve ser unimodal e diferenciável, na técnica Exclusão de Regiões, 
a função deve ser unimodal, convexa, mas não mais diferenciável e por fim, na 
estratégia das Populações, a técnica é adequada para funções multimodais, ou seja, 
com vários mínimos locais. 

No próximo subitem é tratado o método utilizado neste estudo com definições 
conceituais e matemáticas do método de Newton-Raphson (NR). 
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Ainda assim, como menciona [83], apesar das técnicas de populações ou 
heurísticas serem muito utilizadas para solução do despacho econômico dinâmico
(DED) com poucas ou sem restrições, quando não pode ser resolvido por técnicas 
tradicionais de otimização matemática, são muito sensíveis às variações nas 
definições de parâmetros do sistema, sendo a solução não única com a necessidade 
de muitas avaliações da função objetivo, tornando o custo computacional muito alto. 
Já as técnicas matemáticas determinísticas possuem uma única solução obtida, 
muitas vezes, de maneira direta ou com poucas iterações. Portanto, serão 
mencionados assuntos relacionados especificamente à técnica utilizada nesta 
introdução. 

Inicialmente é apresentado, de forma direta, de acordo com [13], o algoritmo 
conceitual de solução do método de Newton utilizado neste trabalho. A diferença 
fundamental entre as técnicas é a metodologia adotada para cálculo da direção de 
busca, , em que a função objetivo decresce no sentido da solução.  Por exemplo: 

 
-Dado um problema mono-objetivo irrestrito: 
   ∗ = arg min ( ) = ponto mínimo da função. 
Onde:  
Para um ponto inicial    ≠ ∗ obtêm-se uma sequência  que tenderá a 

aproximar de x* através de algoritmo de otimização. 
 
Algoritmo Gradiente: 

   = −  ( )         (2.1) 
Para o Algoritmo de Newton: 

   = −  ( )          (2.2) 
Onde: 
-   d  é a direção de busca; 
-  ( ) corresponde ao gradiente e  corresponde à inversa da matriz 

Hessiana. Ambos valores são determinados por meio de diversas avaliações da 
função objetivo f (x). 

Para a avaliação de uma função custo, assim como é utilizado, a aproximação 
quadrática é realizada em torno de um ponto inicial , escolhido a partir de um 
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determinado critério de forma que esteja no domínio que contenha o ponto de mínimo. 
A base matemática para solução da função objetivo custo é, de acordo com [13]: 

( ) ≈ + ( − )′ ( − )     (2.3) 
Onde: 
-   ,          são os coeficientes de custo;  

Escrevendo a série de Taylor: 
( ) = ( ) + ( )′( − ) + /  ( − )′ ( )( − )  +      (2.4) 

O gradiente da função será: 
( ) = ( ) + ( )( − )    (2.5) 

No ponto de mínimo ∗: 
( ∗) = ( ) + ( )( ∗ − )    (2.6) 

Obtêm-se assim o ponto de mínimo: 
( ∗) = ( ) + ( ) ∗ − ( ) =     (2.7) 

Separando as variáveis: 
( ) ∗ = − ( ) + ( )     (2.8) 

Então: 
∗ = − ( ) ( )    (2.9) 

Portanto, conceitualmente, obtêm-se a equação 2.9 que é a principal equação 
utilizada no trabalho para solução do fluxo de potência (FP) e despacho econômico 
(DE). 

2.6. Modelos das cargas 

Segundo [87, 88 e 89], existem três aproximações para realizar a modelagem 
de carga: Modelos baseados em medições [90], modelos baseados em perturbações 
[91] e, por último, modelos baseados em componentes de carga [92, 93 e 94]. São 
vários os modelos [95] e a maioria dos estudos utilizam o método de componentes 
por, dentre outras vantagens, não necessitar de medições no campo.  
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5 As análises são consideradas numa hora específica.  

Das várias fontes pesquisadas, a maioria dos trabalhos faz utilização do modelo 
de carga com potências constantes (tipo PQ) [37] e, portanto, faz análises e obtêm 
conclusões a partir deles. Alguns trabalhos mencionam que adotaram a opção de 
modelos exponenciais variantes com a tensão e tempo, mas não a desenvolvem 
analiticamente para discussões como em [38] onde fizeram as análises como se a 
barra fosse do tipo PQ. Outros, como [39], já discutiam timidamente, na década de 
1980, a desconsideração dos efeitos da variação da tensão no estudo de alocação de 
capacitores, quando a EPRI e outras empresas esforçavam-se para determinar o 
efeito no consumo. Outros ainda desenvolveram modelos com o intuito de analisar o 
efeito da tensão durante a alocação de capacitores, [40] e [41], mas o fizeram incluindo 
a tensão da barra na análise da corrente do modelo e não no modelo de carga da 
barra, permanecendo esta como potência constante (PQ) e, ainda na década de 1980, 
[96], apesar de utilizar o modelo de carga do tipo PQ, fizeram considerações finais 
importantes de estratégias para redução do consumo com a redução da tensão. 

Utiliza-se, nesta implementação, o modelo ZIP na forma polinomial para 
representar a dependência da carga demandada com a variação da tensão no 
horizonte temporal sob análise conforme expressões 2.10 a 2.12. A carga, dessa 
forma, será composta por três tipos de valores constantes, a potência, P, a corrente, 
I, e a impedância, Z, numa proporção que pode ser selecionada pelos coeficientes. 
Assim tem-se: 

( )( ) = ( ) ( ) + ( ) ( )
( ) + ( ) ( )

( )   (2.10) 

( )( ) = ( ) ( ) + ( ) ( )
( ) + ( ) ( )

( )   (2.11) 

( ) + ( ) + ( ) = ( ) + ( ) + ( ) =  (2.12) 
Onde: ( ) e ( ) representam a potência ativa e reativa respectivamente 

injetadas no barramento m no tempo t sob análise5, ( )  e ( ) representam as 
potências ativas e reativas respectivamente na tensão nominal, ( ), ( )  ( ) são 
os coeficientes ZIP para potência ativa e os de índice q para potência reativa.  

Vários artigos realizaram experimentos para determinação dos coeficientes do 
modelo ZIP como [11, 87, 95 a 97]. São muitos os métodos para a obtenção dos 
coeficientes e outras tantas as estratégias para se obter o consumo anual ou sazonal 



44 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 
 

 

em função destes coeficientes do modelo ZIP. 
A escolha dos coeficientes ZIP utilizados neste trabalho, ocorreu de acordo com 

estudos realizados sobre determinadas cargas em Nova York para as estações de 
verão, inverno e outono/primavera [11]. Uma das propostas de continuidade deste 
trabalho é obter uma análise pormenorizada anual englobando o efeito das estações 
do ano através dos coeficientes ZIP sazonais e para o fluxo de carga horário para 
cada dia de todas as semanas do respectivo ano, conforme foi feito com os dados do 
sistema teste em [98] e utilizados por diversas referências como [77, 78 e 80], por 
exemplo. 

A definição dos coeficientes do modelo ZIP depende de diversos fatores como 
o tipo do dia (fim de semana ou dia de semana), a classe de serviço do consumidor 
(residencial, comercial, industrial), uma subdivisão das classes de serviço (residencial 
classe A e B), temperatura e período do dia (diurno e/ou noturno), localidade do 
alimentador, data da modelagem (que caracterizará a tecnologia daquele específico 
momento), estação do ano dentre outras. Assim, é importante contextualizar a forma 
em que o modelo a ser utilizado foi obtido. 

Em [87] tem-se a determinação experimental dos coeficientes ZIP de cargas 
modernas do tipo residencial, comercial e industrial submetidas a variações de tensão. 
O modelo é utilizado para representar o consumo da carga. A metodologia consistiu 
em variar a tensão de 1.1 p.u. até 0 e voltando a 1.1pu em passos de 3 Volts obtendo 
relações entre P-V, Q-V e I-V. Com experimentos em laboratórios, foi possível verificar 
que aparelhos modernos comportaram bastante diferente de aparelhos antigos pelo 
menos 10 anos. Fez-se a validação de modelos teóricos com medições em campo. 

Há mais de duas décadas, 1993, Price et al. em [99], apresentou um resumo 
do estado da arte sobre a representação das cargas com estudos desde 1979, 
incluindo definições e considerações para o tipo de carga com modelos dinâmicos e 
estáticos com sua representação matemática. Concluiu que importantes avanços 
teriam já ocorridos naquela época com representações bem próximas do modelo ZIP 
polinomial adotado atualmente. 

Na mesma linha de pesquisa bibliográfica, Price et al., em [100] analisou e 
organizou em tabelas modelos de carga com suas diversas características e com 
resultados experimentais relatados nos trabalhos originais devidamente 
referenciados. Descreveu os modelos clássicos de carga dependentes da tensão e 
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frequência, modelos estáticos e a necessidade de modelos dinâmicos para situações 
específicas durante transientes. 

Finalmente, um importante estudo de modelagem de carga avançada foi feito 
pelo EPRI em 2002 em [89], com representação dinâmica obtida através de medições 
no campo relacionadas a 3 subestações de distribuição da companhia de serviços 
públicos do Novo México, USA.   

2.7. Geração Distribuída (GD) 

2.7.1. Introdução 

Existem diversos conceitos sobre as gerações distribuídas relacionados ao 
limite superior de potência gerada, ao tipo de rede em que é conectada (distribuição, 
subtransmissão), à proximidade ao consumidor, à descentralização do despacho de 
energia elétrica adotado e à localidade (país) que é implantada. As diferenças ocorrem 
pela consideração de alguns desses aspectos mais relevantes em relação a outros ou 
até mesmo a desconsideração de alguns aspectos.  

Neste trabalho é adotada a notação apresentada por Ackermann et al., em 
[101] que define as categorias de micro GD com 1 W a 5kW, passando por pequenas, 
médias e grandes gerações com valores até 300MW. Ainda, segundo o CIGRE, como 
citado por Dias et.al. [6], considera-se como geração distribuída simplesmente aquela 
que não é planejada de modo centralizado, nem despachada de forma centralizada, 
não havendo órgãos que comande as ações das unidades de geração 
descentralizada.  

2.7.2. Tipos de Sistemas: Sistema isolado 

Segundo o artigo 2º do decreto 7246/2010 (Regulamenta a Lei no 12.111, de 9 
de dezembro de 2009, que dispõe sobre o serviço de energia elétrica dos sistemas 
isolados, as instalações de transmissão de interligações internacionais no Sistema 
Interligado Nacional - SIN, e dá outras providências), sistemas isolados são os 
sistemas elétricos de serviço público de distribuição de energia elétrica que, em sua 
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configuração normal, não estejam conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN 
por razões técnicas ou econômicas. São localizados na maior parte na região norte 
do país. 

No ano de 2014 havia cerca de 200 sistemas isolados de dimensões variadas, 
de pequeno porte (demanda máxima de 3 kW, exemplificado pelo sistema de Maloca 
Santa Cruz – RR), até sistemas de grande porte (demanda máxima de 25500 kW, 
como exemplo Itacoatiara – AM), cobrindo a região amazônica (Acre, Amapá, 
Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Pará) e o sistema de Fernando de 
Noronha, todos sem previsão de conexão ao SIN até 2023. Estes sistemas têm sido 
atendidos por geradores a diesel utilizados pelas próprias empresas de energia 
elétrica ou produtores independentes de energia (PIE) [102 e 103]. 

De forma a reduzir os custos de consumo de combustíveis, os projetos de 
sistemas isolados devem buscar a redução do custo total da geração nos sistemas 
isolados e da utilização de combustíveis [Portaria MME nº 600/2010]. Assim, existe a 
necessidade de criação de projetos alternativos para transformar o tradicional 
suprimento desses sistemas isolados em sistemas híbridos ou com outras formas de 
geração. 

2.7.3. Tipos de geração 

No Brasil, no final da década de 2000 do século XXI, a geração termelétrica 
passou a ser composta pelas centrais nucleares, centrais a gás e a vapor, e as 
centrais a motor, na sua maioria a diesel, em sistemas isolados no norte do país [3]. 

A energia eólica e solar fotovoltaica têm sido aplicadas ligadas à rede ou de 
forma isoladas sendo que ambas possuem aproveitamento incerto devido às 
características da velocidade do vento e irradiação solar, respectivamente.  

Neste trabalho são utilizadas gerações distribuídas térmicas, eólicas e solar 
fotovoltaica de forma isolada ou híbrida.  
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2.7.4. Sistemas híbridos: Eólico-Térmico e PV-Térmico 

Um sistema híbrido é obtido pela combinação de diferentes fontes 
considerando uma iteração ótima entre as características de cada uma buscando a 
maior eficiência e desempenho no processo de geração. Geralmente, constituem 
importante alternativa no planejamento descentralizado em regiões isoladas. Existem 
diferentes possibilidades, importando tratar, neste estudo, especificamente, das 
termelétricas - solar e termelétricas - fotovoltaicas.  

Na criação de projetos alternativos para redução dos custos de geração, a EPE, 
na sua instrução de elaboração e apresentação de projetos alternativos aos projetos 
de referência conforme [102], prevê, no memorial descritivo para habilitação técnica, 
a configuração do sistema gerador. Nesta configuração estão previstas dados 
logísticos de abastecimento de combustíveis das fontes térmicas (diesel), garantindo 
a continuidade do suprimento de energia elétrica. Em projetos com fontes solar e/ou 
eólica, o sistema gerador deverá conter, obrigatoriamente, parque gerador térmico 
complementar (diesel, biomassa) para garantir o atendimento à totalidade da carga, a 
não ser que o sistema contenha um confiável sistema de armazenamento de energia 
(por exemplo, baterias). Assim a energia elétrica gerada pelas fontes renováveis tem 
como objetivo a redução do consumo de combustíveis dos parques térmicos. Será 
também exigido que o sistema gerador tenha combustível reserva suficiente para que 
possa operar sem a contribuição da geração intermitente (solar, eólica, hídrica) em 
momentos críticos. 

2.7.5. Sistema GD conectado à rede de distribuição 

A implantação de sistemas de micro e mini geração distribuída vem recebendo 
incentivos crescentes no Brasil com diversos subsídios do governo, regulamentações, 
leilões exclusivos, extinção de impostos (ICMS) na geração, incentivos em pesquisas, 
em implantação de fábricas, desenvolvimento de tecnologias, dentre outras medidas 
que tendem a viabilizar uma crescente instalação num futuro próximo,  assim como já 
é realidade em países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha e Espanha. 
Tal conexão pode ser sem ou com armazenamento através de bateria, o que 
proporciona uma confiabilidade adicional, apesar do ainda alto custo de implantação 
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e manutenção. A bateria fornece energia quando o recurso energético está 
indisponível. O excesso de energia é disponibilizado à rede pelo regime da 
compensação. A contribuição da geração distribuída para as residências dependerá 
do tamanho e da curva de carga da casa. A rede elétrica somente alimentará a casa 
durante o momento em que a energia gerada pelas baterias ou diretamente pelo 
sistema de GD for insuficiente ou inadequada. Esta conexão estabelece um fluxo 
relativamente novo e não previsto e, portanto, não projetado às redes do sistema 
elétrico, fluxo inverso, fornecido pela geração distribuída, ou seja, da GD para a rede, 
e o fluxo tradicional, direto, demandado pela carga, ou seja, da rede para a carga [104] 
e [105]. 
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Capítulo 3- Fundamentação - Desenvolvimento Matemático 

3.1. Introdução 

Neste capítulo são realizados desenvolvimentos matemáticos relacionados ao 
fluxo de potência, despacho econômico incluindo modelos da função objetivo com a 
inclusão de fontes tradicionais de origem térmica e, também, fontes renováveis, 
eólicas e solar-fotovoltaica. As equações de restrição são desenvolvidas. Para a 
solução do problema restrito é apresentada solução sem restrição com o artifício da 
utilização dos multiplicadores de Lagrange. As perdas são consideradas e 
equacionadas com a utilização dos coeficientes de perdas pela obtenção da equação 
de Kron. Tais perdas são obtidas ao final de cada etapa de solução do algoritmo do 
fluxo de potência. As matrizes obtidas no processo de otimização, Jacobiana e 
Hessiana são desenvolvidas de maneira genérica e objetiva.  

3.2. Fluxo de Potência (FP) 

3.2.1. Introdução - Alterações do FP tradicional devido à inclusão 
do Modelo ZIP 

O cálculo tradicional de fluxo de potência, em um número expressivo de 
estudos, supõe que a maioria das cargas no sistema elétrico de potência é do tipo 
potência constante, característico de barras do tipo PQ e, também, do tipo de carga 
industrial, com os coeficientes definidos especificamente [11]. No entanto, estudos 
mostram que nenhuma carga é completamente do tipo potência constante, ou 
impedância constante ou corrente constante, mas são compostas por uma 
combinação entre esses tipos de cargas, o que é interpretado através da utilização do 
modelo ZIP [11][99][106]. Assim, algumas alterações na matriz Jacobiana são 
necessárias quando o modelo ZIP é utilizado, tendo em vista que a equação da 
demanda é definida em função da tensão e os elementos da Jacobiana são derivadas 
também candidata a conter uma geração distribuída, de forma que não seja 
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considerada como uma nova barra do tipo PV ou “slack” e sim uma barra mista PQ 
com geração, que será otimizada pelo processo do despacho econômico. Portanto, 
as potências especificadas, dados de entrada das barras, contém os termos de 
potências geradas e demandadas (sendo estas uma função da tensão) e tem seus 
valores alterados durante cada iteração do fluxo de potência até a convergência. 
Assim, as potências especificadas deixam de ser uma constante, como eram 
consideradas quando as cargas eram do tipo potência constante ou mesmo nas PV’s. 

3.2.2. Fundamentos teóricos 

A solução de muitos problemas da engenharia, dado sua complexidade (as 
dimensões das redes de energia elétrica, por exemplo), exigem outros métodos de 
solução do que os meramente analíticos. A solução analítica fornece a resposta exata, 
já a solução numérica é um processo iterativo partindo de uma solução aproximada e 
construindo, iterativamente, uma solução mais precisa.  

Matematicamente, a ideia é encontrar a solução de uma determinada equação      
g(x) =c e desenvolver um algoritmo capaz de verificar um conjunto de valores de x 
que proporcionam determinados valores à função g(x) e que aproximam o máximo 
possível do ponto c. Existem basicamente duas formas para alcançar este resultado: 

 
1) Através do método do confinamento: Seleciona-se um conjunto de valores 

que possui a resposta. O método numérico faz a redução dos limites que 
contém esta resposta até que seja atingida a precisão desejada, geralmente 
delimitada por um critério de parada. 

2) Método aberto: estima-se inicialmente a solução, o método numérico realiza 
determinados cálculos para chegar a uma solução mais precisa. 
 

Os métodos por confinamento, por suas características, convergem, uma vez 
que atuam dentro do intervalo que possui a resposta. Os métodos abertos podem não 
convergir dependendo dos valores estimados inicialmente [107]. 

O processo iterativo encarrega-se de chegar à solução utilizando de pequenos 
incrementos de uma variável qualquer até que a solução se aproxime da resposta. 
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Então é definida uma parada através de um determinado critério de parada dos 
métodos desenvolvidos [107].  

3.2.3. Análise matemática de Newton-Raphson  

Todas as análises são baseadas nas referências [107 a 110] para a solução do 
fluxo de potência, sendo que é tratada objetivamente a parte clássica, focando nas 
alterações realizadas. 

3.2.3.1. Definições do Problema do Fluxo 

A solução do fluxo de potência consiste em obter as condições de operação em 
regime permanente: Módulo e ângulo das tensões nodais e fluxo de potência ativa e 
reativa. Assim, essas variáveis podem ser definidas conforme a Tabela 3.1. 
O sistema é constituído por: 

- Barra de carga: em maior número representam as subestações; 
- Barra de tensão: representam geradores; controladas por intermédio do seu 

controle de excitação e também as barras cuja tensão pode ser controlada por 
intermédio do ajuste de um tap. 

- Barras de referência: ângulo de referência normalmente igual a zero. 
Tipo de barra Notação Dados Incógnitas 

Barra de carga PQ       
Tensão Controlada PV       

Referência Vθ       
Tabela 3.1- Definições dos tipos de barras e características. Fonte: adaptado [109].  

Para cada barra k da rede tem-se:  é o módulo da tensão, θ  é o ângulo da tensão, 
 é a Injeção líquida de potência ativa e  é a injeção líquida de potência reativa;
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3.2.3.2. Formulação do problema  

Conforme Tabela 3.2, o fluxo pode ser decomposto em dois subsistemas de equações algébricas não-lineares: no subsistema 
1 e 2 são especificadas umas variáveis e determinadas outras.   

Tabela 3.2- Subsistemas para cálculo de Newton-Raphson ( fonte: [107] a [110]) 

Sub
sis

tem
a 

Dim
ens

ão 

Expressões 
Variáveis 

Especificadas Calculadas 

S1 2xNPQ + NPV 

− ( cos + sen ) = 0 ;  
∊(   Ω )

∊     
= − ( , ) = 0              ∊                            
− ( sen − cos ) = 0

∊(   Ω )
; ∊           

= − ( , ) = 0                                                        

 
  , ∊   
  , ∊   
  , ∊   

 

  , ∊   
, ∊   

 

S2 NPV + 2 
= ( cos + sen ) ;

∊(   Ω )
∊                         

= ( sen − cos ); 
∊(   Ω )

 ∊             

 
  , = 1,2, … ,  

 

 
   , ∊   
       , ∊   
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Onde: NPQ corresponde ao número de barras PQ, NPV, ao número de barras 
PV. 

O sistema tem a dimensão mencionada onde parte das variáveis aparece de 
forma implícita como:  θ =  θ −  θ  e mesmo vale para a importante matriz 
admitância obtida pela aplicação da primeira lei de Kirchhoff  Y =  G + j B  . O 
subsistema 2 é resolvido após a solução do 1 e determinação de (V  e θ ). O 
subsistema 1 é resolvido pelo processo iterativo, uma vez que se têm equações 
trigonométricas e quadráticas (não lineares) para resolução. 

As incógnitas do subsistema 1 são descritas matricialmente pelo vetor x por: 
=    

→ = +→ =     (3.1) 
A partir das expressões da tabela e de 3.1 define-se a função g(x): 

( ) =    → = +→ =     (3.2) 
ΔQ  e ΔP correspondem aos resíduos ou erros (“mismatches”) de potência 

reativa e ativa, respectivamente. 
Q  e P  são as injeções de potência nas barras (consideradas constantes 

no fluxo tradicional com cargas potência constante) dado de forma geral por: 
 

Q =  Q − Q      (3.3) 
P =  P − P      (3.4) 

3.2.3.2.1. Nova formulação do problema para modelo ZIP  

Inicialmente, reescreve-se as equações (2.10) e (2.11) para cargas com modelo 
ZIP para um determinado tempo, como: 

P = + + ( )        (3.5) 
Q = + + ( )        (3.6) 

 
Como já mencionado, os termos relacionados às potências geradas nas 

equações 3.3 e 3.4 conservam seus valores.  
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Uma vez que a potência demandada está, agora, diretamente relacionada a 
tensão da barra, Vk, estes termos passam a ser utilizados no cálculo da jacobiana do 
fluxo de potência por Newton, através do cálculo das derivadas parciais em relação a 
tensão e não são mais eliminados como ocorria para cargas modeladas com 
potências constantes. 

Portanto os valores especificados serão agora: 
 

Q =  Q − + + ( )       (3.7) 
P =  P − + + ( )        (3.8) 

 
Já os valores de Q (V, θ) e P (V, θ) contidos nas expressões da Tabela 3.2 

são calculados através das equações das potências nodais. 
Para valores de tensão definidos de forma exata, solução exata do subsistema 

1, ter-se-á resíduos nulos.  
Portanto, sintetizando, o processo de iteração se baseia em escolher valores 

de mismatches não nulos para tensões atualizando-o sucessivamente até que os 
resíduos anulem-se ou aproximem-se de uma tolerância desejada. 

Para diagnosticar os resíduos, cria-se a função vetorial g(x) sendo igual a: 
g(x) = ΔP  ΔQ → = NPQ + NPV→ = NPQ       (3.9) 

A solução ocorrerá quando esta função vetorial tiver valores iguais à zero, 
g(x) = ΔP  ΔQ = 0       (3.10) 

Esta função representa um sistema de equações não-lineares. A resolução 
deste sistema consiste na determinação do vetor de correção do estado Δx a cada 
iteração i e reescritas sinteticamente como: 

∆x = −[J(x )] g(x )      (3.11) 
Assim, para a aplicação do método de Newton-Raphson, é necessária a 

construção da matriz Jacobiana, J(x ), a partir das derivadas parciais das expressões 
de potência ativa e reativa em relação às variáveis de estado que se deseja obter, 
módulos dos ângulos e tensões.  
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 A Jacobiana pode ser escrita para cada iteração i como: 

J(x ) = ∂ g(x )
∂x =

∂(ΔP)
∂θ∂(ΔQ)
∂θ

∂(ΔP)
∂V∂(ΔQ)
∂V

 (3.12a) 

 
 
Ou, antes das adaptações do modelo ZIP, denomina-se os termos como: 

J(x ) = HR EB  (3.12b) 
As equações para derivada parcial em relação ao ângulo continuam com o 

mesmo valor, apesar das mudanças do tipo de carga: 
 

= ∂(ΔP)
∂θ = ∂ P − P(V, θ)

∂θ = − ∂(P(V, θ))
∂θ       (3.13) 

Tal resultado é análogo ao obtido para potência reativa: 
 

= ∂(ΔQ)
∂θ = ∂ Q − Q(V, θ)

∂θ = − ∂(Q(V, θ))
∂θ      (3.14) 

 
Já para derivada em relação a tensão muda de (3.15) onde P = 0 e    
P =  (  ) para 3.16 considerando análogo para Q (3.20): 

E = ∂(ΔP)
∂V = ∂ P − P(V, θ)

∂V =  − ∂(P(V, θ))
∂V   (3.15) 

 

E = ∂ P − + + ( )  − P(V, θ)
∂V      (3.16) 

 
Resolvendo (3.16): 
 

∂(ΔP)
∂ = − − 2 ∗  − ∂(P( , θ))

∂      (3.17) 
Manipulando para a própria barra k e trocando o sinal, tem-se: 

′( ) = − ∂(ΔP)
∂ = ∂ P( , θ)

∂ + + 2   (3.18) 
 

 
NPQ+NPV 

           NPQ 
           NPQ+NPV 

 
NPQ 
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Para a barra adjacente m: 
′( ) = − ∂(ΔP)

∂ = ∂P( , θ)
∂   (3.19) 

Analogamente para a barra k: 
′( ) = − ∂(ΔQ)

∂ = ∂ Q( , θ)
∂ + + 2 ∗   (3.20) 

E para a barra m adjacente: 
′( ) = − ∂(ΔQ)

∂ = ∂ Q( , θ)
∂   (3.21) 

Portanto, agora, a matriz Jacobiana pode ser reescrita como: 
 

J′(x ) = ∂ g(x )
∂x = −

∂P(V, θ)
∂θ∂Q(V, θ)
∂θ

∂ΔP
∂V∂ΔQ
∂V

= − HR E′B′   (3.22) 

Pode-se comparar com a matriz jacobiana da expressão (3.12b) obtida para 
cargas com modelo de potência constante, agora os elementos da segunda coluna, 
relacionados a derivada parcial da variação de potências, não são, assim como 
naquela equação, a derivada parcial apenas da potência calculada, uma vez que, tem-
se outros termos, na potência demandada que variam com a tensão. Já os termos da 
primeira coluna mantem-se inalterados, tendo em vista que, somente as potências 
calculadas variam em relação ao ângulo da tensão. 

Observa-se que as matrizes H, E’, R e B’: 
1) São obtidas a partir das equações das potências; 
2) Tem características de esparsividade conforme a matriz admitância nodal 

Y; 
3) Tem as seguintes dimensões: 

a. H = [ (NPQ+NPV) X (NPQ+NPV) ] 
b. E’=[ (NPQ+NPV) X NPQ] 
c. R=[NPQ X (NPQ+NPV) ] 
d. B’=[NPQ X NPQ] 

As submatrizes podem ser colocadas na forma compacta, conforme equação 
3.11: 

ΔθΔV = − − HR E′B′ ∗ ΔPΔQ   
(3.23a) 
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E, finalmente: 
 

ΔθΔV = HR E′B′ ∗ ΔPΔQ   
(3.23b) 

 
Determinam-se os elementos das submatrizes para elementos fora da diagonal 

k-m. Estes correspondem a derivada da potência de P  ou Q  em relação ao ângulo 
ou tensão de certa barra vizinha m. todas as barras adjacentes/vizinhas a barra k são 
representadas por , não inclui portanto a barra k. Resumindo, tem-se: 

 

 

 
 

 
 
 

                     = (− + cos )
∈

                                (3.24) 
                    = ( − )                                                             ∈        (3.25) 
                   = 0                                                                                                                           ∉       (3.26) 

                     ′ = 2 + ( cos + )
∈

 + + 2   (3.27) 
                    = ( cos + )                                                                 ∈     (3.28) 
                   = 0                                                                                                                           ∉     (3.29) 

                       = ( cos + )
∈

                                        (3.30) 
                      = − ( + )                                                        ∈        (3.31) 
                     = 0                                                                                                                        ∉     (3.32) 

                        ′ = −2 + ( − cos )
∈

 + + 2   (3.33) 
             = ( − cos )                                                          ∈     (3.34) 
            ′ = 0                                                                                                                 ∉     (3.35) 

H

E’

R

B’
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3.2.3.3. Algoritmo de NR para o FP 

Para o cálculo do fluxo de potência é utilizado o seguinte algoritmo conforme 
Figura 3.1 que é descrito no próximo item. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 1– Fluxograma para Newton-Raphson. Trifásico balanceado representado por fase ou 
sistema monofásico. 

Início iterações 
i=1, 
   

− = [   ]  

, ≤   
  

≤   

FIM 

Cálculo 
     

     e PV 
 

Calcular para i=1: 
( , )       

( , )     
:

  
 

Cálculo da Jacobiana 
( , ) = − ( ,( , )

′( , )
′( , )  

Cálculo das correções Δ  e Δ    
 Δ Δ = ( ,( , )

′( , )
′( , )

−1 ∗  Δ ( , )
 Δ ( , )  

Atualização de  e    
= + Δ  
= + Δ  

Incrementar iteração 
= + 1 

 

  Convergiu? 

 

  Sim 

  Não 
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3.2.3.3.1. Descrição do Fluxograma do algoritmo  

O algoritmo pode ser descrito pelos 6 passos, representados na Figura 3.2: 
1) Estima-se uma determinada solução inicial = ; 
2) Obtêm-se o correspondente valor ( ); 
3) Verifica-se se o valor calculado de ( ) esteja dentro da tolerância 

especificada ε.  Caso  ( ) ≤ , para ∊ [1, ] então a resposta será =
. Caso | ( )| ≥ , deve prosseguir;  

4) Deve-se linearizar o gráfico no ponto ( , ( )) que é a obtenção da matriz 
Jacobiana: 

= ( ) =
( )

⋮( )
…⋱…

( )
⋮( )  

5) Calcula-se nova correção: ⋮ = −[ ] , , … , ,⋮
, , … , ,

 

6) Aumenta-se a iteração para = + 1 e continuar o processo, retornando ao 
passo 2 até que ocorra a convergência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2– Fluxograma genérico conceitual para Newton-Raphson. 

Início iterações 
    i=1, =  

( ) .  ( )  
( ) >  ( ) 

( ) <  ( ) 

Cálculo de  
       ( ) 

         FIM 

Determinar: 
(1)Jacobiana
(2) çã  
(3) =   
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3.3. Despacho Econômico de Geração (DE) 

Com o objetivo de especificar um valor ótimo para as GD’s, alguns trabalhos 
estudam a minimização de uma função multiobjetivo em relação às variações da 
potência ativa da GD (derivada parcial da função em relação à potência ativa 
igualando tudo a zero). Tais estudos o fazem através de uma combinação de índices 
obtidos por uma relação entre as perdas de potência ativa, reativa e desvio de tensão 
após a inclusão da fonte de geração distribuída sobre o valor das perdas, antes da 
geração distribuída ser incluída [36] [38]. Esses índices podem ser obtidos a partir do 
equacionamento genérico ou através da equação exata de perdas. A maioria das 
referências tenta minimizar uma função objetivo custo de geração em cada barra. Esta 
função pode estar relacionada às perdas de potência ativa ou reativa, de acordo com 
a expressão exata de perdas, PL ou QL, e relacionadas às variações na potência ativa 
do gerador conectado a barra, potência reativa, ângulo da tensão, fator de potência e 
multiplicador de Lagrange (representando a variação por derivadas parciais) [74], [75], 
[111]. Deseja-se minimizar a função objetivo custo, C, ou a função multiobjectivo que 
são compostas pelas variáveis de estado, tensão e ângulo nas barras, de variáveis de 
controle, potência ativa e reativa da fonte de geração distribuída injetada na barra e 
das variáveis de perturbação, que são as potências ativas e reativas demandadas 
pela carga como descrito por Elgerd [74]. Existem várias funções objetivos com 
variáveis sujeitas a diversas restrições de igualdade e desigualdade [74], [75], e [78], 
mas as ideias principais dos problemas de otimização são comuns: reduzir o consumo 
de energia (técnica de conservação de energia) e melhorar o perfil de tensão para o 
funcionamento ideal do sistema elétrico. Estes problemas não lineares de difícil 
solução analítica conterão expressões analíticas com soluções numéricas 
computacionais. Ainda conforme Elgerd [74], o custo operacional do sistema é 
fortemente influenciado pela potência ativa dos geradores do sistema, sendo pequena 
a influência de outras variáveis como a tensão.  
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3.3.1. Observações Iniciais 

Antes do início da formulação do problema a ser analisado, é importante fazer 
alguns breves comentários, traçar alguns conceitos e análises de temas diretamente 
ligados ao DE. 

3.3.1.1. Geração Distribuída de Fontes Não-Renováveis-Térmicas 

A potência elétrica de saída das máquinas térmicas é produzida através da 
queima de combustíveis fósseis. Na análise do despacho econômico, busca-se 
verificar o comportamento da saída do sistema, representada pela potência ativa 
gerada, de acordo com a função de entrada e custo do combustível utilizado. Apesar 
das descontinuidades da curva nos pontos de válvula, na maioria dos sistemas de 
geração térmica, uma representação polinomial por uma curva suave representa 
satisfatoriamente as características de entrada e saídas do sistema [112]. Assim tem-
se, considerando implícita a dependência temporal, a equação de custo de geração: 

  
( ) =  ∗ ( ) + ∗ ( ) +   (3.36) 

 
Onde: 
 

,  e         Coeficientes de custo do gerador j; 
                   j-ésima geração distribuída térmica; 
( )               Potência ativa da j-ésima geração distribuída térmica; 

( ( ))          Função custo de geração em função da potência ativa                         
                        gerada do j-ésimo gerador térmico distribuído; 

 

3.3.1.2. Geração Distribuída – Fontes Renováveis 

Inicialmente, é descrito o modelo de fontes eólicas e, em seguida, fotovoltaicas. 
Como o foco deste trabalho é o problema do DE e não o processo complexo 

de estimativa por distribuições estatísticas ou por análises determinísticas de registros 
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do regime dos ventos e da irradiação solar, são consideradas funções de densidade 
de probabilidade conhecidas e, assim, estas distribuições são transformadas para 
funções de densidade de potência que são úteis para este estudo. As aproximações 
probabilísticas e determinísticas possuem benefícios e desvantagens [113]. Cada 
situação deve ser tratada de forma particular, definindo entre estas a melhor 
alternativa. Muitas vezes os dados determinísticos, aqueles obtidos diretamente, são 
em quantidades excessivas, desatualizados, analisados por um curto período de 
tempo e, portanto, representam uma pobre interpretação das variáveis randômicas. 
Já as estimativas pela pdf (probability density function) de Weibull, por exemplo, não 
conseguem muitas vezes transcrever todos os eventos transitórios que afetam as 
variáveis estocásticas, como as brisas, apesar de poder tratar dos dados de maneira 
mais otimizada através de análises estatísticas [113 a 115]. 

3.3.1.2.1. Descrição do Modelo Estocástico Fotovoltaico – PV 

Para o entendimento do modelo estocástico fotovoltaico e definição da função 
de densidade de probabilidade (pdf) de potência são essenciais o estudo de alguns 
conceitos. 

A irradiância solar na superfície do painel solar, com inclinação β em relação a 
horizontal ( ), representa a taxa com que a energia radiante do sol incide na 
superfície por unidade de área, em W/m2. A radiação solar incidente ( ), na mesma 
superfície inclinada representa a energia incidente por unidade de área na superfície 
num tempo específico (por hora), J/m2. Ambas,  e , são compostas pela soma 
dos raios solares diretos (sub-índice b), 3 componentes de raios difusos (sub-índice 
d) (isotrópico (sub-índice iso), circumsolar (sub-índice sc) e horizontal (sub-índice hz)) 
e refletidos (sub-índice refl) pelas diversas outras superfícies ao redor da superfície 
inclinada conforme Figura 3.3. A posição do plano é indicada pelo sub-índice  quando 
for para o plano inclinado, e pelo sub-índice n para o plano horizontal [115]. 
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Figura 3.3- Comportamento dos raios em contato com o plano inclinado. (Fonte: adaptado [115]) 

 
Assim conforme [114] e [115], a radiação total incidente no plano inclinado por 

hora, em J/m2, pode ser calculada por:  
 

= , + , , + , , + , , + ,   (3.37) 
  

Raios diretos Raios difusos Raios refletidos 
 
Onde: 

 Radiação solar incidente na superfície do painel (MJ/ m ); 
b Sub-índice para raios diretos; 
d Sub-índice para raios difusos; 

iso Sub-índice para raios isotrópicos; 
sc Sub-índice para raios circumsolares; 
hz Sub-índice para raios horizontais; 

refl Sub-índice para raios refletidos; 
 

Assim, pode-se obter, também, a radiação total incidente, em J, para uma 
superfície coletora de área , sabendo que = , , ou seja, , = .  
Onde: 

 Fator geométrico, a razão entre a incidência da radiação na                               
superfície inclinada em relação a horizontal em qualquer tempo; 
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Para o cálculo da irradiância na superfície inclinada, considerando deduções e 
equações de [114] e [115], tem-se: 

  
= + ,

1 + cos(β)
2 + 1 − cos(β)

2   (3.38) 
 
Sabendo que = + ,     e que  =  e = ,  

Onde: 
 Irradiância solar na superfície do painel (kW/ m ); 
 Irradiância solar na superfície horizontal (kW/ m ); 
 fração difusa por hora; 
 índice de claridade horário; 
 Irradiância solar extraterrestre na horizontal (kW/ m ); 
 
Reescrevendo em função da irradiação total na superfície horizontal, : 

= (1 − k) + 1 + cos(β)
2 + 1 − cos(β)

2   (3.39) 
Onde: 

 Refletância do solo; 
 Inclinação do painel solar; 
Ou ainda: 

 
= + 1 + cos(β)

2 − + 1 − cos(β)
2    (kW/m )  (3.40) 

 
Considerando ainda que: 

= 3600    (3.41) 
e 

k = +   (3.42) 
Onde: 

 Relação entre a radiação difusa na hora pela do dia; 
p Parâmetro para a equação de ( ); 
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q Parâmetro para a equação de ( ); 
 Radiação solar extraterrestre incidente na superfície horizontal 

(MJ/ m ); 
 Radiação solar incidente na superfície horizontal (MJ/ m ); 
 
Substituindo (3.41) e (3.42) em (3.40) tem-se: 
 

= + 1 − cos(β)
2 ) +   1 + cos(β)

2 − 3600
− 1 + cos(β)

2 −  3600  
 (3.43) 

Nomeando os termos da equação (3.43) por: 
 

T = + 1 − cos(β)
2  +   1 + cos(β)

2 − 3600   (3.44) 
e 

T′ = 1 + cos(β)
2 −  3600   (3.45) 

Tem-se: 
= − T′   (3.46) 

Onde: 
  ′ Parâmetro para a equação de ( ); 

Portanto, para o modelo estocástico aplicando o teorema fundamental para 
variável randômica [116], obtêm-se a função densidade de probabilidade (pdf) para 
potência PV uma vez que a pdf para irradiância solar horária é conhecida. 
Resguardado e respeitado todo o procedimento matemático, a potência de saída dos 
geradores PV’s pode ser escrita diretamente como fazem diversas referencias, [113] 
e [114]: 

 
Para > 0  < 0: 

pv pv =
− 12 ( + )

 −( )    exp 2 ( + )
0                                                                            

  ∈ [0, ( )]  (3.47) 
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E para > 0  ≥ 0: 
 

=
− 12 ( − )

 ( )    exp 2 ( − )
0                                                                            

  ∈ [0, ( )  (3.48) 

Onde: 
= T′  (3.49) 

= − 4   (3.50) 

=  =  ( − T )    (3.51) 
Onde: 

,  Coeficientes de pv pv ; 
 Área da superfície da matriz PV; 
 Eficiência do sistema PV na condição real; 

C e  Parâmetros do pdf para o índice de claridade horário; 
( ) Potência ativa planejada para a i-ésimo GD PV; 
 índice de claridade diário; 
 Limite superior para o índice de claridade diário; 

n dia do ano; 
( ) Máxima potência disponível para o sistema PV; 
, ( ) Potência ativa disponível para a i-ésima GD PV; 

 Função densidade de probabilidade da potência de saída fotovoltaica; 
( ) Potência nominal da i-ésima GD PV; 

3.3.1.2.2. Descrição do Modelo Estocástico Eólico – W 

A partir da grandeza aleatória velocidade do vento é possível analisar dados 
determinísticos ou estatísticos e obter a potência de saída dos geradores distribuídos 
eólicos. Neste trabalho é analisado o regime dos ventos utilizando a distribuição de 
densidade de potência biparamétrica de Weibull. Assim, como já informado, é utilizada 
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uma função conhecida, com os parâmetros obtidos de estudos devidamente 
referenciados. O objetivo é obter a pdf de potência para o estudo do DE. 

Resguardado e respeitado todos os procedimentos matemáticos presentes em 
[70],[77],[78], [79] e [114] a potência de saída das turbinas eólicas pode ser escrita 
diretamente como faz diversas referencias como: 

 

( ) =

1 − exp − + exp −              = 0
(1 + ρl)

c exp − (1 + ρl)          0 < < Prw

1 − exp − − exp −             = Prw

    (3.52) 

 
Para : ρ =  e l =  

Onde: 
( ) Função densidade de probabilidade da potência de saída eólica; 

 Velocidade de início de geração no eixo do rotor; 
 Velocidade de término de geração da turbina; 
 Velocidade nominal da turbina; 
 Fator de forma da distribuição de Weibull da velocidade do vento; 

 Fator de escala da distribuição de Weibull da velocidade do vento; 
( ) Potência nominal da b-ésima GD eólica. 

( ) Potência ativa planejada para a b-ésima GD eólica; 
, ( ) Potência ativa disponível para a b-ésima GD eólica; 

3.4. Formulação do Problema 

Matematicamente o problema de forma mais geral é definido de acordo com 
[75], de acordo com as observações anteriores e com algumas adaptações 
considerando o modelo ZIP nas cargas conforme os coeficientes da equação de 
perdas. 
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3.4.1. Problema com restrições 

O objetivo principal do problema é determinar de forma eficiente o nível de 
potência de saída das unidades de geração distribuídas para atenderem a demanda 
de carga prevista com o mínimo custo de produção de energia [75]. Para tanto, devem 
ser atendidas as restrições impostas no problema no período sob análise. O problema 
principal, representado pela função objetivo custo que deve ser minimizada, é descrito 
detalhadamente nos próximos itens. Portanto, pode ser escrito como: 
 
      Minimize: 

C =  F P ( )  +  F P , ( ), P ( )  +  F P , ( ),P ( )   $/h   (3.53) 

  
Onde: 

          Função custo total a ser minimizado; 
 
                Número de geradores convencionais, térmicos; 
                  j-ésimo gerador distribuído térmico; 

( )           Potência ativa do j-ésimo gerador térmico; 
( )        Função objetivo custo térmico da j-ésima GD a ser minimizada; 

 
                  Número de geradores fotovoltaicos (PV); 
                  i-ésimo gerador PV; 

( )           Potência ativa planejada para a i-ésimo GD PV; 
, ( )         Potência ativa disponível para a i-ésima GD PV; 

F P , ( ), P ( )       Função objetivo custo PV da i-ésima GD a ser minimizada; 
 

                Número de geradores eólicos; 
                 b-ésimo gerador distribuído eólico; 

( )           Potência ativa planejada para a b-ésima GD eólica; 
, ( )         Potência ativa disponível para a b-ésima GD eólica; 

F P , ( ),P ( )        Função objetivo custo eólico da b-ésima GD a ser minimizada. 
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O problema de otimização está sujeito a restrições seguintes: 
 
1) Balanço de potência ativa: a soma total das unidades de geração distribuída 

deve ser igual à demanda total mais as perdas totais do sistema: 
 

P ( ) + P ( ) + P ( )   = P + P ( )     (3.54) 

Onde:  
                Número de cargas; 

            dem-ésima carga; 
               perdas ativa no sistema elétrico de potência; 
( )         dem-ésima potência ativa demanda no sistema elétrico de potência. 

 
Dessa forma, a análise poderá ser para um período determinado ou no 

horizonte temporal, T.  
 
2) Balanço de potência reativa: a soma total da produção da geração 

distribuída deve ser igual à demanda total mais as perdas totais do sistema: 

Q ( ) + Q ( ) + Q ( )   = Q + Q ( )     (3.55) 

Onde:  as descrições de todas as variáveis para potência ativa são equivalentes para 
a potência reativa.  

 
3) Restrições de limites de potência:  
a) Potência Ativa: 

P ( ) ≤  P ( ) ≤ P ( )     (3.56) 
 

P ( ) ≤  P ( ) ≤ P ( )  (3.57) 
 

P ( ) ≤  P ( ) ≤ P ( )  (3.58) 
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b) Potência Reativa: 
Q ( ) ≤  Q ( ) ≤ Q ( )    (3.59) 

 
Q ( ) ≤  Q ( ) ≤ Q ( )  (3.60) 

 
Q ( ) ≤  Q ( ) ≤ Q ( )  (3.61) 

Onde: 
P ( )         limite inferior da potência ativa do j-ésima GD térmico; 
P ( , )     limite superior da potência ativa do j-ésima GD térmico; 

Sendo a denominação equivalente para potência eólica, ( )/ ,  fotovoltaica, 
( )/  e potencias reativas, ( )/  e ( )/ . 

3.4.2. Análises das equações 

A função objetivo definida na equação (3.53) é composta de três termos. O 
primeiro é a função quadrática clássica de custo de geradores térmicos, convencionais 
conforme equação (3.36) e repetida aqui: 

 
● Custo total térmico: 

( ) =  ∗ ( ) + ∗ ( ) +   (3.62) 
 
O segundo termo de (3.53) representa o custo de geração do parque 

fotovoltaico: 
 

● Custo total PV: 
F P , ( ), P ( ) =  Cpvi P ( ) + Cp,pvi P , ( ) − P ( ) + Cr,pvi P ( ) − P , ( )   (3.63) 

Onde: 
C Ppv(i)                  Função custo ponderado estocástico/linear; 
C , Ppv,d(i) − Ppv(i)   Função custo de penalidade ou subestimação PV; 
C , Ppv(i) − Ppv,d(i)   Função custo de reserva ou sobreestimação PV. 
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Então, o primeiro termo da equação (3.63) é a uma função custo linear (3.64) 
que é proporcional a potência planejada [70], ou uma função custo ponderado 
estocástico PV (3.65) que é baseado no perfil de irradiância solar [78]. Neste trabalho 
é considerado a função linear: 

 
● Custo linear PV: 

C P ( ) = h ∗ P ( )    (3.64) 
Onde: 

h                  Coeficiente de custo direto para o i-ésimo gerador PV; 
 

 

● Custo Ponderado estocástico PV: 
 

C P ( ) = h ∗ P ( ) ∗ fPpv Ppv     (3.65) 
 
O segundo termo de (3.63) é denominado custo de penalidade PV ou de 

subestimação, cobrado pelo não uso de toda a energia PV disponível. É representado 
matematicamente por uma proporção linear da diferença entre a potência PV 
disponível e a planejada escrita conforme [11, 70 e 78], dentre outros: 
 
● Custo de Penalidade PV: 
 

C , Ppv,d(i) − Ppv(i) = k , Ppv − Ppv(i)
Prpv(i)

Ppv(i)
 fPpv Ppv dPpv    (3.66) 

Onde: 
k ,          Coeficientes de custo de penalidade para o i-ésima GD PV; 
Pr ( )        Potência nominal da i-ésima GD PV; 
 
E por fim o terceiro termo de (3.63) que é denominado custo de reserva ou de 

sobre estimação PV, representa o custo pelo planejamento de potência acima da 
disponível. Também representada como uma integral sobre a função densidade de 
probabilidade de Weibull com uma diferença entre a potência PV planejada e a 
disponível: 

 



72 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 
 

 

● Custo de reserva PV: 
 

C , Ppv(i) − Ppv,d(i) = k , Ppv(i) − Ppv
Ppv(i)

0
 fPpv Ppv dPpv    (3.67) 

Onde: 
k ,             Coeficientes de custo de reserva para o i-ésima GD PV; 
 
O terceiro termo de (3.53) representa o custo de geração do parque eólico: 

 
● Custo total Eólico: 

F P , ( ),P ( ) =  Cwb P ( ) + Cp,wb P , ( ) − P ( ) + Cr,wb P ( ) − P , ( )    (3.68) 
Onde: 

C Pw(b)                   Função custo ponderado estocástico/linear; 
C , Pw,d(b) − Pw(b)    Função custo de penalidade ou subestimação Eólico; 
C , Pw(b) − Pw,d(b)     Função custo de reserva ou sobre estimação Eólico. 

 
O primeiro termo da equação (3.68) é a função custo linear, (3.69), que é 

proporcional a potência planejada [70], ou a função custo ponderado estocástico 
eólico, (3.70), que é baseado no perfil de velocidade do vento [78], nesta dissertação 
é considerada a função linear: 

 
● Custo linear eólico: 

C P ( ) = d ∗ P ( )    (3.69) 
Onde: 

d                  Coeficiente de custo direto para o i-ésimo gerador eólico. 
 

 

● Custo Ponderado estocástico eólico: 
 

C P ( ) = d ∗ P ( ) ∗ fPw(Pw)    (3.70) 
O segundo termo de (3.68) é denominado custo de penalidade ou de 

subestimação, cobrado pelo não uso de toda a energia eólica disponível. É 
representado matematicamente por uma proporção linear da diferença entre a 
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potência eólica disponível e a planejada escrita conforme [70], [78] e [114], dentre 
outros: 

 
● Custo de Penalidade eólico: 
 

C , Pw,d(b) − Ppv(b) = k , Pw − Pw(b)
Prw(b)

Pw(b)
 fPw(Pw)dPw    (3.71) 

Onde: 
k ,          Coeficientes de custo de penalidade para o b-ésima GD eólica; 
Pr ( )        Potência nominal da b-ésima GD eólica; 
E por fim o terceiro termo de (3.68) que é denominado custo de reserva ou de 

sobre estimação que representa o custo pelo planejamento de potência acima da 
disponível. Também representada como uma integral sobre a função densidade de 
probabilidade de Weibull com uma diferença entre a potência eólica planejada e a 
disponível: 
 
● Custo de reserva eólico: 

C , Pw(b) − Pw,d(b) = k , Pw(b) − Pw
Pw(b)

0
 fPw(Pw)dPw    (3.72) 

Onde: 
k ,             Coeficientes de custo de reserva para o b-ésima GD eólica; 

 
É importante mencionar que o valor e existência do custo ponderado dependerá 

do proprietário do sistema de potência eólica e/ou PV. Quando o operador do sistema 
é proprietário dos geradores, este custo não deve existir uma vez que ele é função 
somente do custo incremental de combustível utilizado, que no caso da eólica e/ou 
PV é nulo a menos que o operador queira contabilizar o custo de investimento inicial, 
ou custos de manutenções. Mas quando o operador paga ao proprietário do sistema 
eólico e/ou PV, o custo ponderado deve existir. O custo de penalidade também, 
quando o operador do sistema é o dono dos geradores eólicos e/ou PV’s, pode não 
existir uma vez que o valor a ser pago diz respeito ao que estaria disponível e não é 
utilizado [70]. Já para o custo de reserva deve-se considerar, mesmo sendo o 
operador o dono do sistema eólico e/ou PV, a necessidade de fluxo de potência de 
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outras fontes para suprir a demanda existente e que não pode ser contemplada 
completamente pela potência eólica e/ou PV disponível, por ser menor que a 
planejada.  

3.4.3. Representação Gráfica da pdf e do Custo pv 

De acordo com esta função de densidade de probabilidade para , pv pv , 
conforme equações (3.47) e (3.48) e conforme os parâmetros de entrada da função 
obtidos de [78] e [114], podem ser traçados os gráficos 1 e 2, respectivamente, da 
Figura 3.4, com parâmetros especificados para uma hora específica, 09:00. Dessa 
forma, pode-se verificar e entender melhor o comportamento da função probabilidade 
e validar os resultados das pdf’s com a obtida na referência [114], conforme Figura 
3.4. É interessante mencionar que a área abaixo das curvas dos gráficos da Figura 
3.4 na porção continua, ou seja, de 0 a potência nominal é igual a 1, já que a 
probabilidade total do sol irradiar a qualquer irradiância compreendida no intervalo é 
de 100%, o que está de acordo com a teoria da probabilidade [116]. 

 
Dados: Gráfico 1: β =0;  = 3.5507; C=0,6251; = 0.864; ( ) = 0.24 . 

  Gráfico 2: β =0;  = 3.5507; C=0,6251; = 0.864; ( ) = 30.000 . 

 
Figura 3.4- Função densidade de probabilidade gráfico 1 conforme [114], e 2 conforme [78] para PV. 
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Para os dados de [114] tem-se a Figura 3.5, que mostra o resultado para as 
equações de custo linear (3.64), custo de penalidade/subestimado, (3.66), custo de 
reserva/sobrestimado (3.67) e o custo total (3.63), após a obtenção da pdf que é 
utilizada na função custo conforme equações anteriores mencionadas para o custo de 
sistemas PV. Assim, na Figura 3.5, pode-se verificar a composição dos custos em 
função da potência disponível. O custo total estocástico é resultado da soma do custo 
sub e sobrestimado. A curva final será a soma do custo total estocástico com o custo 
ponderado linear (na legenda denominado Custo Pond. Linear). Pode-se ainda 
verificar o comportamento dos custos para a situação de geração subestimada (custo 
de penalidade) que é representada pela curva decrescente. Neste caso os custos 
crescem à medida em que mais se subestima a potência gerada sendo o contrário 
para o custo sobrestimando (custo de reserva). Existe um mínimo para o custo final 
que corresponde a uma determinada potência planejada e que prevalecerá após o 
processo de otimização da geração nos casos em que os custos PV’s forem 
preponderantes (maiores) em relação a todas as gerações do sistema. Tem-se, na 
figura, também representado o custo ponderado obtido de forma linear, assim como 
(3.64) para o valor do coeficiente de custo hi. Dados do gráfico: β =0;  = 3.5507; 
C=0,6251; K = 0.864; P ( ) = 30.000kW kp=0.003; kr=0.004; hi=0.0013; 

 
Figura 3.5- Curva de custos para PV. 

0 1 2 3
x 104

0

20

40

60

80

100

120

140

Potência(kW)

Cu
sto

($)

                                               Função Custo  - Geração PV                                    

 

 Custo Subestimado
Custo Sobrestiamdo
Custo Total PV Estocastico
Custo Pond Linear
Custo Total PV Estoc +Pond Linear



76 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 
 

 

Para o caso da geração eólica, o mesmo procedimento é feito seguindo os 
mesmos passos para a geração PV anterior. Para o caso eólico, também como já 
mencionado para PV, a área abaixo da curva da função densidade de probabilidade 
de potência eólica (pdf) na porção continua é exatamente igual a 1, já que a 
probabilidade total de o vento soprar a qualquer velocidade compreendida no intervalo 
é de 100%. As curvas da pdf e do custo para o sistema com GD eólica seguem o 
mesmo padrão verificado para os sistemas com GD’s PV. 

3.4.4. Problemas de Otimização sem Restrições 

Para a solução do despacho econômico bem como para a solução do fluxo de 
potência, utiliza-se o método determinístico de Newton-Raphson. Para tanto, 
inicialmente, o problema com as restrições anteriores, (3.54) a (3.61) é convertido em 
um problema sem restrições através do multiplicador de Lagrange, λ. Assim a função 
objetivo é minimizada com a influência das restrições na própria função objetivo. A 
função é definida, de forma completa (potências ativa e reativa) conforme [75] por 
(equações utilizadas: (3.53), (3.54) e (3.55)): 

 
L Pg(g), Q ( ), λ , λ = 

    (3.73) = C + λ P − Pg(g)
NG

pg=1
+ P ( ) + λ Q − Qg(g)

NG

qg=1
+ Q ( )  

 
Sendo: 

P ( ) = P ( ) + P ( ) + P ( )       (3.74) 

  

Q ( ) = Q ( ) + Q ( ) + Q ( )       (3.75) 
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Onde:  
C           Função custo total a ser minimizado conforme equação (3.53); 
λ                              Multiplicador de Lagrange para a potência ativa; 
λ                              Multiplicador de Lagrange para a potência reativa; 

L Pg(g), Q ( ), λ , λ              Nova função objetivo sem restrições;  
P                              Potência ativa gerada pelo gerador distribuído g; 
Q                             Potência reativa gerada pelo gerador distribuído g; 

3.5. Solução do Problema 

A condição necessária (mas não suficiente) para que a função 
L P , Q , λ , λ , sujeita às restrições de balanço de potência ter um mínimo num 
valor de P ,  P  e P , e Q ,  Q  e Q  é que a derivada parcial da função objetivo 
definida em (3.73) (o gradiente da função), com relação a cada um dos seus 
argumentos P , Q , λ  e λ  seja nula [75]. Assim, considerando implicitamente a 
variação temporal, e inserindo nas equações a influência de cada gerador distribuído 
designado por g, as condições necessárias para o problema de otimização podem ser 
obtidas aplicando as derivadas diretamente em (3.73): 

 
∂L P ( ), Q ( ), λ , λ

∂P ( )
= ∂Ctotal( )

∂P ( ) + λ ∂P
∂P ( ) − 1 + λ ∂Q

∂P ( ) = 0   (3.76) 
 
 
∂L P ( ), Q ( ), λ , λ

∂Q ( ) = λ ∂P
∂Q ( ) + λ ∂Q

∂Q ( ) − 1 = 0   (3.77) 
 
∂L P ( ), Q ( ), λ , λ

∂λ = P ( ) − Pg(g)
NG

pg=1
+ P ( ) = 0  (3.78) 

 
∂L P ( ), Q ( ), λ , λ

∂λ = Q − Qg(g)
NG

qg=1
+ Q ( ) = 0  (3.79) 
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Para: 
 
(g = 1,2, … , NG)  

 

Onde: 
 

( )
( ) = IC  Corresponde ao custo incremental do gerador g ($/Wh) 

 
Os índices de perdas incrementais: 
 

( ) = IDL   
 

( ) = IDL   
 

( ) = IDL   
 

( ) = IDL   

3.5.1. DE utilizando NR - Definição das matrizes Hessianas e 
Jacobianas do DE 

As equações (3.76) e (3.77) são resolvidas simultaneamente com as equações 
(3.78) e (3.79) para a obtenção dos multiplicadores de Lagrange e geração de 
potência ativa e reativa otimizadas para todos os geradores distribuídos do SEP. 

A solução das equações não lineares (3.76) a (3.79) é obtida pelo método de 
Newton-Raphson (NR) pelo qual as alterações nos valores iniciais das variáveis de 
controle ( ) ( = 1,2, … , ), ( ) ( = 1,2, … , ),   e   são obtidas pela 
expansão de segunda ordem de Taylor das equações (3.76) a (3.79). Assim, podem 
ser escritas como [75]: 
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 ∑ ( ) ( ) ( ) + ∑ ( ) ( ) ( ) + ( ) λ +

( ) λ = − ( ) 
 (3.80) 

 

( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) + 

+ ( )  + ( ) = − ( ) 
 (3.81) 

 

λ ( ) ( ) + λ ( ) ( ) + λ λ + λ λ λ =

= − λ  
 (3.82) 

λ ( ) ( ) + λ ( ) ( ) + λ λ λ + λ λ =

= − λ  
 (3.83) 

Reescrevendo: 
 
∇ ( ) ( ) Δ ( ) +  ∇ ( ) ( )Δ ( ) +  ∇ ( ) Δλ +  ∇ ( ) Δλ = −∇ ( )   (3.84) 
 
∇ ( ) ( )Δ ( ) +  ∇ ( ) ( ) Δ ( ) +  ∇ ( ) Δλ +  ∇ ( ) Δλ = −∇ ( )   (3.85) 

 
∇ ( ) Δ ( ) +  ∇ ( ) Δ ( ) +  ∇ Δλ +  ∇ Δλ = −∇   (3.86) 

 
∇ ( ) Δ ( ) +  ∇ ( ) Δ ( ) +  ∇ Δλ +  ∇ Δλ = −∇   (3.87) 
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Na forma matricial para o caso genérico para NG geradores tem-se: 
 

∇ ( ) ( )   … ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )   …  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ( ) ∇ ( )
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ∇ ( )
∇ ( ) ( )   … ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )   …  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ∇ ( )

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )  ∇ ( , ) ( ) ∇ ( ) ∇ ( , )
∇ ( )     … ∇ ( ) ( )  ∇ ( )    …  ∇ ( ) ( ) ∇ ∇ ( )
∇ ( )     … ∇ ( ) ( )  ∇ ( )    …  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ∇

∗ 

 

∗  

ΔP ( )
⋮

ΔP ( )
ΔQ ( )

⋮
ΔQ ( )

Δλ
Δλ

  = −

∇ ( )
⋮

∇ ( )
∇ ( )

⋮
∇ ( )

∇
∇

                

    (3.88) 
 
Ou seja, 
                                     [ ][ ] = −       (3.89) 
Onde:  

[ ]                                    Representa a matriz Hessiana; 
[ ]                                  Matriz com as alterações das condições iniciais; 
[  ]                                 Representa a matriz Jacobiana para o despacho 
                                          econômico; 
 
Reescrevendo a Jacobiana do despacho econômico, que apresenta diferenças 

quanto a Jacobiana do fluxo, J, tem-se: 
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[  ] =

∇ ( ) ( )   … ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )   …  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ( ) ∇ ( )
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ∇ ( )
∇ ( ) ( )   … ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )   …  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ∇ ( )

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ( )  ∇ ( ) ( )  ∇ ( , ) ( ) ∇ ( ) ∇ ( , )
∇ ( )     … ∇ ( ) ( )  ∇ ( )    …  ∇ ( ) ( ) ∇ ∇ ( )
∇ ( )     … ∇ ( ) ( )  ∇ ( )    …  ∇ ( ) ( ) ∇ ( ) ∇

  (3.90) 

 
Neste caso, a dimensão das matrizes é em função do número de geradores 

multiplicado por dois devido a potência ativa e reativa e adicionado de 2 devido ao 
multiplicador de Lagrange para potência ativa e reativa. Assim, um sistema com 3 
geradores terá uma matriz Hessiana 8x8 e de variáveis 8x1 e a Jacobiana 8x1. A 
matriz Jacobiana será uma matriz coluna com a quantidade de linhas dependendo 
também do número de geradores, sendo 3 (três) linhas para cada gerador somando 
mais 2(duas) correspondentes ao multiplicador de Lagrange para potência ativa e 
reativa, a dimensão da matriz das variáveis obedece aos mesmos 
critérios/características. 

3.6. Análise das Perdas por coeficientes 

O método de análise das perdas pelos coeficientes é aproximado e considera 
as perdas como uma função das potências geradas. É conhecido como método de 
coeficientes de perdas B definido por Kron no início da década de 1950 [75]. De 
maneira mais simplificada, utiliza-se da fórmula conhecida como perdas de George 
como nas equações (3.91) e (3.92).  As análises podem ser mais precisas com a 
utilização das equações denominadas fórmula de Kron, conforme as equações (3.100) 
e (3.101). Neste trabalho, para o estudo do despacho econômico, utilizam-se as 
formulas de Kron com coeficientes B e C, (3.100) e (3.101), para o despacho 
econômico com tipo de geração PgoQg0 e PgoQgc e para o tipo PgoQgo utilizam-se 
os coeficientes, a, b, c e d conforme equações (3.102) e (3.105). No fim deste item, 
os elementos da matriz Jacobiana e Hessiana, através das derivadas parciais, são 
literalmente obtidos. Portanto, o despacho econômico, através das fórmulas de perdas 
de Kron, fornece os valores das matrizes Jacobianas e Hessianas e com os devidos 



82 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 
 

 

cálculos obtêm-se os incrementos para as potencias distribuídas geradas. A cada 
geração é executado o fluxo de potência, obtendo novas variáveis de estado do 
sistema (tensão, ângulo, potencias) e novos valores dos coeficientes de perdas de 
Kron. Ao final do processo tem-se a geração ótima e uma confirmação dos resultados 
das perdas calculadas por Kron com as calculadas diretamente ao final do fluxo de 
potência. 

Conforme solução desenvolvida em [75] para perdas têm-se a equação geral 
com o coeficiente B, considerando o efeito do tempo implícito nas equações: 

  = P B P            
(3.91) 

  =  (3.92) 

Onde: 
,  Perdas de potência ativa e reativa do SEP; 
,  Injeção de potência ativa do g-ésimo e m-ésimo barramentos, 

respectivamente (Geradas menos demandada); 
,  Injeção de potência reativa do g-ésimo e m-ésimo barramentos, 

respectivamente (Geradas menos demandada); 
,   Coeficientes de perdas de potência ativa e reativa do SEP entre 

os barramentos g e m conforme equações (3.93) e (3.94), 
respectivamente; 

 Número de geradores; 
 Número de barramentos; 

Com: 
  ( , ) = R( , )

V( )  V( )
(cos( ( ) − ( )))
(cos( ( ) − ( )))  (3.93) 

  ( , ) = X( , )
V( )  V( )

(cos( ( ) − ( )))
(sin( ( ) − ( ))) 

  
 

(3.94) 
Onde: 

( , ) Resistência entre o g-ésimo e o m-ésimo barramentos; 
 Ângulo do fator de potência; 
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 Subtração entre os ângulos  e ( ); 
( ) Tensão no g-ésimo barramento; 

( , ) Reatância entre o g-ésimo e o m-ésimo barramentos; 
Considerando que a potência inserida numa determinada barra como P  ou Q  

corresponde a potência gerada, P ( ) menos a demandada pela carga conectada a 
barra, P ( ), as equações (3.91) e (3.92) tornarão respectivamente: 

  = (P ( ) − P ( ))B (P ( ) − P ( ))  (3.95) 

  = (Q ( ) − Q ( ))B (Q ( ) − Q ( ))  (3.96) 

Onde: 
( ), ( ) Potências ativa e reativa geradas no m-ésimo barramento, 

respectivamente; 
( ), ( ) Potências ativa e reativa consumidas pela carga no m-ésimo 

barramento, respectivamente; 
Após manipulações matemáticas e uso da forma de Kron obtêm-se as 

equações citadas anteriormente que serão uteis no algoritmo computacional de 
solução. 

Para potência ativa: 

  = ( ) ( ) −  ( + ) ( ) ( ) +

+  ( ) ( ) 
 

 (3.97) 

Com: 

  = ( ) ( ) (3.98) 

  = − ( + ) ( )            
(3.99) 

Onde: 
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,  Coeficientes relacionados a perda de potência ativa (3.100) 
conforme equações (3.98) e (3.99) respectivamente. Utilizados 
para otimização do tipo PgoQg0 e PgoQgc; 

Assim: 
 

  = + ( ) +  ( ) ( )  (3.100) 

 
Analogamente para potência reativa com os coeficientes correspondentes tem-se: 
 

  = + ( ) +  ( ) ( ) (3.101) 

 
Onde: 

,  Coeficientes relacionados a perda de potência reativa (3.101) 
análogas as equações (3.98) e (3.99) respectivamente. 
Utilizados para otimização do tipo PgoQg0 e PgoQgc; 

 
Para os coeficientes a, b, c, d tem-se conforme [75]: 

  P = ( , )(P( )P( , ) + Q( )Q( ) + ( , )(Q( )P( ) − P( )Q( ))  (3.102) 

Onde: 
  ( , ) = R( , )

V( )  V( )
cos( ( ) − ( )) (3.103) 

  ( , ) = R( , )
V( )  V( )

sin( ( ) − ( )) (3.104) 
 
Onde: 

( , ), ( , )  Coeficientes de perdas de potência ativa (3.102) e reativa do 
SEP conforme equações (3.103) e (3.104), respectivamente. 
Utilizados para otimização do tipo PgoQgo; 

( ) Ângulo da tensão no g-ésimo barramento; 
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Para potência reativa: 
  Q = ( , )(P( )P( ) + Q( )Q( ) + ( , )(Q( )P( ) − P( )Q( ))  (3.105) 

Onde: 
  c( , , ) = X( , )

V( , )  V( , )
cos(δ( , ) − δ( , )) (3.106) 

  d( , , ) = X( , )
V( , )  V( , )

sin(δ( , ) − δ( , )) (3.107) 
( , ), ( , )  Coeficientes de perdas de potência reativa (3.105) e reativa do 

SEP conforme equações (3.106) e (3.107), respectivamente. 
Utilizados para otimização do tipo PgoQgo; 

3.6.1. Obtenção da Matrizes Hessiana e Jacobiana do DE 
coeficientes a, b, c, d 

Os elementos da matriz Hessiana e Jacobiana podem ser obtidos de acordo 
com as derivadas parciais de (3.80) a (3.83) em relação as potencias ativa, P, e 
reativa, Q dos geradores e ao multiplicador de Lagrange da potência ativa, λ ( ) , e 
reativa, λ ( ) considerando as perdas em função do coeficiente B ou em função dos 
coeficientes a, b, c e d como (3.91) a (3.107), [75]. 

 a. Elementos da matriz Jacobiana: 
 
  ∂L

∂P ( , ) =  2a P ( , ) + b

+ λ  a +  a P +  b −  b Q − 1

+ λ  c +  c P +  d −  d Q  
 

           (3.108) 
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∂L
∂Q ( , ) = λ  a +  a Q +  b −  b P +  

+ λ  c  +c Q +  d −  d P − 1  
 

          (3.109) 

  ∂L
∂λ ( ) = P ( , ) + a  P P + Q Q + b  Q P − P Q

− P ( , ) 
 

           (3.110) 

∂L
∂λ ( ) = Q ( , ) + c  P P + Q Q + d  Q P − P Q

− Q ( , ) 
 

           (3.111) 

Onde: 
P =  P ( , ) − P ( , )                  
 Q =  Q ( , ) − Q ( , )                  
 

a. Elementos da matriz Hessiana: 
 
  ∂ L

∂P ( , ) ∂P ( , ) = ∂ L
∂P ( , ) ∂P ( , ) = λ  a + a +  λ  c +  c   (3.112) 

 
 
Elementos da diagonal Principal: 

∂ L
∂P ( , ) ∂Q ( , ) =   λ  b −  b +  λ  d −  d   (3.113) 
 

∂ L
∂P ( , ) ∂λ ( ) = ∂ L

∂λ ( ) ∂P ( , ) =  a +  a P + ( b −  b )Q − 1 
 

 (3.114) 
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∂ L
∂P ( , ) ∂λ ( ) = ∂ L

∂λ ( ) ∂P ( , ) =  c +  c P +  ( d −  d )Q   (3.115) 
 

∂ L
∂Q ( , ) ∂Q ( , )

= ∂ L
∂Q ( , ) ∂Q ( , )

= λ  a +  a + λ ( c +  c ) (3.116) 
 

∂ L
∂Q ( , ) ∂P ( , )

= λ  b −  b +  λ ( d −  d ) (3.117) 

∂ L
∂Q ( , ) ∂λ ( ) = ( ) ( , ) =  a +  a Q +  ( b −  b )P  

 
(3.118) 

∂ L
∂Q ( , ) ∂λ ( ) = ( ) ( , ) =  c +  c Q +  ( d −  d )P − 1 (3.119) 

3.7. Tipos de geração 

De acordo com recomendações da norma IEEE 1547, [117], e estudos [38], 
[55] e [118] as unidades de GD são projetadas para operar com fator de potência 
unitário, e não é permitido a inserção de potência reativa para a rede. Assim, o controle 
de tensão pode ficar prejudicado com a penetração crescente de potência ativa e 
devido a sua característica aleatória de acordo com as condições climáticas. Dessa 
forma, a compensação através de elementos do SEP como bancos de capacitores 
(BC’s), reguladores de tensão (RT) e alteração de tap’s dos transformadores (OLTCs) 
pode não ser eficiente ao ponto de obedecer essa característica específicas das GDs 
com excesso de eventos transitórios, intermitentes.   A utilização de dispositivos GDs 
com inversores com resposta rápida poderia injetar e absorver potência reativa para 
estabilizar a tensão na carga. Portanto, diversos estudos têm, recentemente, focado 
neste controle de reativo, como pode ser visto pelo novo código alemão [119] e [120] 
e utilização técnicas e dispositivos modernos de controle [42], [121], [122], [123], e 
[124]. 

Dessa forma, tipos distintos de geração das GD’s são adotados neste trabalho: 
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 PgoQgc: Nesse tipo, é otimizada apenas a potência ativa e considera-se a 
potência reativa com um valor constante. 

 PgoQg0: Nesse tipo, é otimizada apenas a potência ativa e considera-se a 
potência reativa nula. 

 PgoQgo: Nesse tipo, são otimizadas as potências ativa e a reativa. 

3.8. Solução Numérica – Importantes Contribuições deste trabalho 

A solução numérica-computacional do fluxograma e algoritmo dos itens 
seguintes possui alguns diferenciais frente à clássica solução numérica de NR para o 
DE.  

Com relação ao processo de controle Volt/Var, o Fator de potência da barra da 
subestação (SE) é controlado com a utilização dos BC’s pré-dispostos no SEP e 
posterior é efetuado o controle de tensão através da utilização do regulador de tensão 
(RT) também predisposto no SE em conjunto com o tipo de geração específica para 
cada caso estudado.  

Deve-se mencionar o importante processo de inclusão de fontes renováveis 
além das tradicionais fontes térmicas nos casos em estudo.  A adição destas fontes 
torna a solução numérica mais complexa [70] pois a solução das derivadas parciais 
da função objetivo custo sem restrições (3.73) em relação a cada uma das variáveis 
(3.76 a 3.79) torna necessário o cálculo das derivadas parciais de equações (3.66), 
(3.67), (3.71) e (3.72) que não possuem respostas na forma fechada como era 
possível para (3.62), (3.64) ou (3.65) e (3.69) ou (3.70). Para esta solução numérica, 
adota-se a seguinte metodologia através de 7 passos que descrevem importantes 
contribuições deste trabalho:  

 
1) Solução das funções de densidade de probabilidade (pdf) para PV, 

equações (3.47) e (3.48) e para eólica equação (3.52), de acordo com 
dados dos parâmetros pré-selecionados de acordo com referências; 

2) Utilização dos resultados obtidos das pdf’s como entrada dos custos de 
reserva e de penalidade das fontes conforme equações para PV (3.66), 
(3.67) e para eólica (3.71) e (3.72). 
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3) Obtêm-se os gráficos da função custo das gerações renováveis, 
Fotovoltaicas e eólicas, conforme Figura 3.5, com o custo total do sistema. 
Através deste gráfico, assim como foi feito no ítem 3.4.3, pode-se interpretar 
claramente o comportamento da função custo de geração das GD’s 
renováveis. Esta análise representa uma importante contribuição do 
trabalho uma vez que permite uma visualização de cada parte constituinte 
da função custo de geração das renováveis. 

4) Utiliza-se, como artificio de solução, o ajuste da função custo total das GD’s 
renováveis para uma equação quadrática, de forma a tornar a solução muito 
mais simples, uma vez que transforma um problema complexo de DE num 
problema mais simples, equivalente a existência de várias GD’s térmicas. 
Portanto, novas equações quadráticas com coeficientes de custo 
característicos de GD’s renováveis caracterizam os problemas do DE de 
forma clássica com solução similar ao clássico problema do DE com GD’s 
térmicas. Esta contribuição torna a solução do problema numérica e 
computacionalmente muito mais simples. 

5) Finalmente, a solução das equações de custo geral para PV (3.63) e para 
eólica (3.68) são resolvidas juntamente com as outras equações de custo 
mais simples que compõem a equação geral da função objetivo (FO) (3.53). 

6) As restrições de balanço de potência e de limites de produção das GD’s são 
atendidas e encontradas as equações que caracterizam cada um dos 
geradores renováveis na solução computacional através do MATLAB. 

7) O processo de otimização de NR é concluído com a obtenção da condição 
ótima de geração para o SEP num determinado instante.  

3.9. Fluxograma do algoritmo Utilizado  

No fluxograma da Figura 3.6 tem-se o algoritmo do despacho econômico das 
unidades de geração distribuídas alocadas com as tensões nas barras controladas 
para o nível inferior de tensão obtida pelo controle Volt/VAr. O fluxo de potência e 
também o controle de tensão e reativo são partes constituintes do despacho 
econômico de geração.  

No despacho econômico, com estrutura principal no fluxograma, têm-se, 
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inicialmente, a entrada de dados, posteriormente, a obtenção da matriz admitância e 
impedância e o cálculo dos valores iniciais de potência ativa desconsiderando as 
perdas das equações (3.76) a (3.79).  

Obtêm-se os valores inicias para o custo com a geração inicial. 
Executa-se o fluxo de potência e paralelamente efetua-se o controle de reativos 

e de tensão nas barras (controle VVC). Para o controle, atuarão os bancos de 
capacitores, num primeiro momento, para correção do fator de potência da barra Vteta 
e, posteriormente, os reguladores de tensão para controle de tensão em todas as 
barras.  

Considerando que, incialmente, não haverá convergência relacionada ao 
balanço de potência da barra da subestação, o processo continua com a obtenção 
das matrizes de perdas, Hessiana e Jacobiana para obter o incremento das potências 
das GD’s e do multiplicador de Lagrange através da solução matricial. Os valores das 
potências e do multiplicador de Lagrange são atualizados e o processo é repetido 
(loop interno) de acordo com o algoritmo até que ocorra a convergência de uma das 
equações de convergência do erro quadrático. Neste momento, tem-se a condição 
ótima de geração para aquela situação especifica, o que não representa a solução do 
problema do DE. 

Uma vez convergido o loop interno do fluxograma, executa-se o cálculo final do 
custo final, e considerando que não haverá convergência, faz-se o loop externo, 
retornando ao início do processo de cálculo do fluxo de potência. O fluxo é executado, 
agora com novos valores de potências geradas das GD’s e novos multiplicadores de 
Lagrange, sucessivas vezes até que ocorra a convergência do teste do balanço de 
potência da barra “slack” da subestação. 

Após esta convergência, é executado o cálculo final do custo, e considerando 
que os custos das iterações adjacentes apresentam gerações bem próximas entre si 
e da condição ótima, o teste de erro de custo converge e o processo é finalizado. 
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Figura 3.6- Fluxograma do despacho econômico por NR. Adaptado fonte [75] 
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Capítulo 4 - Estudo de Casos 

4.1. Introdução 

Para analisar os métodos estudados e implementados, são utilizados dois tipos 
de sistemas elétricos de potência submetidos a diferentes estudos de casos com o 
objetivo de generalizar, validar e melhorar a compreensão da metodologia elaborada.  

Neste capítulo, são aplicados as fundamentações teóricas e desenvolvimentos 
matemáticos do capítulo anterior, começando com um sistema elétrico de 5 barras 
adaptado de Kothari e Dhillon [75], que possui características de um sistema de 
transmissão e, posteriormente, o sistema de distribuição de testes do IEEE 13 barras 
adaptado de Kersting [125]. Cada estudo de caso é submetido a diferentes cenários 
com vários tipos de gerações distribuídas. Por sua vez, estes cenários são submetidos 
a diversos casos que são alvos de análises e conclusões.  

4.2. Detalhamento Esquemático do Estudo 

Inicialmente, são descritos os cenários, os casos e sistemas elétricos sob 
estudo conforme Tabelas 4.1 a 4.3. Por fim, é descrita a metodologia adotada para as 
análises de desempenho dos cenários individualmente, e a análise de desempenho 
geral entre os cenários, conforme Figura 4.1. 

4.2.1. Casos, Cenários e SEP’s em estudo 

A Tabela 4.1 apresenta, na primeira coluna, a topologia das redes sob estudo, 
anel e radial, seguida, na segunda coluna, das dimensões do SEP, 5 e 13 barras, 
respectivamente. Cada SEP é submetido a 3 cenários com diferentes tipos de GD’s. 
O primeiro possui, exclusivamente, GD’s térmicas, o segundo e terceiro cenários 
possuem GD’s híbridas: térmicas com solar fotovoltaicas e térmicas com eólicas, 
respectivamente.  
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Tabela 4.1- Estudo de Casos e Cenários sob análise. 
Estudo 
de caso SEP Cenários Tipos de 

GD’s 
Anel  

 Radial 

5 barras 
 
 

13 barras 

C1 Térmicas 
C2 Térmicas    & PV 
C3 Térmicas    & Eólicas 

*SEP=sistemas elétricos de potência; GD=gerações distribuídas; Ci=i-ésimo cenário. 
 

Tabela 4.2- Tipos de cargas.  
Tipo de 
carga Classe 

a Industrial b Residencial 
 

Tabela 4.3- Casos de simulação de cada cenário pertencente a um determinado estudo de caso;  

Casos 
Dados de Entrada do SEP 

DE         
GD  VVC 

Base a Não Não b 
1 a Não Sim b 

2 

a PgoQg0 
Não 

b 
a PgoQgc b 
a PgoQgo b 

3 

a PgoQg0 
Sim 

b 
a PgoQgc b 
a PgoQgo b 

*DE = despacho econômico; GD = gerações distribuídas; VVC = ”Volt/VAr Control”; Pgo = potência ativa 
ótima; Qg0, Qgc  e Qgo potência reativa nula, constante e ótima, respectivamente. 
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A Tabela 4.2 apresenta a denominação para os tipos de cargas de acordo com 
a classe, sendo as cargas da classe industrial denominadas “a”, e as cargas 
residenciais com a letra “b”. 

A Tabela 4.3 ilustra todos os casos simulados. Ao todo são 4 casos: base, caso 
1, 2 e 3. Para cada um dos casos, tem-se 2 subcasos com cargas industriais (a) e 
residenciais (b). Para os casos 2 e 3 tem-se além dos subcasos mencionados, três 
tipos de gerações diferentes para cada um destes casos (2 e 3), totalizando 6 
subcasos para cada um destes 2 casos.  

O caso base, conforme denominação, é referência do estudo, tendo em vista 
suas características básicas: possui geração concentrada na barra da subestação 
(SE), ou seja, sem gerações distribuídas submetidas ao DE e sem a aplicação do 
controle VVC. Para o estudo do sistema em anel, 5 barras, nenhum dispositivo, BC’s 
e RT’s, é utilizado. Já para o sistema 13 barras, o RT na SE e os BC’s pré-alocados 
são mantidos fixos nos seus valores máximos, conforme Kersting [125]. 

O caso 1 contém 2 subcasos para cargas da classe residencial e industrial. 
Possui geração concentrada na barra da subestação (SE), ou seja, sem gerações 
distribuídas submetidas ao DE e aplicando o controle VVC com dispositivos pré-
alocados nas barras. Os dispositivos são alocados conforme descrição de itens 
seguintes relacionados a descrição do caso.   

O caso 2 contém 6 subcasos. São três tipos de gerações distribuídas 
submetidas ao DE mas sem aplicação do controle VVC, mantendo os dispositivos, 
BC’s e RT, na mesma condição do caso base. Os tipos de gerações, já descritos, 
variam de acordo com o processo de otimização, sendo: PgoQg0 para potência ativa 
ótima e reativa nula, PgoQgc para potência ativa ótima e reativa constante e 
finalmente PgoQgo para potências ótimas. 

O último caso, 3, é o mais completo. Possui 6 subcasos conforme caso 2 com 
DE e controle VVC.  

Com este detalhamento, importantes análises são realizadas com base nos 
resultados das redes testadas. Outros importantes trabalhos foram publicados por 
H.F.G. Gomes e P.R.S. Jota, conforme [126 a 128]. 
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4.2.2. Análises de Desempenho 

Na Figura 4.1 tem-se a sequência das análises de desempenho realizadas 
nesta etapa do trabalho.  

Inicialmente, são selecionados os sistemas para análises, anel-5 barras, e 
radial-IEEE 13 barras com descrição das suas principais características considerando 
também cada cenário e seus respectivos casos. 

Posteriormente, são realizadas as simulações de cada caso, começando 
através dos processos de validação dos resultados principais. 

 
Figura 4.1- Fluxograma com procedimentos para análises dos SEP’s. 

 
Ao término de cada simulação dos casos, são obtidos os resultados principais 

de cada um dos cenários específicos até o término dos 4 casos (Base, 1,2 e 3) quando 
são realizadas as análises e apresentadas as conclusões principais: i) resultados 
numéricos por tabelas relacionados ao custo de geração, perdas e consumo e                 

Início

Seleção do SEP 

Seleção do Cenário

Simulação dos Casos

Análise de Desempenho 
por Cenário;

Análise de Desempenho
entre Cenários;

Fim

Fim dos Casos

Fim dos Cenários

Fim dos SEP 

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Visão/Solução Operacional 
(em tempo real):

Melhor 
Desempenho 
por Cenário

Visão/Solução de Planejamento 
(expansão) :

Melhor 
Desempenho 
entre Cenários

1º Térmicas
2º Térmicas e PV
3º Térmicas e Eólicas
Caso Base: Sem GD e VVC
Caso 1: Sem GD e Com VVC
Caso 2: Com GD e Sem VVC
Caso 3: Com GD e VVC

5 barras
13 barras
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ii) resultados gráficos dos perfis de tensão de cada sistema verificando a atuação do 
processo do despacho econômico e do controle VVC. Através destes resultados, 
devidamente armazenados, pode-se realizar a análise de desempenho para cada 
cenário de um SEP específico. Todos os resultados são avaliados para cada cenário 
até a obtenção e análise dos dados/resultados de cada um dos 3 cenários.  

Ao término, tem-se condições de realizar a análise de desempenho entre os 
cenários. Este procedimento é realizado para todos os SEP’s em análise sendo que 
ao final do processo é possível, assim como já mencionado, realizar a apuração das 
soluções de desempenho: i) de cada cenário, denominada aqui de visão/solução 
operacional em tempo real, uma vez que está relacionada diretamente a determinação 
e classificação da melhor metodologia de operação para um cenário específico 
predeterminado para o SEP, e, portanto, de acordo com cada um dos parâmetros 
(perdas, consumo e custo) numa dimensão restrita e ii) entre os cenários, denominada 
visão/solução de planejamento de expansão, pois está relacionada a determinação e 
classificação da melhor metodologia de operação entre todos os cenários do SEP 
selecionado, portanto agora numa dimensão mais global, ao nível de poder planejar 
entre todos os cenários existentes o que representaria a melhor opção para aquele 
determinado SEP, relacionado aos parâmetros sob análise. 

4.3. Procedimento Computacional 

Para esta etapa, uma série de passos são realizados previamente, desde a 
entrada de dados, passando pela obtenção das principais matrizes, processos e 
resultados iterativos obtidos por método determinístico, até o passo final.  

4.3.1. Valores Iniciais  

A convergência do método iterativo de Newton está diretamente relacionada a 
maneira apropriada da obtenção da solução inicial das variáveis desconhecidas, alvos 
do processo de iteração [74], [123] e [124]. 
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a) Para o Fluxo de Potência: 
Para as barras PQ (barras de cargas com modelo potência constante, e demais 

barras mistas, com alocação de geração distribuídas e cargas), atribui-se, 
inicialmente, um perfil plano de tensões com módulos de 1 p.u. e ângulos de 0º (“Flat 
Start”). Para as barras “Slack” ou “Vteta” considera-se valores fixos para tensão com 
ângulo 0º e módulo de acordo com cada situação específica do SEP (conforme 
indicado por Kothari e Dhillon [75] e Kersting [125] com valores de 1,06pu e 1,0687pu, 
respectivamente).  Já para as barras PV’s, inicialmente, considera-se os valores 
designados para o SEP específico em análise. 
V = 1∡0∘                                        (i = 1,2, … , NPQ)      (4.1) 

 
b) Para os GD’s: 
 

b.1) Valor nominal de potência ativa dos Geradores Distribuídos: para o caso de 5 
barras, utilizam-se as equações quadráticas de custo de geração conforme D. P. 
Kothari e Dhillon [75]. Para o sistema de testes IEEE-13 utilizam-se geradores a 
diesel dentre os diversos disponíveis no catálogo do fabricante [129] com 
diferentes tipos de potência nominal de forma a abranger a maior possibilidade de 
tipos de geradores disponíveis para o sistema específico. De acordo com a curva 
de consumo de combustíveis dos geradores, é possível obter as equações de 
custo dos geradores e seus respectivos coeficientes. Para fontes eólicas, utilizam-
se os dados do fabricante, conforme [130]. Para os painéis fotovoltaicos são 
utilizadas potências ativas nominais idênticas as dos aero geradores nas barras 
correspondentes. Consideram-se estes valores nominais como o máximo para a 
hora específica sob análise. A soma total dos valores nominais dos geradores 
deverá ser maior que a soma das demandas das cargas com as perdas do sistema 
para cada momento em análise. 
b.2) Para o cálculo inicial do multiplicador de Lagrange (λ) e das potências dos 
geradores distribuídos térmicos, considera-se o sistema sem perdas. Assim 
através das equações (3.76) a (3.79) sem as perdas tem-se:  
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λ : A partir de (3.76). 
∂ ( ), ( ), ,

∂ ( ) = ∂C ( )
∂ ( ) − λ = 0                   (i = 1,2, … , NG)       (4.2) 

Ou seja, 
λ = ∂C ( )

∂ ( ) = 2 ∗ a ∗ ( ) + b                                     (i = 1,2, … , NG)      (4.3) 

( ) = λ −   b
2a                                                                       (i = 1,2, … , NG)       (4.4) 

 
c) λ : A partir de (3.77). 

 
( ), ( ), ,

( ) = −λ = 0                                          (i = 1,2, … , NG)       (4.5) 
Ou seja, 
               λ = 0                                                                                   (i = 1,2, … , NG)       (4.6) 

d) A partir de (3.78): 
 

( ), ( ), ,
λ = ( ) = ( ) = 0        (4.7) 

Considerando: 

( ) =          (4.8) 

Tem-se utilizando a equação de ( ) na equação previa: 
 

λ −   b
2a =          (4.9) 

Manipulando: 

λ =
+ ∑ b

2a
∑ 12a

      (4.10) 



99 
Capítulo 4 – Estudo de Casos                                                                                                                                           

  

4.3.2. Dados de Entrada 

Nesta etapa vários dados são utilizados, como os do Anexo A, Tabelas AN.A1, 
AN.A2 e AN.A3 para o sistema anel e do Anexo B, Tabelas AN.B1 e AN.B2 para o 
sistema radial: 

1) Barras: módulo tensão, ângulo da tensão, potência ativa e reativa e valor do 
banco de capacitores; 

2) Linhas: parâmetros das linhas; transformador; 
3) Custos: coeficientes de Custo; 
4) Limites: de potência ativa e reativa; 
5) Coeficientes ZIP; 
6) Tolerâncias do processo iterativo; 

4.4. Estudo de Caso: Rede Anel – 5 barras 

Através das análises do SEP da Figura 4.2 é possível, de maneira simples, 
compreender completamente a metodologia elaborada. A rede tem topologia em anel 
com 5 barras [adaptado 75] sendo a barra 1 do tipo Vteta e as demais do tipo PQ 
podendo conter gerações distribuídas. As redes são representadas conforme Kothari 
e Dhillon [75], modeladas por fase de acordo com representação unifilar da figura. 
Dessa forma, supõe-se que o autor considerou o sistema equilibrado, portanto com 
trechos de rede trifásicos perfeitamente transpostos e com cargas trifásicas 
equilibradas. Todos os parâmetros utilizados podem ser verificados no Anexo A nas 
Tabelas AN.A1, AN.A2 e AN.A3. A Figura 4.2 ilustra os 3 cenários designados por C1, 
C2 e C3. Também estão presentes os equipamentos responsáveis pelo controle VVC, 
banco de capacitor, BC, e o regulador de tensão, RT. Dessa forma pode-se, a partir 
da figura, e de cada cenário, configurar cada um dos 4 casos sob análise com suas 
características. 
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Figura 4.2- Sistema sob análise. Todos cenários (C1, C2 e C3=cenário 1, 2 e 3, BC = banco de 

capacitores, RT = regulador de tensão). Fonte: adaptado [75]. 5 barras. 
Conforme já mencionado, toda a metodologia desenvolvida relacionada ao 

controle VVC é aplicada sobre sistemas com a alocação prévia dos reguladores de 
tensão (RT’s) e dos bancos de capacitores (BC’s). São acrescentados dois 
equipamentos para os casos em que ocorrem o controle VVC (casos 1 e 3), sendo um 
BC na barra 4 para controle de fator de potência na barra da subestação e um RT na 
subestação para manter a tensão nas barras na metade inferior da faixa de tensão 
normatizada, [60], conforme estratégia de conservação de energia por redução de 
tensão, CVR (0.95 a 1.00 p.u.). 

As cargas são consideradas concentradas nas barras, equivalente a demanda 
numa hora específica, com valores máximos nominais (pico de demanda) e 
provenientes exclusivamente de cargas residenciais ou industriais.  

Os procedimentos adotados para conservação de energia são aplicados 
principalmente durante momentos de contingências, e não como medidas 
permanentes ao SEP, para redução: de demanda em horários de ponta, do custo de 
geração, das perdas, dentre outros. Desta forma, a análise horária, com demanda de 
pico, é suficiente para demonstrar o comportamento do SEP frente as estratégias de 
conservação de energia na presença das fontes distribuídas adotadas neste trabalho. 
Para este caso específico, tem-se, portanto, o despacho econômico estático das 
fontes distribuídas (DEE). 
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4.4.1. Cenário 1: GD’s Térmicas 

O estudo de Kothari e Dhillon [75] está relacionado, especificamente, a este 
cenário, no qual as fontes distribuídas são consideradas como térmicas.  

Com exceção da barra 1, Vteta, todas as outras barras possuem cargas e com 
valores nominais demonstrados diretamente na Figura 4.2 e no Anexo A, Tabela 
AN.A3 para tensão nominal, sendo, suas demandas, variáveis de acordo com a 
tensão e conforme modelo ZIP, com coeficientes para as parcelas de impedância 
constante, corrente constante e potência constante para potência ativa e reativa, 
discriminados na Tabela ANEXO A Tabela AN.A.1. Assim, cargas com coeficientes 
ZIP do tipo industrial, de acordo com Diaz-Aguiló et. al. [11], representam cargas 
típicas PQ, potência constante. Tem-se assim, em um dos casos, com cargas 
industriais, uma maior similaridade com os dados de Kothari e Dhillon [75].  

4.4.2. Cenário 2: Sistema Híbrido 1: GD’s Térmicas & PV 

Neste cenário uma modificação no cenário 1 é executada, conforme a Figura 
4.2, com a adição da GD fotovoltaica na barra 3 e demais alterações conforme casos. 
Esta segue toda a fundamentação já descrita em capítulos anteriores relacionada a 
modelagem de fontes de geração fotovoltaicas e térmicas. 

Para o parque de geração fotovoltaica utilizam-se os dados de El Desouky et. 
al. [78] e Tina et al. [114], conforme descrito no capítulo anterior, com = 0.864, 

( ) = 30 ∗ 10 (valor total) e = 3.5507 e os parâmetros da distribuição de 
Weibull são β=0 e C= 0.6251 com os custos de reserva e penalidade kr(pv)= 3 $/ kWh 
e kp(pv)= 4 $/kWh, respectivamente. O coeficiente de custo da planta é h =1.3 $/kWh. 
O valor de geração nominal de pico disponível para o parque fotovoltaico no horário 
sob análise (09:00) é de 30 MW.  

4.4.3. Cenário 3: Sistema Híbrido 2: GD’s Térmicas & Eólicas 

Neste cenário uma modificação no cenário 1 também é executada conforme a 
Figura 4.2 com a adição da GD eólica na barra 3 e demais alterações conforme Figura 
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4.3. Esta figura segue toda a fundamentação já descrita em capítulos anteriores 
relacionada a modelagem de fontes de geração eólicas e térmicas. 

O valor de geração nominal de pico disponível ao parque eólico no horário sob 
análise (09:00) é estipulado em 30 MW assim como foi feito para o sistema 
fotovoltaico. Para o parque eólico utilizam-se também os dados de ElDesouky et. al. 
[78] e Tina et al. [114] com os parâmetros da distribuição de Weibull iguais a k=2 e c= 
10 m/s com os custo de reserva e penalidade kr = 4 $/ kWh e kp = 2 $/kWh, coeficiente 
de custo da planta é di = 1.0 $/kWh e com dados de velocidade adaptados de acordo 
com fabricante de geradores eólicos ABB, modelos NTK 200/250/300 [127-130], =
5 / , = 15 /  e = 45 / . 

4.4.3.1. Casos dos Cenário 

As Figuras 4.3 e 4.4 esquematizam todos os casos (base, caso 1, 2 e 3) de 
cada um dos cenários (C1, C2 e C3). 

  
Figura 4.3- Casos sob análise: base e caso 1 para todos cenários (C1, C2 e C3=cenário 1, 2 e 3, BC 

= banco de capacitores, RT = regulador de tensão). 5 barras. 

 
Figura 4.4- Casos sob análise: 2 e 3 para todos cenários (C1, C2 e C3=cenário 1, 2 e 3, BC = banco 

de capacitores, RT = regulador de tensão).  
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4.4.3.1.1. Casos do Cenário 1: GD’s Térmicas 

São realizadas comparações entre os diversos casos indicados na Tabela 4.3 
e ilustrados nas Figuras 4.3 e 4.4, avaliando o impacto de modificações propostas no 
sistema de potência. No primeiro esquema a esquerda da Figura 4.3 está 
representado o caso base, em que a geração é concentrada na barra da SE e não se 
tem os dispositivos para controle VVC.  

Opta-se em colocar todos os geradores na mesma barra para que os efeitos 
das equações de custo de cada um dos geradores fossem devidamente considerados 
para comparação, quando estes mesmos geradores estiverem distribuídos no 
sistema. O Segundo esquema da figura, ao lado direito, representa o caso 1, 
adicionando os dispositivos, BC e RT para controle VVC. Na Figura 4.4, tem-se o caso 
2 com GD e DE, mas sem VVC, e finalmente, o caso 3, com GD e DE e VVC à direita 
da figura. 

4.4.3.1.2. Casos do Cenário 2: GD’s Térmicas e Fotovoltaicas 

São simulados todos os casos descritos na Tabela 4.3, concentrando as GD’s 
na subestação, para os casos base e 1, ou distribuindo-as na rede, casos 2 e 3, 
aplicando o controle VVC, casos 1 e 3, ou sem aplicação, casos base e 2, assim como 
demonstrado nas Figuras 4.3 e 4.4.  

4.4.3.1.3. Casos do Cenário 3: GD’s Térmicas e Eólicas 

Assim como nos outros cenários, tem-se os casos base e 1, com geração 
concentrada na barra da subestação, ou casos com geração distribuídas na rede, 
casos 2 e 3, a aplicação do controle VVC, casos 1 e 3 ou sem VVC, casos base e 2 
assim como demonstrado nas Figuras 4.3 e 4.4.  
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4.5. Estudo de Caso: Rede de distribuição Radial – 13 barras 

O SEP consiste de uma adaptação do SEP elaborado por Kersting [125] que 
contém a descrição completa de sua forma básica. Para as análises, adota-se a 
configuração monofásica, da fase C, uma vez que é a fase que existe na maioria dos 
trechos. Algumas configurações e parâmetros adotados estão presentes na Figura 
4.5, que contém o diagrama unifilar para fase C e nas tabelas do Anexo A, com os 
dados da potência demandada e a barra em que a carga está alocada com os dados 
relacionados aos coeficientes de custo da geração térmica, as barras que estão as 
GD’s sua potência nominal, e os limites de potência de cada unidade geradora. O 
sistema contém importantes características como a existência de componentes 
principais para a realização do controle VVC, bancos de capacitores e reguladores de 
tensão, ambos pré-alocados, além de diversos modelos de linhas aéreas e 
subterrâneas dentre outras características que o tornam um importante sistema de 
testes com recorrentes aplicações na literatura.  

Assim como para o caso anel 5 barras, a Figura 4.5 ilustra os 3 cenários 
designados por C1, C2 e C3. Também estão presentes os equipamentos 
responsáveis pelo controle VVC, banco de capacitor, BC, e o regulador de tensão, 
RT. Dessa forma, pode-se, a partir da figura, e de cada cenário, configurar cada um 
dos 4 casos sob análise, com suas características. 

 
Figura 4.5- Sistema sob análise distribuição radial IEEE-13 barras. Todos cenários (C1, C2 e 

C3=cenário 1, 2 e 3, BC = banco de capacitores, RT = regulador de tensão). Fonte: adaptado [125] 
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4.5.1. Cenário 1: GD’s Térmicas 

São utilizados geradores térmicos a diesel com coeficientes de custo obtidos a 
partir da curva quadrática ajustada com os dados da carta de consumo de 
combustíveis do fabricante conforme ANEXO C, [129], na faixa de consumo 
especificada. Os valores dos coeficientes são validados conforme os obtidos em [131] 
para o gerador de 500kW, (com a devida conversão das moedas dólar para reais e 
galão para litros) e, para os demais geradores, pode-se verificar pela tabela do 
fabricante. O sistema em análise está representado com todos os equipamentos para 
todos os cenários na Figura 4.5, com GD’s com letras C1, e os casos que são 
simulados estão presentes na Figura 4.6. 

4.5.2. Cenário 2: Sistema Híbrido 1: GD’s Térmicas & PV 

Este cenário está representado na Figura 4.5, através das alterações nos GD’s 
com letras C2, no qual são substituídas duas gerações térmicas das barras 6 e 8 por 
gerações distribuídas fotovoltaicas. 

São simulados todos os casos descritos na Tabela 4.3, sendo que 
diferentemente do caso anel 5 barras o caso base e caso 1 são os mesmos para todos 
os cenários, pois são compostos de apenas uma geração termelétrica com equação 
de custo própria para atender toda a demanda e perdas do sistema. Os casos são 
feitos conforme Figura esquemática 4.6.  

Para os dois geradores fotovoltaicos considera-se, assim como para o caso 5 
barras, um parque de geração fotovoltaica com os dados de ElDesouky et. al. [78] e 
Tina et al. [114] com k = 0.864,  λ = 3.5507 e parâmetros da distribuição de Weibull 
são β=0 e C= 0.6251. Para os custos de reserva e penalidade utilizam-se os valores 
kr(pv)= 3/5 $/ kWh e kp(pv)= 4/5 $/kWh e o coeficiente de custo da planta é hi=1.3/5 
$/kWh, de forma que, a potência inicial dos painéis ficassem dentro do estipulado nas 
condições iniciais, e os painéis são utilizados em região com potência nominal de pico 
disponível, no horário sob análise (09:00), de 300kW e 250kW (65% do total as 09:00).   
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4.5.3. Cenário 3: Sistema Híbrido 2: GD’s Térmicas & Eólicas 
Neste cenário a modificação está representada também na Figura 4.6, através 

das alterações nos GD’s com letras C3, e segue toda a fundamentação já descrita em 
capítulos anteriores relacionada a modelagem de fontes de geração eólica e térmicas. 
São substituídas duas gerações térmicas das barras 6 e 8.  

Para o parque eólico utilizam-se os dados de Tina et al. presentes em [113] e 
[114], adaptado para velocidades de acordo com fabricante conforme ANEXO D, 
[130], com = 4 / , = 13 /  e = 25 / . Os parâmetros da distribuição de 
Weibull são k=1 e c= 4.35 m/s com os custo de reserva e penalidade kr = 4/3 $/ MWh 
e kp = 2/3 $/MWh. O coeficiente de custo da planta é d  = 1/3 $/MWh. As potências 
nominais disponíveis aos aero geradores são 250kW e 300kW. 

4.5.3.1. Casos dos Cenário 

A Figura 4.6 ilustra todos os casos de cada um dos cenários (C1, C2 e C3). 

  

  
  Figura 4.6- Casos sob análise: base e caso 1 (em cima), casos 2 e 3 (em baixo) para todos cenários 

(C1, C2 e C3=cenário 1, 2 e 3, BC = banco de capacitores, RT = regulador de tensão).  
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4.5.3.1.1. Casos do Cenário 1: GD’s Térmicas 

A Figura 4.6 ilustra todos os casos em estudo através de pequenas figuras 
esquemáticas. O caso base não contem gerações distribuídas e apenas uma geração 
térmica na subestação, T1a, já configurada com equação de custo de geração de 
potência nominal suficiente para suprir toda a demanda do sistema e compensar as 
perdas. Os bancos de capacitores são fixos (sem setas) e pré-alocados e a tensão 
também tem valor fixo na subestação. Portanto, não é executado nem o controle VVC 
e nem o DE (figura superior a esquerda). No caso 1, os equipamentos, bancos de 
capacitores e reguladores de tensão, estão em condições de efetuar o controle VVC, 
ou seja, o banco de capacitores neste caso é variável (com seta) e existe o regulador 
de tensão (figura superior a direita), a GD na barra da SE continua igual a T1a. O caso 
2 possui as gerações termelétricas distribuídas, o DE é executado, mas sem controle 
VVC. (Figura inferior à esquerda), neste caso a GD térmica muda de valor, T1b, para 
atender as especificidades quanto ao custo de geração, ou seja, menor valor nominal, 
novos coeficientes de custo. Finalmente, tem-se o caso 3 em que são executados o 
DE e o VVC (figura inferior a direita) com a geração térmica na barra da SE com as 
mesmas características que o caso 2, ou seja, igual a T1b. 

4.5.3.1.2. Casos do Cenário 2: GD’s Térmicas e Fotovoltaicas 

A diferença em relação ao cenário 1 é a inclusão de GD’s fotovoltaicas nas 
barras 6 e 8 e retirada das térmicas, com os modelos já mencionados. 

4.5.3.1.3. Casos do Cenário 3: GD’s Térmicas e Eólicas 

Agora ao invés de incluir PV, como no cenário 2, ocorre a inclusão de GD’s 
eólicas nas barras 6 e 8 e retirada das térmicas, com os modelos já mencionados. 
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4.6. Simulações e Resultados 

Várias simulações são realizadas com o intuito de verificar o desempenho de 
cada um dos 4 casos em cada cenário. 

4.6.1. Considerações prévias. Abordagem tradicional de controle 
VVC adotada 

O controle VVC é realizado pela abordagem definida por Turan Gonen em [7] 
como abordagem tradicional, como mencionado no capítulo anterior. Nesta 
abordagem, o controle ocorre de forma independente pelos equipamentos de controle 
Volt/VAr. O acionamento dos bancos de capacitores e reguladores de tensão na 
subestação alteram os parâmetros controlados, a tensão nas barras e o fator de 
potência na subestação, para esta abordagem, utiliza-se, portanto, do acionamento 
independente dos bancos de capacitores até o ajuste do fator de potência na SE de 
acordo com o PRODIST 8, de 0.92 a 1 ou -0.92 a -1. Posteriormente, atua-se no 
regulador de tensão para ajustar as tensões nas barras. O controle de tensão inicia-
se partindo de valor superior de tensão na subestação, de forma que, quando o último 
nível de tensão da barra, com exceção da barra da SE, ficar abaixo do limite superior 
de 1 p.u. de tensão, o controle é finalizado. Prefere-se atuar dessa forma, pois tem-se 
maior possibilidade de sucesso do controle para perfis de tensão pouco horizontais. 
Adotando como referência o limite superior (1.0 p.u.) tem-se menor quantidade de 
violações da faixa inferior (0.95 p.u.) pois cria-se uma reserva quanto a distância ao 
limite inferior, de forma que, também, demais anormalidades momentâneas da rede 
como “sags” de pequenas amplitudes não se tornem tão prejudiciais as cargas. 
Violações do limite inferior podem ocasionar maiores problemas, como a redução da 
vida útil dos eletrodomésticos e demais cargas. Para perfis de tensão com diferenças 
maiores que 0.05 p.u. (1.0 a 0.95) o controle é realizado de forma a verificar a primeira 
violação do limite inferior, atuar no RT no sentido inverso aumentando a tensão e se 
nesse sentido ocorrer nova violação do limite superior finaliza-se o processo de 
controle. Para o caso 1, aquele que somente dispositivos RT e BC’s são objeto de 
controle, percebe-se claramente essa ideia.  
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1 O autor Kothari [75] realiza o processo de iteração sucessivas vezes adicionando os termos da matriz 
incrementos as potências geradas, mas não realizando o balanço da barra “slack” a cada iteração.  
2 O balanço de potência é realizado a cada iteração conforme adotado nesta dissertação e adotado 
pelo software PowerWorld.   

Já para o caso 3 em que se tem, além dos dispositivos mencionados, a 
otimização da geração distribuída o comportamento do perfil de tensão não é tão 
diretamente previsível como no caso 1. Nos casos 3, durante o controle, pode ser que 
a variação no BC’s ou no RT provoquem novo despacho dos GD’s e alteração dos 
níveis de tensão nas barras e ocorra mais de uma violação. O número de violações, 
então, será dependente do perfil de tensão (vários níveis podem estar bem próximos 
uns dos outros), do passo com que os valores dos BC’s são alterados (um tap pode 
ser suficiente para provocar alteração de tensão e fator de potência com níveis que 
provocariam violações) e dos passos de variação de tensão do RT na subestação (um 
tap pode ser suficiente para fazer com que mais de uma violação ocorra). Além disso, 
como já falado, devido a característica do despacho econômico ser efetuada 
dinamicamente a cada variação efetuada pelo RT e BC’s, os valores dos GD’s 
poderão modificar o perfil de tensão ajustado numa determinada iteração. Esta 
situação é exclusiva para os casos 3. 

4.6.2. Estudo de Caso: SEP Anel – 5 barras 

4.6.2.1. Validação 

Inicialmente é realizada uma análise sobre a validação da metodologia com o 
software PowerWorld (PW) e com a própria referência principal Kothari e Dhillon [75] 
nos casos específicos em que o autor analisa, 2a PgoQgc e 2a PgoQgo. São feitas 
as devidas adaptações para que o software executasse o proposto neste estudo. Os 
resultados sem1 balanço de potência são comparados com Kothari e Dhillon [75], e os 
com2 balanço comparados ao software PW devido as características utilizadas por 
estas referências. Todos os procedimentos e resultados encontram-se no Apêndice 
A, sendo aqui analisado os resultados finais através das Tabelas 4.4 a 4.7. 

Para as análises das validações, são obtidos erros relativos percentuais, 
sempre em relação a referência [75] ou em relação ao software PW, segundo a 
equação 4.11: 
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  (%) =  ∗ 100            (4.11) 
O valor pode ser considerado em módulo ou com os sinais, indicando a 

porcentagem que a grandeza obtida na dissertação (Diss) é adicionada ou reduzida 
em relação a referência [75] ou ao software (PW) (diferença ou erro percentual). Tal 
equação também é utilizada em outras análises para casos dos mesmos cenários e 
de cenários diferentes para avaliação de desempenho relativo.  

Os resultados da referência [75] são obtidos com erros percentuais máximo 
entre todas as variáveis menores que 0,2% conforme Tabelas 4.4 e 4.5. 

Tabela 4.4- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgc sem balanço e [75]. 5 barras. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 -0,0006 0,0013 0,1782 -0,0046 0,0004 0,0000 0,0000 -0,0073 0,0002
2 -0,0004 -0,0209 -0,0060 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0105 0,0015
3 0,0001 -0,0027 0,0168 -0,0004 0,0000 0,0000 0,0793 0,0021
4 0,0006 -0,0086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002
5 0,0004 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0100

Erro (%)

 
Tabela 4.5- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgo sem balanço e [75]. 5 barras. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0006 0,0001 0,0221 0,0000 0,0000 0,0009 -0,0020
2 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0031 0,0000 0,0000 -0,0010 -0,0040
3 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0018 0,0000 0,0000 -0,0003 -0,0050
4 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0080
5 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0003 -0,0010

Erro (%)

 
Para a metodologia com o fechamento do fluxo de potência, os resultados 

apurados nas tabelas de erro relativo percentual demonstram também boa 
aproximação entre os dados, com erros percentuais muito pequenos de no máximo 
8% entre todas as variáveis conforme Tabelas 4.6 e 4.7.  

Tabela 4.6- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgc com balanço e o PW. 5 barras. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 2,2376 0,0039 -1,3291 -3,5187 0,1954 0,0000 0,0000 -3,5132 0,1954
2 0,0295 -2,8615 0,9553 0,0000 0,0000 0,0000 1,3415 0,0000
3 0,0020 -2,2903 1,5004 -0,0036 0,0000 0,0000 8,3728 0,0191
4 0,0306 -1,7137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 0,0261 -0,9379 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Erro (%)

 
 
 



111 
Capítulo 4 – Estudo de Casos                                                                                                                                           

  

Tabela 4.7- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgo com balanço e o PW. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 1,8741 0,0004 0,0757 0,0932 0,4825 0,0000 0,0000 -0,9184 -5,2140
2 -0,3006 -5,9646 -0,0557 0,1226 0,0000 0,0000 -0,0790 -0,0616
3 -0,2804 -2,3508 0,0023 -5,0489 0,0000 0,0000 0,0264 -0,4242
4 -0,2879 -1,7241 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 -0,3113 -0,9080 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Erro (%)

  
Portanto, as análises comparativas dos resultados permitem concluir que os 

métodos desenvolvidos a partir da ferramenta de simulação MATLAB são adequados 
devido aos pequenos erros encontrados.   

4.6.2.2. Resultados Comparativos entre os Cenários 

Pelos gráficos da Figura 4.7 a 4.9 pode-se verificar de maneira comparativa o 
resultado final das tensões nas barras para todos os cenários. Cada figura possui dois 
gráficos sendo que um representa as respostas para o SEP com cargas industriais (a) 
e o outro, residenciais (b).  Nos Apêndices B, E e G tem-se as tensões de cada cenário 
separadamente, facilitando a visualização. 

 
Figura 4.7 – Comparações dos níveis de tensão entre casos base e os casos 1 de todos cenários, 

sendo o 1º representado com a letra T subscrita, o 2º cenário com as letras PV e o 3º, letra E. 
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As análises dos perfis de tensão são subjetivas, mas de forma qualitativa são 
indicativos da tendência dos resultados. Para análises mais confiáveis, são utilizados 
em conjunto resultados numéricos das Tabelas dos Apêndices C, F e H. 

Inicialmente são feitas algumas observações em relação aos resultados que 
auxiliarão na conclusão final da análise geral do SEP. Assim, constata-se que a 
aplicação do controle VVC é eficiente quando não existem GD’s (caso 1) ou quando 
as gerações distribuídas estão no sistema (caso 3), conforme Figuras 4.7 e 4.9, 
respectivamente. As tensões das barras são, portanto, controladas dentro da faixa de 
0.95 a 1 p.u., sem violações. Essa característica torna o perfil de tensão menos 
horizontal para os casos 1, o que não é verificado para os casos 2 e 3 em virtude das 
gerações distribuídas no sistema. É importante verificar, também, as similaridades dos 
resultados entre os cenários 2 (PV e térmicas) e 3 (eólicas e térmicas) para os casos 
1, 2 e geração do tipo PgoQg0 do caso 3. Para os demais tipos de GD’s do caso 3 
existem pequenas diferenças nos níveis de tensão. 

 
Figura 4.8 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. 5 Barras.  
Para a conclusão final é ainda importante fazer uma análise de desempenho 

dos casos para cada cenário. Tal análise está de acordo com a equação 4.11 visando 
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relacionar o quanto um caso (das linhas das tabelas) é percentualmente maior (sinal 
positivo) ou menor (sinal negativo) em relação a um segundo caso (das colunas das 
tabelas). O desempenho é dividido em três níveis, melhor, intermediário e pior e/ou 
também são feitas comparações diretas entre os melhores casos de cada cenário com 
o intuito de selecionar entre os 4 casos a opção mais razoável entre os parâmetros 
analisados: custo de geração, perdas e consumo uma vez que o mesmo caso pode 
ter diferentes níveis de desempenho entre os parâmetros. 

 
Figura 4.9 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. 5 Barras. 

4.6.2.3. Solução Operacional. Desempenho por Cenários 

Estas análises são feitas através de tabelas com dados percentuais relativos 
entre cada um dos casos. As tabelas são seleções de níveis de desempenho (Tabela 
4.8) a partir de todos os casos como os do Apêndice I para o cenário 1. 
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4.6.2.3.1. Casos dos Cenários 1: GD’s Térmicas 

Na Tabela 4.8 tem-se os resultados com melhor desempenho do cenário 1. 
Os dados são obtidos a partir de uma análise percentual do desempenho entre todos 
os casos e seus respectivos tipos de gerações em relação aos critérios: custo de 
geração, consumo e perdas. Os números expressam o quanto um determinado critério 
analisado pertencente a um determinado caso (base, 1, 2 e 3), tipo de geração 
(PgoQgo, PgoQg0 ou PgoQgc) e modelo de carga (a=industrial e b=residencial) 
descrito nas duas primeiras colunas da tabela é percentualmente superior (sinal 
positivo) ou inferior (sinal negativo) em relação ao mesmo critério pertencente ao caso, 
tipo e modelo de carga descritos na primeira linha da tabela. Assim, conforme a Tabela 
4.8, na primeira linha da tabela, o caso 2 apresenta, para cargas industriais, 
modeladas como potência constante, um custo de geração 1,65% menor que o caso 
Base, 1,84% menor que o caso 1, desempenho nulo em relação a ele próprio, 
obviamente, menor com apenas 0,06% em relação ao caso 2, tipo de geração PgoQgc 
e idêntico em relação ao tipo PgoQgo do caso 2. Apresenta desempenho 0,08% 
menor que o caso 3 com tipo de geração PgoQg0, menor em 0,12% em relação ao 
tipo PgoQgc e de apenas 0,07% menor que o tipo PgoQgo. Todas as outras análises 
podem ser realizadas seguindo esta mesma ideia. 

Tabela 4.8- Erro relativo percentual entre todos os casos do cenário 1 com melhor desempenho. 
(Selecionados os dados sob análise que apresentam melhor ou igual desempenho) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a -1,65 -1,84 0,00 -0,06 0,00 -0,08 -0,12 -0,07
b -0,76 0,50 0,00 -0,64 -0,07 2,07 2,22 2,06
a -1,65 -1,84 0,00 -0,06 0,00 -0,08 -0,12 -0,07
b -0,69 0,57 0,07 -0,57 0,00 2,14 2,29 2,13
a -1,53 -1,72 0,12 0,06 0,12 0,05 0,00 0,05
b -2,92 -1,68 -2,17 -2,79 -2,24 -0,14 0,00 -0,15

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -2,26 0,00 -3,74 -4,61 -3,79 -0,32 -0,03 -0,34

a -73,94 -77,56 0,00 -8,05 0,00 -11,60 -17,10 -11,11
b -73,13 -75,04 0,00 -5,06 0,60 -3,43 -8,15 -3,43
a -73,94 -77,56 0,00 -8,05 0,00 -11,60 -17,10 -11,11
b -73,29 -75,18 -0,59 -5,62 0,00 -4,00 -8,70 -4,00

PERDAS (%)

Pgo
Qg

0

Caso 1

Caso 2

Pgo
Qg

o

PgoQgc PgoQgo

CONSUMO (%)

Caso 2 Pgo
Qg

0
Pgo

Qg
o

Caso 3

Pgo
Qg

c

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 1 - MELHOR OU IGUAL DESEMPENHO - 5 BARRAS

Caso 1 Caso 2 Caso 3
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0
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Dessa forma, é possível verificar que, quando o objetivo principal for a redução 
do custo de geração e o sistema sob análise possuir cargas exclusivamente do tipo 
industrial (a) deve-se aplicar o despacho econômico nas GD’s otimizando as potências 
ativas e reativas ou manter a potência reativa da GD nula, conforme resultados para 
perdas com caso 2. Já quando as cargas forem exclusivamente residenciais, deve-se 
proceder uma alteração na GD de forma que ela passe a gerar a potência reativa de 
forma constante e também seja aplicado o controle VVC através do banco de 
capacitores e reguladores de tensão pré-alocados na rede. A maior redução do 
consumo ocorre quando é aplicado a técnica de controle VVC isoladamente, ou seja, 
com geração concentrada na barra da SE. 

Para obter o melhor desempenho quanto a redução das perdas, deve-se 
aplicar, o DE das GD’s otimizando além da potência ativa a reativa, ou ainda, para 
cargas do tipo industrial não gerar potência reativa, uma vez que possui desempenho 
idêntico para estas cargas. Esta configuração do SEP está de acordo com caso 2, 
apesar de não ser a melhor opção para redução da demanda e custo de geração. Esta 
análise pode ser confirmada com os dados de perdas da Tabela 4.8. 

A partir da tabela mencionada, é possível decidir sobre o desempenho de 
cada caso dentre cada critério, separadamente, ou entre um conjunto de critérios. De 
maneira geral, ou seja, entre todos os critérios, não existe um caso que seja 
unanimemente a melhor solução, partindo da análise dessa tabela unicamente. Dessa 
forma, será necessário verificar a classificação dos casos em outros níveis de 
desempenho: intermediário, inicialmente, e caso necessário, o pior desempenho. 
Pode-se ainda fazer uma comparação diretamente entre os casos com melhor 
desempenho verificados na Tabela 4.8.  Assim, uma vez classificados os casos com 
melhor desempenho pela Tabela 4.8 pode-se, também, classifica-los de acordo com 
os desempenhos nos outros critérios (perdas, custo e consumo).   

Assim, através da Tabela 4.9, pode-se verificar uma comparação entre os 
casos com melhor desempenho nos critérios, com foco, inicialmente, no caso com 
desempenho intermediário. Ter desempenho intermediário significa apresentar 
melhores resultados (maiores valores negativos) em relação a pelo menos 2 dos 3 
outros casos existentes (além do seu próprio caso). Neste sentido, e de acordo com 
a tabela, verifica-se que o caso 3 apresenta resultados no mínimo intermediários, 
conforme células não selecionadas da tabela que indicam melhor desempenho do 
caso, o que não acontece para o caso 2. Para o caso 1 não é necessário fazer essa 
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comparação uma vez que está expresso na tabela que, apesar de ter melhor 
desempenho em relação ao consumo, apresenta pior desempenho em relação ao 
critério perdas comparativamente aos casos 2 e 3, situação que o exclui da resposta 
final. 

Finalmente, conclui-se que uma solução com relação de compromisso no 
mínimo intermediária entre perdas, redução do custo de geração, redução de 
demanda corresponde ao caso em que ocorre a aplicação conjunta das duas técnicas 
VVC e DE com despacho ótimos da geração de potência ativa e reativa, ou com 
potência reativa constante, conforme caso 3, mais especificamente, o tipo de geração 
PgoQgo e PgoQgc. 

 
 

Tabela 4.9- Caso 3 com desempenho intermediário (esquerda): melhor que pelo menos dois casos e 
desempenho do caso 2 (direita)  (Seleção dos piores desempenhos). 

 
 
 

a b a b a b a b a b
a -1,57 -1,77 0,08 0,01 0,08
b -2,78 -1,54 -2,03 -2,65 -2,10
a -1,53 -1,72 0,12 0,06 0,12
b -2,92 -1,68 -2,17 -2,79 -2,24
a -1,58 -1,77 0,07 0,01 0,07
b -2,76 -1,52 -2,02 -2,64 -2,09

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -1,94 0,32 -3,43 -4,31 -3,48
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -2,23 0,03 -3,71 -4,58 -3,76
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -1,92 0,34 -3,41 -4,28 -3,46

a -70,52 -72,90 13,13 4,02 13,13
b -72,18 -73,28 3,55 -1,69 4,17
a -68,57 -71,11 20,63 10,92 20,63
b -70,75 -71,91 8,88 3,37 9,52
a -70,68 -73,05 12,50 3,45 12,50
b -72,18 -73,28 3,55 -1,69 4,17

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 3

CONSUMO (%)

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo% Caso Base

CENÁRIO 1 - CASO 3 - DESEMPENHO INTERMEDIÁRIO - 5 BARRAS
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 2

Pg
oQ

go

Caso 3

Caso 3

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

PERDAS (%)

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

a b a b a b a b a b
a -1,65 -1,84 -0,08 -0,12 -0,07
b -0,76 0,50 2,07 2,22 2,06
a -1,59 -1,78 -0,01 -0,06 -0,01
b -0,13 1,15 2,73 2,87 2,71
a -1,65 -1,84 -0,08 -0,12 -0,07
b -0,69 0,57 2,14 2,29 2,13

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,54 3,88 3,55 3,85 3,53
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 2,47 4,84 4,50 4,80 4,48
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,60 3,94 3,61 3,91 3,58

a -73,94 -76,05 -11,60 -17,10 -11,11
b -73,13 -74,20 -3,43 -8,15 -3,43
a -71,66 -73,95 -3,87 -9,84 -3,33
b -71,70 -72,82 1,71 -3,26 1,71
a -73,94 -76,05 -11,60 -17,10 -11,11
b -73,29 -74,35 -4,00 -8,70 -4,00

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 2

CONSUMO (%)

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo% Caso Base

CENÁRIO 1 - CASO 2  - 5 BARRAS
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Caso 1 Caso 3
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4.6.2.3.2. Casos dos Cenários 2 e 3: GD’s Térmicas & PV e 
Térmicas e Eólicas 

Para o cenário 2 e 3, são feitos os mesmos procedimentos para apurar a melhor 
solução entre os casos. Os dados dos cenários são analisados conjuntamente, uma 
vez que ambos possuem resultados com comportamento parecidos apesar de 
pequenas diferenças nos valores percentuais. Esta situação ocorre, pois, os cenários, 
contém fontes renováveis, que na condição especifica que operam (de acordo com o 
modelo probabilístico adotado) possuem despacho de potências parecidos ao final 
dos procedimentos do DE e do controle VVC e comportamento geral das variáveis de 
estado do sistema (fluxo de potencias, tensões nas barras, perdas, correntes) bem 
parecidos. Dessa forma são tratados com mais objetividade. 

A aplicação desta metodologia, quando esta condição não ocorrer, deve 
estender-se a todos os cenários individualmente, uma vez que a apuração do 
desempenho pode apresentar variações.  

A metodologia de análise das Tabelas 4.10 e 4.11 para os cenários 2 e 3, 
respectivamente, é idêntica a aplicada a Tabela 4.8 do cenário 1. Nas tabelas é 
possível confirmar a proximidade das respostas pelos valores percentuais descritos e 
constatar os casos com melhor desempenho. 

Tabela 4.10- Erro relativo percentual entre todos os casos do cenário 2 com melhor desempenho. 
(Selecionados os dados sob análise que apresentam melhor ou igual desempenho) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a -1,58 -1,77 0,00 -0,04 0,00 -0,13 -0,17 -0,13
b -0,75 0,59 0,00 -0,52 -0,08 2,26 2,42 2,23
a -1,57 -1,77 0,00 -0,03 0,00 -0,13 -0,17 -0,13
b -0,67 0,68 0,08 -0,44 0,00 2,34 2,50 2,32
a -1,41 -1,61 0,17 0,13 0,17 0,04 0,00 0,04
b -3,10 -1,78 -2,36 -2,87 -2,44 -0,15 0,00 -0,18

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -2,28 -0,29 -3,39 -4,04 -3,50 -0,25 0,00 -0,29

a -59,89 -62,74 0,00 -3,20 -0,20 -10,99 -13,76 -10,76
b -58,74 -59,88 0,00 -2,44 0,04 -3,29 -5,19 -3,28
a -59,81 -62,67 0,20 -3,00 0,00 -10,81 -13,59 -10,58
b -58,75 -59,90 -0,04 -2,48 0,00 -3,33 -5,23 -3,32

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 2 - MELHOR OU IGUAL DESEMPENHO - 5 BARRAS

Caso 1 Caso 2 Caso 3
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc PgoQgo

CONSUMO (%)
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Qg

0
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Qg
o

Caso 3
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Qg

c
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Qg
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A principal diferença com relação ao cenário 1, conforme as Tabelas 4.10 e 
4.11  é que, a utilização de uma GD renovável, de acordo com o modelo probabilístico 
adotado e suas características anteriormente descritas, fez com que o melhor 
desempenho do sistema relacionado ao consumo fosse alterado para a topologia em 
que as gerações deixam de estar concentradas na subestação e também passa a ser 
aplicado o despacho econômico às potências ativas, mantendo as potências reativas 
constantes nas GD’s (alteração do caso 1 para caso 3 do tipo PgoQgc). 

Tabela 4.11- Erro relativo percentual entre todos os casos do cenário 3 com melhor 
desempenho. (Selecionados os dados sob análise que apresentam melhor desempenho) 

 
 
Da mesma forma feita para o cenário 1, será preciso aprimorar a apuração dos 

resultados através da nova Tabela 4.12 para o cenário 2. 
As respostas do cenário 3 podem s er verificadas Apêndice D, onde pode-se 

constatar a mesma dinâmica da Tabela 4.12 quando ao desempenho dos casos 2 e 
3. 

A única diferença em relação as análises de desempenho do cenário 1 é em 
relação ao desempenho do consumo das cargas, conforme já foi descrito. 

Pode-se verificar, de forma conclusiva, que, conforme também é constato para 
cenário 1, para os cenários 2 e 3, uma solução com relação de compromisso no 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a -1,61 -2,39 -1,81 -1,04 0,00 -1,63 -0,04 -2,15 0,00 -1,71 -0,13 0,62 -0,20 0,98 -0,14 0,79
b 0,02 -0,77 -0,18 0,61 1,66 0,00 1,62 -0,53 1,66 -0,08 1,52 2,29 1,46 2,65 1,52 2,46
a -1,61 -2,39 -1,81 -1,03 0,00 -1,63 -0,04 -2,15 0,00 -1,71 -0,13 0,62 -0,19 0,98 -0,14 0,79
b 0,10 -0,69 -0,10 0,69 1,74 0,08 1,70 -0,45 1,74 0,00 1,61 2,37 1,54 2,74 1,60 2,55
a -1,42 -2,20 -1,62 -0,84 0,20 -1,44 0,16 -1,96 0,19 -1,52 0,06 0,82 0,00 1,18 0,06 0,99
b -2,56 -3,34 -2,76 -2,00 -0,97 -2,59 -1,01 -3,10 -0,97 -2,67 -1,10 -0,35 -1,17 0,00 -1,11 -0,19

a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 -2,17 0,00 -2,84 0,00 -2,28 0,00 1,01 0,00 1,56 0,00 1,25
b -1,53 -2,56 -1,53 -0,55 -1,53 -3,67 -1,53 -4,33 -1,53 -3,78 -1,53 -0,54 -1,53 0,00 -1,53 -0,30

a -60,43 -61,37 -63,24 -62,44 0,00 -5,05 -3,20 -7,40 -0,14 -5,00 -10,94 -8,24 -12,77 -10,68 -11,45 -8,58
b -58,32 -59,31 -61,28 -60,45 5,32 0,00 1,96 -2,48 5,17 0,05 -6,20 -3,35 -8,13 -5,93 -6,74 -3,72
a -60,37 -61,31 -63,19 -62,39 0,14 -4,92 -3,06 -7,27 0,00 -4,87 -10,81 -8,11 -12,65 -10,55 -11,33 -8,45
b -58,34 -59,33 -61,30 -60,47 5,27 -0,05 1,90 -2,53 5,12 0,00 -6,25 -3,40 -8,17 -5,97 -6,79 -3,77

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 3 - MELHOR DESEMPENHO - 5 BARRAS

Caso 1 Caso 2 Caso 3
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mínimo intermediária entre perdas, redução do custo de geração, redução de 
demanda corresponde ao caso em que ocorre a aplicação conjunta das duas técnicas 
VVC e DE com despacho ótimos da geração de potência ativa e reativa, ou com 
potência reativa constante ou nula (Caso 3, com tipos de geração PgoQgo, PgoQgc 
ou PgoQg0). 

Tabela 4.12- Comparação de desempenho entre caso 3 (esquerdas) e 2.  (Selecionados os 
desempenhos piores) 

 

4.6.2.4. Solução de Planejamento. Desempenho entre Cenários 

Antes da etapa de operação, é necessário fazer o planejamento da 
expansão/operação do SEP, verificando o melhor cenário de geração de acordo com 
diversos parâmetros como os objetivos do problema, disponibilidades de instalação, 
custos envolvidos e topologias do sistema elétrico. A solução final pode apresentar-
se diferente das consideradas, a princípio, obviamente melhores, sem uma análise 
criteriosa. Para este planejamento deve-se saber inicialmente o melhor caso de 
operação, da mesma forma que foi definido anteriormente, para depois, num sentido 
mais global, através de comparações dos cenários, definir qual deles representará o 

a b a b a b a b a b
a -1,45 -1,64 0,13 0,10 0,13
b -2,95 -1,63 -2,21 -2,72 -2,29
a -1,41 -1,61 0,17 0,13 0,17
b -3,10 -1,78 -2,36 -2,87 -2,44
a -1,45 -1,65 0,13 0,09 0,13
b -2,92 -1,60 -2,18 -2,69 -2,26

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -2,04 -0,03 -3,14 -3,80 -3,25
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -2,28 -0,29 -3,39 -4,04 -3,50
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -2,00 0,01 -3,10 -3,76 -3,22

a -54,93 -58,14 12,35 8,76 12,12
b -57,33 -58,52 3,40 0,88 3,45
a -53,49 -56,80 15,96 12,25 15,72
b -56,48 -57,69 5,47 2,90 5,52
a -55,05 -58,25 12,06 8,48 11,84
b -57,34 -58,53 3,39 0,86 3,43Pg

oQ
go

Caso 3

Caso 3

Pg
oQ
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oQ
gc
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CENÁRIO 2 - CASO 3 - 5 BARRAS PIORES DESEMPENHOS
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 2
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo
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go

Caso 3

CONSUMO (%)

a b a b a b a b a b
a -1,58 -1,77 -0,13 -0,17 -0,13
b -0,75 0,59 2,26 2,42 2,23
a -1,54 -1,74 -0,10 -0,13 -0,09
b -0,24 1,12 2,79 2,95 2,76
a -1,57 -1,77 -0,13 -0,17 -0,13
b -0,67 0,68 2,34 2,50 2,32

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,14 3,21 3,24 3,51 3,20
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,83 3,92 3,95 4,21 3,91
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,26 3,33 3,36 3,63 3,32

a -59,89 -62,74 -10,99 -13,76 -10,76
b -58,74 -59,88 -3,29 -5,19 -3,28
a -58,56 -61,51 -8,05 -10,91 -7,82
b -57,70 -58,88 -0,87 -2,82 -0,86
a -59,81 -62,67 -10,81 -13,59 -10,58
b -58,75 -59,90 -3,33 -5,23 -3,32
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melhor planejamento para as características definidas como as de melhor 
desempenho.  

Para as análises de planejamento, faz-se, portanto, uma avaliação comparativa 
entre os cenários, conforme dados numéricos dispostos na Tabela 4.13 e 
completamente nas tabelas comparativas do Apêndice J. Nas tabelas os dados são 
relações porcentuais entre o primeiro cenário e o segundo cenário, descritos. Assim, 
é possível saber qual o desempenho de cada cenário em relação ao segundo cenário.  

Através da Tabela 4.13 que faz uma comparação entre os diferentes cenários 
existentes para o mesmo caso escolhido como o melhor entre os cenários, é possível  
Tabela 4.13-. Relação percentual entre os cenários 1 (C1), 2(C2) e 3(C3). (C1=térmica, C2 = térmica 

e PV e C3 = térmica e Eólica). Caso 3 com outra ordem 2 de comparação. *geração da barra 3 e 
geração total.  

 
realizar o melhor planejamento entre os cenários. Quando o objetivo principal for a 
redução das perdas, para o SEP com as gerações distribuídas e otimizadas e com a 
aplicação do controle VVC (caso 3), o cenário 1 (C1), contendo exclusivamente fontes 
térmicas distribuídas e com o tipo de geração ótima para ambas as potências ativa e 
reativa (PgoQgo) será a melhor opção (em relação a todos os outros cenários). Esta 
situação pode ser explicada ao se comparar o despacho de potência das outras fontes 
distribuídas renováveis inseridas no sistema (para os cenários 2 (C2) e 3 (C3)). Estes 
despachos estão condicionados a um valor muito menor (cerca de 60%) em relação 
a fonte distribuída térmica alocada na mesma barra 3 para o cenário 1. (Conforme 
primeiro valor da linha geração da tabela). 

Quando a inclusão das GD’s renováveis for objetivo do projeto, assim como 
ocorre no planejamento do atendimento aos sistemas isolados, o cenário 3 com eólica 
apresentará menores perdas, custo de geração e o consumo das cargas, tornando, 
portanto, a melhor opção de planejamento (GD’s térmicas e eólicas).  

Outro critério importante a ser analisado é o custo de geração. Quando este for 

a
b
a -63,7914 0,5738 -61,9438 0,5505 5,1026 -0,0231 -63,9580 0,5546 -61,9995 0,5126 5,4341 -0,0418 -64,0686 0,5728 -62,1036 0,5647 5,4687 -0,0081
b -63,8264 0,4720 -61,9368 0,4617 5,2236 -0,0102 -63,6766 0,4920 -61,8069 0,2061 5,1472 -0,2845 -63,8194 0,4867 -61,9535 0,2055 5,1573 -0,2799
a
b
a
bCusto ($/h)

Tipo de 
Carga% PgoQgc

Perda 
(MW)

Geração* 
(MW)

Consumo 
(MWh)

53,3600

-1,5393

C3xC1
50,7348

-0,0941
-7,4845
-7,6510

C2xC1

0,0000

52,8729
51,3143

0,0000
-0,0826
-8,9078
-9,0726

C3xC2
-1,3986
-1,3339

0,0000
0,0115
-1,5384

PgoQg0
C3xC2

53,3278 52,4556 -0,5689

-0,0593 -0,3378 -0,2787
-7,4915 -8,9265 -1,5513

48,7826 47,8478 -0,6283

0,0000 0,0000 0,0000

C2xC1 C3xC1 C3xC2
47,9689 44,3316 -2,4582

-7,6629 -9,2660 -1,7362

PgoQgo
C2xC1

-7,6374 -9,2364 -1,7313

-0,0789 -0,3475 -0,2688
-7,4851 -8,8982 -1,5275

53,3371 51,8857 -0,9466

0,0000 0,0000 0,0000

C3xC1
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o objetivo principal, a realização do despacho ótimo através do cenário com o tipo de 
geração eólico e térmicas distribuídas também serão a melhor opção de planejamento 
(cenário 3). Quanto ao tipo de geração deste caso 3, o desempenho é muito próximo, 
mas seria melhor manter a potência reativa das GD’s constantes, otimizá-las e, por 
último, não utilizar a geração de reativo.  

Pode-se verificar, de forma conclusiva, que o cenário 3, com presença de 
geração eólica, é a melhor opção quando a inserção de geração distribuída renovável 
for condicionante do projeto. Quando o controle das perdas for, exclusivamente, o 
fator mais importante, o cenário 1 com GD’s térmicas é a melhor solução. 

4.6.3. Estudo de Caso: SEP Radial – 13 barras 

4.6.3.1. Validação 

Assim como para o SEP 5 barras, é realizada uma análise para validação da 
metodologia elaborada através do software PowerWorld (PW) conforme Apêndice K. 

4.6.3.2. Resultados Comparativos entre os Cenários 

A Figura 4.10 apresenta os resultados obtidos para os casos base e o caso 2. 
Através dessa figura contata-se que, ao empregar gerações distribuídas despachadas 
de maneira ótima, o perfil de tensão torna-se mais horizontal para todos os casos, 
destacando o desempenho dos casos com otimização de reativo (2 PgoQgo e 3 
PgoQgo). As cargas industriais (a) com otimização de reativo apresentaram um perfil 
de tensão mais plano em relação aos outros casos. Outras figuras estão nos 
Apêndices L, N e O e dados numéricos nos Apêndices K e M.  

A adição do controle VVC (caso 3), conforme Figura 4.11 fez com que a 
maioria das tensões fosse controlada dentro da faixa limite com exceção dos casos 
em que a potência reativa das GD’s é considerada constante. Nestes casos ocorreram 
violações do limite inferior nas ultimas barras do sistema (7 ao final) principalmente 
para cargas do tipo industrial. Para cargas residenciais, a violação ocorreu em níveis 
bem menores.  
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Figura 4.10 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2 – IEEE 13. 
 

 
Figura 4.11 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3 – IEEE 13. 
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Interessante verificar que o perfil de tensão para os casos com otimização de 
reativo ou sem reativos mantêm bom desempenho de horizontalidade para ambos as 
figuras mostrando-se estáveis o que impactará diretamente no melhor desempenho 
relacionada as perdas e quando aplicado o controle VVC também em relação ao 
consumo das cargas residenciais. 

Para auxiliar em outras análises, assim como já fora feito para o caso 5 barras, 
são realizadas análises de desempenho de acordo com os resultados das tabelas 
presentes nos Apêndices a K e M. 

4.6.3.3. Solução Operacional. Desempenho por Cenários 

4.6.3.3.1. Casos dos Cenários 1: GD’s Térmicas 

Na Tabela 4.14 tem-se os resultados com melhor desempenho do cenário 1. 
Para obter o melhor desempenho quanto a redução do custo de geração em 

relação a cargas industriais e das perdas para todos os dois tipos de cargas, é 
necessário utilizar de fontes distribuídas com potências otimizadas (caso PgoQgo). Já 
quando o objetivo for maior redução do custo de geração para o sistema quando 
constituído por cargas residenciais e do consumo, deve-se, além de realizar o 
despacho das fontes distribuídas otimizando a geração de potência ativa e mantendo 
a potência reativa constante, aplicar a técnica de controle VVC no sistema elétrico. 

Tabela 4.14- Erro relativo percentual entre todos os casos do cenário 1 com melhor desempenho. 
(Selecionados os dados sob análise que apresentam melhor desempenho). IEEE 13. 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a -1,99 -1,29 -1,20 -0,09 0,00 -0,48 -0,39 -0,18
b 3,70 3,75 1,33 1,15 0,00 3,22 4,89 4,03
a -1,61 -0,90 -0,81 0,30 0,39 -0,09 0,00 0,22
b -1,14 -1,08 -3,39 -3,56 -4,66 -1,59 0,00 -0,82

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -0,23 -0,55 -2,66 -3,81 -5,07 -1,34 0,00 -1,04

a -83,81 -81,76 -37,45 -10,42 0,00 -9,91 -29,12 -13,35
b -80,35 -79,00 -32,41 -10,88 0,00 -8,94 -17,34 -1,84Pg

oQ
go

Caso 2

PgoQgo

Pg
oQ

go

Caso 3

Pg
oQ

gc

PERDAS (%)

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 1 - MELHOR OU IGUAL DESEMPENHO - 13 BARRAS

Caso 1 Caso 2 Caso 3
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc

CONSUMO (%)

Caso 2

Caso 3

Pg
oQ

gc
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Uma solução geral, independentemente do tipo de carga, pode ser obtida 
através da análise comparativa entre os casos 2 e 3 realizada pela Tabela 4.15. Na 
tabela, as células destacadas indicam os piores desempenhos entre os casos. Dessa 
forma, pode-se verificar que apesar de alguns benefícios proporcionados pela 
otimização de potências das gerações distribuídas (caso 2), principalmente para 
redução das perdas, o desempenho está limitado a um tipo de carga e para um tipo 
de geração, PgoQgo, apresentando para as outras gerações e critérios pior ou igual 
desempenho em relação ao caso 3.  Possui, assim, cargas residenciais com o maior 
consumo entre todos os casos. 

Tabela 4.15- Comparação entre desempenho do caso 3 (esquerda) com o caso 2 (direita). (Não 
selecionados os desempenhos melhores). IEEE 13 

 
 
Para sistemas diferentes espera-se, também, desempenhos diferentes, daí a 

necessidade de apurar o desempenho entre cada caso e cenários. O melhor 
desempenho para o consumo das cargas deixa de ser para o SEP configurado com 
geração concentrada na SE e aplicação do VVC (caso 1), passando a ser o caso 3. A 
alternativa de manter as fontes distribuídas otimizando somente a ativa e desativando 
a reativa das GD’s e aplicando o controle VVC conjuntamente deixa de ser a melhor 

a b a b a b a b a b
a -1,52 -0,82 -0,73 0,39 0,48
b 0,46 0,52 -1,83 -2,00 -3,12
a -1,61 -0,90 -0,81 0,30 0,39
b -1,14 -1,08 -3,39 -3,56 -4,66
a -1,82 -1,12 -1,03 0,08 0,18
b -0,32 -0,27 -2,60 -2,77 -3,88

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,12 0,79 -1,34 -2,51 -3,78
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -0,23 -0,55 -2,66 -3,81 -5,07
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 0,81 0,49 -1,64 -2,80 -4,07

a -82,03 -79,76 -30,57 -0,58 11,00
b -78,43 -76,94 -25,77 -2,14 9,81
a -77,16 -74,27 -11,75 26,38 41,09
b -76,23 -74,59 -18,23 7,81 20,97
a -81,31 -78,96 -27,81 3,38 15,41
b -79,99 -78,60 -31,14 -9,21 1,87Pg

oQ
go

Caso 3

Caso 3

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

PERDAS (%)

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

% Caso Base

CENÁRIO 1 - CASO 3 - 13 BARRAS PIOR DESEMPENHO
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 2
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 3

CONSUMO (%)

a b a b a b a b a b
a -0,80 -0,09 0,73 0,82 1,04
b 2,34 2,39 1,87 3,51 2,67
a -1,90 -1,20 -0,38 -0,30 -0,08
b 2,51 2,57 2,04 3,69 2,85
a -1,99 -1,29 -0,48 -0,39 -0,18
b 3,70 3,75 3,22 4,89 4,03

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 2,50 2,17 1,36 2,73 1,67
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 3,72 3,39 2,57 3,96 2,88
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 5,09 4,76 3,93 5,34 4,25

a -74,12 -70,85 44,03 13,31 38,53
b -70,93 -68,93 34,72 22,29 45,22
a -81,93 -79,64 0,58 -20,88 -3,27
b -77,95 -76,43 2,18 -7,24 10,15
a -83,81 -81,76 -9,91 -29,12 -13,35
b -80,35 -79,00 -8,94 -17,34 -1,84Pg

oQ
go

Caso 2

Caso 2

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

PERDAS (%)

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

% Caso Base

CENÁRIO 1 - CASO 2  - 13 BARRAS - PIOR DESEMPENHO
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 3
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo

Pg
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g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 2

CONSUMO (%)
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alternativa para o sistema configurado com cargas industriais conforme comparação 
entre Tabelas 4.8 e 4.14. 

Pode-se verificar, de forma conclusiva, que, assim como para o caso com 5 
barras, a solução com relação de compromisso intermediária entre perdas, redução 
do custo de geração e redução de demanda corresponde ao caso em que ocorre a 
aplicação conjunta das duas técnicas VVC e DE com despacho ótimos da geração de 
potência ativa e reativa, ou com potência reativa constante (caso 3).  

4.6.3.3.2. Casos dos Cenários 2 e 3: GD’s Térmicas & PV e 
Térmicas e Eólicas 

Os cenários 2 e 3 também possuem desempenhos parecidos como ocorreu 
para o caso 5 barras pelos mesmos motivos anteriormente apresentados conforme 
Tabelas 4.16 e 4.17. Da mesma forma realizado para o cenário 1, as análises de 
desempenho relativo entre os casos, selecionam os mesmos tipos de geração assim 
como foi encontrado para o cenário 1 apesar das grandes diferenças entre os valores 
tabelados (entre os casos com GD’s renováveis e o cenário 1). 

 
Tabela 4.16- Erro relativo percentual entre todos os casos do cenário 2 com melhor desempenho. 

(Selecionados os dados sob análise que apresentam melhor desempenho). IEEE 13 

 
 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a -13,08 -12,46 -1,10 -0,10 0,00 -0,39 -0,44 -0,24
b -7,72 -7,67 1,92 1,33 0,00 3,38 5,58 4,59
a -12,69 -12,07 -0,66 0,35 0,45 0,05 0,00 0,20
b -12,60 -12,55 -3,47 -4,03 -5,29 -2,08 0,00 -0,94

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -0,27 -0,58 -2,56 -3,79 -5,07 -1,77 0,00 -1,03

a -82,65 -80,46 -18,75 -27,49 -14,04 -18,75 -27,49 -14,04
b -78,85 -77,39 -16,06 -13,90 -1,58 -16,06 -13,90 -1,58

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 2 - MELHOR OU IGUAL DESEMPENHO - 13 BARRAS
Caso 1 Caso 2 Caso 3
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Tabela 4.17- Erro relativo percentual entre todos os casos do cenário 3 com melhor desempenho. 
(Selecionados os dados sob análise que apresentam melhor desempenho). IEEE 13 

 
Tabela 4.18- Comparação de desempenho entre caso 3 (esquerdas) e 2.  (Seleção de desempenho pior) 

 
 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a -8,35 -5,69 -7,69 -5,64 -1,07 -1,16 -0,10 -1,69 0,00 -2,94 -0,38 0,19 -0,44 2,28 -0,20 1,33
b -5,57 -2,83 -4,90 -2,78 1,93 1,83 2,92 1,29 3,03 0,00 2,64 3,23 2,58 5,38 2,82 4,40
a -7,95 -5,27 -7,29 -5,22 -0,64 -0,73 0,34 -1,26 0,44 -2,52 0,05 0,63 0,00 2,73 0,23 1,77
b -10,40 -7,79 -9,75 -7,74 -3,28 -3,37 -2,33 -3,88 -2,23 -5,11 -2,61 -2,04 -2,66 0,00 -2,43 -0,93

a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 -0,17 0,00 -1,42 0,00 -2,74 0,00 0,64 0,00 2,48 0,00 1,39
b -2,42 -0,30 -2,42 -0,62 -2,42 -2,59 -2,42 -3,81 -2,42 -5,09 -2,42 -1,80 -2,42 0,00 -2,42 -1,06

a -82,68 -80,38 -80,49 -79,03 -41,48 -40,12 -9,20 -16,16 0,00 -7,30 -18,37 -21,40 -27,63 -20,13 -13,83 -8,38
b -81,31 -78,84 -78,96 -77,38 -36,87 -35,40 -2,04 -9,56 7,88 0,00 -11,94 -15,21 -21,93 -13,84 -7,05 -1,17

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 3 - MELHOR DESEMPENHO - 13 BARRAS
Caso 1 Caso 2 Caso 3
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Caso 2

PgoQgo

Pg
oQ
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CONSUMO (%)
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a b a b a b a b a b
a -12,74 -12,11 -0,71 0,29 0,39
b -10,74 -10,69 -1,41 -1,99 -3,27
a -12,69 -12,07 -0,66 0,35 0,45
b -12,60 -12,55 -3,47 -4,03 -5,29
a -12,87 -12,24 -0,86 0,14 0,24
b -11,76 -11,72 -2,55 -3,11 -4,38

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 1,53 1,20 -0,81 -2,06 -3,36
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b -0,27 -0,58 -2,56 -3,79 -5,07
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 0,77 0,45 -1,54 -2,79 -4,08

a -78,65 -75,95 -27,94 12,38 23,07
b -74,81 -73,06 -23,23 7,67 19,14
a -76,08 -73,06 -19,25 25,92 37,90
b -75,44 -73,74 -25,16 4,97 16,14
a -79,82 -77,27 -31,89 6,22 16,33
b -78,51 -77,03 -34,53 -8,18 1,60

Pg
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oQ
gc
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a b a b a b a b a b
a -12,11 -11,48 0,71 0,66 0,86
b -9,46 -9,41 1,43 3,59 2,62
a -12,99 -12,37 -0,29 -0,34 -0,14
b -8,93 -8,88 2,03 4,20 3,21
a -13,08 -12,46 -0,39 -0,44 -0,24
b -7,72 -7,67 3,38 5,58 4,59

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 2,35 2,03 0,81 2,63 1,57
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 3,67 3,34 2,11 3,94 2,87
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b 5,06 4,72 3,47 5,34 4,25

a -70,37 -66,63 38,77 23,85 46,81
b -67,18 -64,92 30,26 33,61 52,74
a -81,00 -78,60 -11,02 -20,59 -5,86
b -76,60 -74,98 -7,13 -4,73 8,90
a -82,65 -80,46 -18,75 -27,49 -14,04
b -78,85 -77,39 -16,06 -13,90 -1,58
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Dessa forma, como os desempenhos dos cenários com GD’s renováveis são 
parecidos, então, tem-se como solução única entre os cenários ao tratar tanto 
individualmente dos parâmetros sob análise (custo, demanda e perdas) quanto a 
solução geral. 

No entanto, observa-se, além da diferença entre os valores das Tabelas de 
desempenho (4.14, 4.16 e 4.17), diferenças na comparação percentual entre os 
melhores casos, 2 e 3 (conforme Tabelas 4.18) quando da verificação da melhor 
solução geral o desempenho. 

Dessa forma verifica-se que, quantitativamente, entre os dois tipos de cargas 
dos diversos casos existentes, o caso 3 apresenta de maneira geral melhor 
desempenho que o caso 2. 

Uma vez definido o melhor caso para cada cenário, pode-se proceder a escolha 
do critério de planejamento entre os cenários. 

4.6.3.4. Solução de Planejamento. Desempenho entre Cenários 

Pela Tabela 4.19, faz-se uma avaliação comparativa entre os cenários, 
conforme dados numéricos dispostos na Tabela 4.13 selecionados entre os resultados 
completos presentes nas tabelas do Apêndice P. Uma vez definida o melhor caso de 
geração que é o mesmo para todos os cenários, caso 3, tem-se as suas características 
descritas na Tabela 4.19. Para a mesma configuração de GD’s distribuídas com o 
mesmo tipo de otimização da geração (PgoQgo, PgoQgc ou PgoQg0), tem-se um 
aumento das perdas relativamente a mesma configuração do cenário 1, aquele com 
presença exclusiva de fontes térmicas. Assim é possível definir o melhor cenário 
quando o critério for redução de perdas mesmo sendo pior no critério de custo de 
geração em relação a qualquer cenário.  

Quando a inserção de GD’s renováveis for certa, tem-se fato diferenciado do 
verificado para o caso 5 barras. Aqui, quando o objetivo principal for a redução dos 
custos o cenário 2 (PV’s e térmicas) passa a ser o melhor cenário, ao contrário do 
cenário 3 que é selecionado para a rede de 5 barras como unanimemente o melhor 
cenário, quando da inclusão das GD’s renováveis. Neste caso, não existe 
unanimidade, ou seja, o cenário 2 é o melhor quando o objetivo for reduzir custos para 
qualquer tipo de geração, mas em relação as perdas e consumo, apesar da pequena 
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diferença percentual (menor que 1%) o cenário 3 com o tipo de geração PgoQg0 
passa a apresentar o melhor desempenho. 
Tabela 4.19-. Relação percentual entre os cenários 1 (C1), 2(C2) e 3(C3). (C1=térmica, C2 = térmica 

e PV e C3 = térmica e Eólica). *geração da barra 3 e total. IEEE 13 

 
Nos outros, a pequena diferença percentual, torna ainda assim, o critério de 

menor perda a opção melhor. Portanto o cenário 2, com geração distribuída térmicas 
em conjunto com PV’s otimizadas, com potência ativa e reativa ótimas, constante e 
até mesmo nula, e, em conjunto com a aplicação do controle VVC seria a melhor 
opção de planejamento do SEP IEEE-13 barras projetado.  

Pode-se verificar, de forma conclusiva, que o cenário 2, com presença de 
geração fotovoltaica será a melhor opção quando a inserção de geração distribuída 
renovável for condicionante do projeto. Já quando o controle das perdas for 
exclusivamente o fator mais importante, as GD’s deverão ser complemente 
constituídas de fontes térmicas, assim como definido no cenário 1. 

a
b
a 4,0689 -21,1385 0,2178 -5,9775 -20,6962 0,2038 -9,6536 0,5609 -0,0141
b 3,3948 -21,1462 0,6079 -6,5483 -20,5885 0,5921 -9,6167 0,7072 -0,0158
a
b
a
bCusto ($/h)

Tipo de 
Carga%

Perda 
(kW)

Geração 
(kW)

Consumo 
(kWh)

16,7804

5,4554

C3xC1
18,0766

0,4072
-11,3859
-11,1497

C2xC1

0,0000

18,7997

PgoQg0

15,6889

0,0000
0,4047
-6,5755
-6,3026

C3xC2
-0,6086
-0,9346

0,0000
-0,0025
5,4285

a
b
a -2,9079 -11,6932 0,0685 -11,3100 -14,5426 0,0694 -8,6537 -3,2266 0,0008
b 3,4336 -23,8423 0,0135 -6,1865 -27,2846 -0,0245 -9,3007 -4,5200 -0,0381
a
b
a
b -11,5922 -6,7318 5,4977Custo ($/h) -11,2632 -6,4447 5,4302

3,3437 3,3437 0,0000

-0,0326 -0,0712 -0,0386
Consumo 
(MWh)

0,0000 0,0000 0,0000

Perda 
(MW)

Geração* 
(MW)

4,7213 4,7782 0,0543
C2xC1 C3xC1 C3xC2

PgoQgc% Tipo de 
Carga

a
b
a 3,7351 -13,1033 0,0952 -7,3304 -15,7072 0,0902 -10,6671 -2,9966 -0,0050
b 6,7304 -12,1166 0,0487 -6,7304 -14,8551 0,0378 -12,6119 -3,1160 -0,0109
a
b
a
b -11,4782 -6,6204 5,4876Custo ($/h) -11,2483 -6,4577 5,3977

7,3529 6,9853 -0,3425

-0,0365 -0,0433 -0,0068
Consumo 
(MWh)

0,0000 0,0000 0,0000

Perda 
(MW)

Geração* 
(MW)

7,9972 7,5800 -0,3863
C2xC1 C3xC1 C3xC2

PgoQgo% Tipo de 
Carga
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Capítulo 5- Conclusão 

5.1. Considerações Finais 

Nessa dissertação é apresentada inicialmente uma referência histórica de 
registros de execução de medidas de conservação de energia de origem puramente 
técnica como a redução de tensão ou restritiva sobre hábitos frente a outros fatos 
históricos relacionados aos racionamentos e apagões que justificassem a 
necessidade do tema estudado. Outros conceitos, discussões e estado da arte de 
temas principais extremamente relevantes são realizados. Posteriormente uma 
fundamentação teórica com desenvolvimento matemático é executada com detalhes 
sobre cada procedimento matemático realizado. Finalmente, com todo o 
conhecimento formado e solidificado, é possível realizar sobre dois SEP’s a 
metodologia elaborada. Os procedimentos são desenvolvidos e implementados com 
uma nova metodologia sobre a escolha da opção de melhor desempenho ou mais 
prudente do ponto de vista geral dentre as opções em relação ao tipo de fontes de 
geração distribuídas adotado com inspeção das variáveis de estado do sistema:  
perdas totais, geração total e nas barras, consumo total das cargas do SEP e custo 
total de geração. Também as análises gráficas do perfil de tensão são importantes.    

Todos os procedimentos computacionais são executados no MATLAB com 
validação realizada pelo software PowerWorld e pelas próprias referências 
bibliográficas em casos específicos que abordaram. Após esta validação, outros casos 
do mesmo SEP são elaborados de forma a cumprir integralmente o objetivo do 
trabalho.  

A penetração crescente das GD’s traz muitos benefícios tanto técnica, 
econômica, social ou ambientalmente. O despacho ótimo destas GD’s reduz 
problemas técnicos como perdas, fluxo de potência excessivo tanto direta quanto 
reversamente no SEP, ampliando também as possibilidades de suprimento do SEP 
brasileiro que é muito sensível ao regime intermitente das chuvas e condições dos 
reservatórios hídricos do país devido a suas características predominantemente 
hídrica. Para um estudo completo, diversos outras questões técnicas extremamente 
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complexas devem também ser analisadas conjuntamente com os procedimentos de 
despacho econômico e controle VVC dos SEP’s como alocações de dispositivos, 
correntes de curto circuito, níveis de falta, coordenação dos sistemas de proteção, 
estabilidade dos transitórios, distorções harmônicas, variações da frequência e 
tensão, flutuação da tensão, desequilíbrios do SEP dentre outros temas relacionados 
diretamente a qualidade de energia dos novos cenários dos SEP’s e que podem 
interferir diretamente na performance das técnicas aplicadas. 

As simulações realizadas possibilitaram a criação de uma metodologia de 
análise de SEP’s, onde a inclusão das características dos modelos de cargas, dos 
tipos de geração, da inclusão de GD’s renováveis e da aplicação de técnica de 
conservação de energia por redução de tensão, VVC, fossem avaliadas. Dessa forma, 
conclui-se que para cada momento específico de acordo com suas características 
peculiares de geração, demanda dentre outras, o sistema pode ser planejado 
otimamente para operar na condição de maior eficiência. Muitas vezes os objetivos 
são concorrentes, ou seja, ou se obtêm um ou o outro baseando-se nos resultados 
obtidos pela metodologia empregada. Outras vezes pode-se obter a solução mais 
prudente geral do SEP sob análise, ou seja, aquela opção em que é garantido não ter 
o pior desempenho do sistema, no mínimo um desempenho intermediário com as 
opções existentes. Uma opção completamente melhor, em relação as variáveis sob 
análise, não é possível de ser obtida. Daí a importância de se criar ferramentas que 
possibilitem uma correta análise de compromisso dentre as opções existentes que 
fundamentem acertadamente o planejamento e operação do SEP sob análise. 

A implementação do VVC produziu benefícios significantes uma vez que 
reduziu a tensão ao limite inferior da norma reduzindo o consumo das cargas 
residenciais. A inclusão da DE ótimo não prejudicou o controle VVC uma vez que o 
perfil de tensão ficou mais horizontal. Portanto, não existindo grandes diferenças de 
tensão entre as barras para o caso específico de 5 barras analisado, não ocorreu 
violação de tensão ao tentar realizar o controle VVC. As grandes diferenças de 
tensões nas barras que porventura viriam a existir com a inclusão aleatória de GD’s 
elevando a tensão nas barras com alocação muito acima das outras barras sem 
alocação, deixam de existir com a implementação ótima do DE.   

O despacho ótimo das GD’s pelo DE é também muito importante, uma vez que, 
também, impede que ocorra no SEP um fluxo de potência excessivo direta ou 
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reversamente em virtude da penetração excessiva de geração distribuída o que 
aumentaria as perdas e diminuiria o desempenho do SEP. 

A penetração da geração distribuída dos sistemas elétricos de potência cresce 
de forma aleatória e imprevisível tendo em vista principalmente as micro e mini 
gerações instaladas na distribuição.  Mesmo na subtransmissão e na transmissão 
onde um planejamento otimizado de alocação e despacho é previamente executado, 
muitas vezes limitações físicas como localidade da alocação ótima e restrições 
estruturais da rede como dificuldade de realocação de equipamentos de proteção, 
reguladores e gerações pré-existentes faz com que a penetração das GD’s não ocorra 
da forma ótima como é prévia e teoricamente elaborada. Assim é importante a criação 
de ferramentas que consigam readequar os equipamentos existentes, dispositivos de 
proteção, regulação, controle e geração, frente a estas limitações e inserção aleatória 
de recursos de geração distribuídos que podem também ser oriundos de fontes de 
geração imprevisíveis como as eólicas e fotovoltaicas. O despacho ótimo de GD’s nos 
SEP’s na condição de ótimo plano de geração em todas as barras, constitui papel 
importante desempenhado pelo processo de despacho econômico das gerações 
distribuídas. Assim, tem-se uma condição ótima de geração futura quando por 
exemplo todas as residências forem potenciais geradoras de energia elétrica a partir 
de módulos fotovoltaicos e/ou eólicos. Assim, tem-se, então, dois cenários, o primeiro, 
com o planejamento ótimo do SEP conforme situação pré-existente (planejamento de 
operação), quando ocorre a inserção aleatória de GD’s. O segundo, quando ocorre o 
despacho ótimo das GD’s quando a inclusão é considerada certa em todas as barras 
do sistema (planejamento de expansão), uma situação futura. Despachar a geração 
distribuída pode representar a solução de diversos problemas oriundos da crescente 
inserção das GD’s nos SEP’s.  
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Capítulo 6 - Trabalhos Futuros 

Várias dificuldade e desafios são constatadas na execução do trabalho e de 
forma geral no processo de inclusão das GD’s no SEP, que merecem destaque e 
que darão continuidade e aprofundamento as análises aqui realizadas, tais como: 

1)  Utilização de novos SEP’s de distribuição, sub e transmissão reais, com a 
utilização de coeficientes dos modelos como o fator de forma e de escala 
horários da pdf de Weibull para uma análise em dias característicos de cada 
uma das estações do ano obtendo resultados para o horário de ponta e até 
para o dia inteiro sendo possível a inclusão de geração obtida por micro e 
pequena geração distribuída residenciais, comerciais e industriais. 

2) Extensão para novos SEP’s de distribuição reais, com maiores dimensões 
implementando e aprimorando a ferramenta computacional criada; 

3) Aumentar a complexidade dos sistemas sob análise considerando redes 
trifásicas desbalanceadas; 

4) Verificação detalhada dos impactos provocados por alterações sazonais, 
nas cargas, na geração, dentre outras com a projeção das análises num 
horizonte temporal maior; 

5) Analisar a influência conjuntamente de outros fatores técnicos, já 
mencionados, no processo de conservação de energia elétrica; 

6) Comparar a eficiência do método analítico determinístico de Newton 
Raphson com outros métodos de otimização heurísticos como algoritmos 
genéticos muito utilizados pela literatura especializada; 

7) Incluir novas fontes distribuídas, com seus modelos específicos, nos SEP’s 
sob análise; 

8) Verificar a influência do aumento da complexidade dos modelos das funções 
custo das GD’s sob analises; 
 

 
 



133 
 Referências Bibliográficas  

  

Referências Bibliográficas 

[1] Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. RESOLUÇÃO nº 482, de 17 de 
abril de 2012. Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 
minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o 
sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.  

[2] Notícias site ANEEL. Disponível em:  
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=8955&
id_area=90. Acessado em 10/06/2015. 

[3] REIS, LINEU BELICO DOS.  Geração de energia elétrica, segunda edição. 
Editora Manole, pp380-440, 2011. 

[4] JENKINS, N. et. al. Embedded Generation. The Institution of Electrical Engineers 
- Power and energy series, v. 31, 273p. Londres, 2000. 

[5] PINHO, J. TAVARES et. al. Ministério de Minas e Energia – MME. Sistemas 
Híbridos Soluções Energéticas para a Amazônia. 1ª Edição Brasília. Disponível em 
https://www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Solucoes_Energeticas_para_a_Am
azonia_Hibrido.pdf. Acessado em 10/11/2014. 
[6] DIAS, M. V. X. et. al. Geração distribuída no Brasil: oportunidades e barreiras. 
Revista Brasileira de Energia, v.11, n. º 2, 2005. Pp 1-26. 

[7] GONEN, T. Machines with matlab, second edition. NY: CRC Press, pp509-538, 
2012. 

[8] SCALLEY, B.R.; KIRKPATRICK, D.L., The Effects of Distribution Voltage Reduction 
on Power and Energy Consumption, IEEE Transactions, Vol.E-24, No. 3 Agosto 
1981. 

[9] SINGH, R.; TUFFNER, F.; FULLER, J.; SCNEIDER, K. Effects of Distributed 
Energy resources on Conservation Voltage Reduction (CVR). IEEE Trans. Power 
Syst., vol. 10, no. 1, pp. 523–538, Fev. 1995. 



134 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

[10] MATAR, K. “Impact of voltage reduction on energy and demand,” Ohio LINK, 
Electronic Theses and Dissertations Center, College Eng. Technol., Ohio 
University, OH, 1990. 

[11] DIAZ, M.; SANDRAZ, J. et. al. Field-Validated Load Model for the Analysis of CVR 
in Distribution Secondary Networks: Energy Conservation, IEEE Transaction On 
Power Delivery, Vol. 28, No. 4, October 2013. 

[12] WARNOCK, W.J. et. al., "Impact of Voltage reduction on Energy and Demand”, 
IEEE Transactions, Vol. PAS-97, No. 5 Sept/Oct 1978. 

[13] TAKAHASHI, R. H. C. (2003) Notas de Aula: Otimização Escalar e Vetorial, 
PPGEE-UFMG 
[14] WARNOCK, W.J. et. al., " Impact of Voltage Reduction on Energy and Demand: 
Phase II”, IEEE Transactions, Vol. PWRS-1, No. 2, May 1986. 

[15] SCNEIDER, KP.; TUFFNER, F.K.; FULLER, J.C; SINGH, R. Evaluation of 
Conservation Voltage Reduction (CVR) on a National Level, Pacific Northwest 
National Laboratory, July 2010. 

[16] KENNEDY, B.W.; FLETCHER, R.H. Conservation voltage reduction (CVR) at 
Snohomish County PUD. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 6, 1991. 

[17] ZARGHAMI, M.; VAZIRI, M.; RAHAMI, A., CLONINGER, A. “Investigation on Volt-
Var Control using CVR at Various Photovoltaic Penetration Levels” North American 
Power Symposium (NAPS), 2014, pp. 1-5.  

[18] MARENGO, J. A (2009). Mudanças climáticas, condições meteorológicas 
extremas e eventos climáticos no Brasil, p. 4- 19. In: Mudanças climáticas e 
eventos extremos no Brasil. P.1-76. Patrocinado por LLOYD’S. Disponível em: 
http://www.fbds.org.br/fbds/IMG/pdf/doc- 504.pdf. Acessado em 17 de abril de 2015. 

[19] MARENGO, J. A (2011). Inventário de dados sobre eventos climáticos 
extremos, p. 4- 19. In: Mudanças climáticas e eventos extremos no Brasil. P. 1- 76. 
Patrocinado por LLOYD’S. Disponível em: 



135 
 Referências Bibliográficas  

  

http://www.climasaude.icict.fiocruz.br/temas/relatorio_extremos.pdf. Acessado em 17 
de abril de 2015. 

[20] LOSEKANN. 10 anos do “Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro”: Sem 
motivos      para      comemorar. Boletim Infopetro, v. 14, p. 11-15, 2014. 

[21] BARDELIN, C.E. Os efeitos do Racionamento de Energia Elétrica ocorrido no 
Brasil em 2001 e 2002 com ênfase no Consumo de Energia Elétrica. 2004. 113f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de São Paulo, USP, 2004. 

[22] Memória da Eletricidade. Caminhos da Modernização - cronologia do setor 
de energia elétrica brasileiro 1879 - 2007. Rio de Janeiro: Livro. 

[23] Centro da memória da Eletricidade no Brasil (1879-2009) p. 4- 19. In: Mudanças 
climáticas e eventos extremos no Brasil. P. 1- 76. Patrocinado por LLOYD’S. 
Disponível: 
http://www.memoriadaeletricidade.com.br/Default.asp?pagina=destaques/biblioteca&
menu=367&iEmpresa=Menu#367. Acessado em 04 de maio de 2015. 

[24] “Um Breve Histórico do Setor Elétrico Brasileiro” p. 4- 19. In: Mudanças 
climáticas e eventos extremos no Brasil. P. 1- 76. Patrocinado por LLOYD’S. 
Disponível em: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13064/13064_3.PDF. Acessado 
em 05 de maio de 2015. 

[25] Notas sobre racionamento de energia elétrica no Brasil (1940-80). Rio de 
Janeiro, Centro da Memória da Eletricidade no Brasil/Eletrobrás, 1995. 

[26] A Energia Elétrica no Brasil (da primeira lâmpada à ELETROBRÁS). Rio de 
Janeiro, Biblioteca do Exército, 1977.pp 66–68. 

[27] ALBUQUERQUE, Á.R. Fluxo de Caixa em Risco: Uma Nova Abordagem para o 
Setor de Distribuição de Energia Elétrica. 2008. 116f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro, PUC-Rio, 
2008. 



136 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

[28] XAVIER, W. C. “Trajetória e Avaliação do Marco Regulatório do Setor Elétrico a 
partir dos Anos de 1990 do Século XX. ” 2005. 261f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG, 2005. 

[29] LONGO, R. Análise comparativa das crises energéticas na Califórnia e no Brasil. 
2003. Dissertação (Mestrado em Energia) – Universidade de São Paulo, USP, 2003. 

[30] Corrêa, M. L. Contribuição para uma história da regulamentação do setor de 
energia elétrica no Brasil: o Código das Águas de 1934 e o Conselho Nacional 
de Águas e Energia Elétrica. Política e Sociedade, Nº6, abril de 2005, pp. 255-291.  

[31] Energia elétrica no Brasil: breve histórico 1881-2001. Rio de Janeiro, Centro 
da Memória da Eletricidade no Brasil/Eletrobrás, 2001. (Livro) 

[32] Energia elétrica e integração na América do Sul. Rio de Janeiro, Centro da 
Memória da Eletricidade no Brasil, 2004. (Livro) 

[33] Resolução nº 19, de 26 de junho de 2001. “Dispõe sobre o Plano de Redução 
de Tensão – PRT nos sistemas de distribuição visando a redução do consumo 
de energia elétrica. Câmara de Gestão de Energia Elétrica, 2001.  

[34] Relatório ANEEL 10 anos (1997-2008). Brasília, Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), 129p.:il, 2008. 

[35] Relatórios anuais ONS acessado 10/06/2015 em: 
http://www.ons.org.br/biblioteca_virtual/publicacoes_relatorios_anuais.aspx  -1999 a 
2014. 

[36] HUNG, D. Q.; MITHALANANTHAN, N.; BANSAK, R.C. “An Optimal Investment 
Planning Framework for Multiple Distributed Generation Units in Industrial Distribution 
Systems,” Applied Energy 124, pp. 62-72, 2014. 
[37] GEORGILAKIS, P.S.; HATZIARGYRIOU, N.D. “Optimal distributed generation 
placement in power distribution networks: models, methods, and future research,”. 
IEEE Trans Power Syst. 28:3420–8, 2013. 
[38] HUNG, D. Q.; MITHALANANTHAN, “Determining PV Penetration for Distribution 
Systems With Time-Varying Load Models,” IEEE Transactions On Power Systems, 
Vol. 29, No.6, pp. 3048-3057, November 2014. 



137 
 Referências Bibliográficas  

  

[39] LEE, S. H.; GRAINGER, J. J. Optimum size and location of shunt capacitors for 
reduction of losses on distribution feeders. IEEE Trans. Power Apparatus and 
Systems, vol. 100, no. 3, pp. 1105–1118, March. 1981. 
[40] LEE, S. H.; GRAINGER, J. J. Capacity Release by Shunt Capacitor Placement on 
Distribution Feeders: A New Voltage-Dependent model, IEEE Trans. on Power 
Apparatus and Systems, Vol. PAS-101, No.05, pp. 1236-1244, May 1982. 
[41] GRAINGER, J. J. et al. Optimal Voltage Continuous-Time Control of Reactive 
Power on Primary Feeders. IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. 
PAS-103, No.09, pp. 2714-2722, September 1984. 
[42] SIMONELLI, J.; MARTINELLI, V, et al. A Local Voltage Regulator that Improves 
Energy Savings under Advanced Volt-VAr Control. 2014 IEEE PES T&D Conference 
and Exposition, 2015 IEEE Chicago, IL, USA. 
[43] SALAMA, M.M.A. et. al. Classification of Capacitor Allocation Techniques, IEEE 
Transactions on Power delivery, Vol. 15, No. 1, January 2000. 

[44] GONEN, T. Electric Power Distribution System Engineering, USA, Second 
Edition, 2008. CRC Press. pp. 705-801. 

[45] ZIMMERMAN, R.A. Economic Merits of Secondary Capacitors. AIEE Trans., 
vol.72, 1953, pp.694-97.  

[46] TILAKUL, K et al. Capacitor Location and Size Determination to Reduce Power 
Losses of a Distribution Feeder in Lao PDR. International Journal and Eletric 
Engineering. Vol.04, No 1, fevereiro 2012, pp. 32-6. 

[47] NEAGLE, N. M. e SAMSIN, D. R.. Loss Reduction From Capacitors Installed on 
Primary Feeders,” AIEE Trans., vol. 75, pp. 950–959, outubro.1956. 
[48] COOK, R.F. Analysis of capacitor application as affected by load cycle, AIEE 
Trans., vol. 78, pp. 950–957, Outubro.1959. 
[49] COOK, R.F. Optimizing the Application of Shunt Capacitors for Reactive-Volt-
Ampere Control and Loss Reduction, AIEE Trans., pp. 430–441, Aug.1961. 
[50] LEE, S. H; GRAINGER, J. J. Optimum placement of fixed and switched capacitors 
on primary distribution feeders. IEEE Trans. Power Apparatus and Systems, vol. 
100, no. 1, pp. 345–352, Jan. 1981. 
[51] SAFIGIANNI, A.S.; SALIS, G. J. Optimum Voltage Regulator Placement in a 
Radial Power Distribution Network. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, 
No. 2, May 2000, PP. 879-886. 



138 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

[52] GRAINGER, J. J.; CIVANLAR, S. Volt/Var Control on Distribution System with 
Lateral Branches Using Shunt Capacitors and Voltage Regulators Part I: The Overall 
Problem, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-104, No.11, pp. 
3278-3283, November 1985. 
[53] J GRAINGER, J. J.; CIVANLAR, S.  “Volt/Var Control on Distribution System with 
Lateral Branches Using Shunt Capacitors and Voltage Regulators Part II: The Solution 
Method,” IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-104, No.11, pp. 
3284-3290, November 1985. 
[54] PEREIRA, C.A.; CASTRO, C. A., “Optimum Placement of Voltage Regulator in 
Distribution Systems”, IEEE Bucharest Power Tech Conference, June 28th July 2nd, 
Bucharest, Romania. 
[55] ACHARUYA, N.; MAHAT, P.; et al. An Analytical Approach for DG Allocation in 
Primary Distribution Networks, Electrical Power Energy Systems, Vol. 28, No10, pp. 
669-678, 2006. 
[56] HUNG, D. Q.; MITHALANANTHAN et al. Analytical Expressions for DG Allocation 
in Primary Distribution Networks. IEEE Trans. On Energy Conversion, Vol. 25, No.3, 
pp. 814-820, September 2010. 

[57] COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL. Manual de eficiência 
energética na indústria. Curitiba, 2005. 

[58] ULUSKI, R. W. VVC in the Smart Grid era. IEEE Power and Energy Society 
General Meeting, 2010. 

[59] ANEEL – Agência nacional de energia elétrica, PRODIST – Procedimentos de 
distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional – Modulo 8 – Qualidade 
de energia elétrica, Revisão 7, 2016. 

[60] Norma, ANSI C84. 1-2011. American National Standard For Electric Power 
Systems and Equipment-Voltage Ratings (60 Hertz). 2011. 

[61] WILLIAM, F.T. et al. Power Flow Solution by Newton's Method. IEEE Trans. On  
Power Apparatus and Systems., vol. PAS-86, no. 11, novembro 1967. 

[62] Berg, R. et al. Mechanized Calculation of Unbalanced Load Flow on Radial 
Distribution Circuits. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol: 
PAS-86, no.4, Abril, 1967. 



139 
 Referências Bibliográficas  

  

[63] SHLASH, M. A. et al. Newton-Raphson algorithm for 3-phase load flow. Electrical 
engineering application of computers, Load (electric), Transmission-network 
calculations.  Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, 26 January 
2010. 
[64] BARAN, M. E.; FELIX, W. Network Reconfiguration in Distribution System for Loss 
Reduction and Load Balancing, Vol. 4, No. 2, Abril 1989. Department of Electrical 
Engineering and Computer Sciences University of California, Berkeley Berkeley, CA; 

[65]  MOON, Y. H.; Jung-Ho Lee et al. Fast and Reliable Distribution System Load 
Flow Algorithm Based on the Y. Formulation. Power Engineering Society Summer 
Meeting, 1999. IEEE Year: 1999, Volume:1.Pages: 238 - 242 
vol.1, DOI: 10.1109/PESS.1999.784352 Cited. 
[66] SANTOS A. R. et al. Distributed Contingency Analysis: Practical Issues 
Department of Electrical Engineering University of Seville Seville, Spain. IEEE 
Transactions on Power Systems, Vol. 14, No. 4, Nov. 1999. 

[67]  CARVALHO, L. M. R.; OLIVEIRA, A. R. L. Primal-Dual Interior Point Method 
Applied to the Short Term Hydroelectric Scheduling Including a Perturbing Parameter. 
IEEE Latin America Transactions, vol. 7, no. 5, setembro 2009; 

[68] ZEINELDIN, H. H. et al. A Novel Approach to Solve Power Flow for Islanded 
Microgrids Using Modified Newton Raphson With Droop Control. IEEE Transactions 
On Sustainable Energy, vol. 7, no. 2, abril 2016. 

[69] XIA, X., ELAIW, A.M., “Optimal dynamic economic dispatch of generation: A 
review,” Eletric Power System Research, Vol.80, Pp.975-986, Fev 2010. 
[70] HETZER, J. et. al. An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power. IEEE 
Trans. Energy Conversion, Vol.23, no.2, Pp. 603-611, June 2008. 
[71] ONGSAKUL, W.; DIEU, N.V. Artificial Intelligence in Power System 
Optimization. CRC Press, 2013.  

[72] MUSAU, M.P.; ABUNGU, N.O.; WEKESA, C.W. Multi Objective Dinamic 
Economic Dispatch with Cubic Cost Functions. International Journal of Energy and 
Power Engineering, vol4, No.3, pp153-167, 2015. 
[73] LIANG, Z.X.; Glover, J.D. “Improved cost Function for Economic Dispatch 
Computations,” IEEE Trans. On Power Syst., vol. 6, no. 2, pp. 821– 829, May 1991. 



140 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

[74] ELGERD, IO. Electric energy system theory: an introduction. New York: 
McGraw- Hill, Inc.; 1971. 
[75] KOTHARI, D. P.; DHILLON, J. S. Power System Optimization. New Delhi: 
Prentice-Hall, pp 131-244, 2006.  
[76] DALL’ANESE, E.; et. al. Optimal Dispatch of Photovoltaic Inverters in Residential 
Distribution System. IEEE Trans. On Sustainable Energy., vol. 5, no. 2, pp. 487–
4497, Apr. 2014. 
[77] El DESOUKY, A.A. et. al. Advanced hybrid genetic algorithm for short-term 
generation scheduling. IEE Proc-Gener.Transm.Distrib., vol. 148, no. 6, pp. 511– 
517, Nov 2001. 
[78] El DESOUKY, A.A. et. al., Security constrained generation scheduling for grids 
incorporating wind, photovoltaic and thermal power. Int. J. Electr Syst. Research, 
116, pp. 284–292, Jun. 2014. 
[79] El DESOUKY, A.A. et. al., Security and Stochastic Economic Dispatch of  Power 
System Including Wind and Solar Resources with Environmental Consideration. 
International Journal of Renewable Energy Reserch, vol.3, No.4 pp. 951-958, 
2013. 
[80] WANG, S.J.; SHAIDEHPOUR, S.M.; KIRSCHEN, D.S.; MOKHTARI, S., 
IRISARRI, G.D. Short-Term Generation Scheduling Constraints using an Augmented 
Lagrangian Relaxation, IEEE Trans. On Power Syst., vol. 10, no. 3, pp. 1294– 1300, 
August 1995. 
[81] ELANCHEZHIAN, E. B. et. al. Economic power dispatch with cubic cost models 
using teaching learning algotithm.  IET Generation, Transmission & Distribution, Vol 
8, no.7, pp. 1187-1202, Jul. 2014. 
[82] JIANG, A.; ERTEM, S. Economic dispatch with non monotonically increasing 
incremental cost units and transmission system losses. IEEE Transactions on Power 
Systems, Vol. 10, pp. 891-897, Ago. 2002. 
[83] WANG, M.Q.; et al., "Dynamic Economic Dispatch with Valve Point Effect, 
Prohibited Operation Zones, and Multiple Fuel Option," Power and Energy 
Engineering Conference (APPEEC), 2014 IEEE PES Asia-Pacific. 
[84] SAADAT, H. Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, pp. 232-
313.1999. 

[85] WOOD, A. J.; WOLLENBERG, B. F. Power Generation, Operation and Control, 
2ª Edição, John Wiley & Songs, 1996., pp. 29-362.  

[86] GLOVER, J.D.; SARMA, M. Power System Analysis and Design, 5ª edição, 
PWS Publishing Company, 2008., pp. 341-390.  



141 
 Referências Bibliográficas  

  

[87] BOKHARI, A.; ALKAN, A. et al. Experimental Determination of the ZIP Coefficients 
for Modern Residential, commercial, and Industrial Loads. Vol 28, pp1372-1381, Jun 
2014. 

[88] The University of Manchester. “Interim Network Modelling and Analysis” Part A 
and Part B, 2015. 

[89] “EPRI report load modeling for power flow and transient stability computer 
studies,” New York, EPRI, vol. 1. 
[90] AMARAL, M.B.A. Modelagem Estática de Carga por Meio de Medição Direta: 
Proposição de uma Metodologia Sistematizada, seus Impactos e Benefícios, 
dissertação de mestrado. Juiz de Fora, MG – Brasil Setembro de 2004. 

[91] Fátima, A. Gerenciamento Da Oferta E Da Demanda Em Micro-Sistemas De 
Energia Via Otimização Por Enxames De Partículas, dissertação de mestrado. Belo 
Horizonte, 27 de Maio de 2011. 

[92] RIBEIRO, J. R. et. al. A New Aggregation Method for Determining Composite Load 
Characteristics. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-
101, No. 8 August 1982. 

[93] Load modeling for power flow and transiente Stability Computer studies, volume 
2 load- modeling reference manual EPRI. 

[94] Load modeling for power flow and transiente Stability Computer studies, volume 
1 – Summary Report -  EPRI. 

[95] CASPER, S.G. et al. Bibliography on load models for power flow and dynamic 
performance simulation. IEEE Trans. Power Syst., vol. 10, no. 1, pp. 523–538, Feb. 
1995. 

[96] GRAINGER, J. J.; CIVANLAR, S. Volt/VAr Control on Distribution System with 
Lateral Branches Using Shunt Capacitors and Voltage Regulators Part III: The 
Numerical Results., IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-104, 
No.11, pp. 3291-3297, Nov. 1985. 
[97] Comparison between Static Models of Commercial/Residential Loads and Their 
Effects on Conservation Voltage Reduction. 



142 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

[98] “IEEE Realibility Test System,” IEEE Trans. On PAS, Vol. PAS-98, no. 6, pp. 
2047– 2054, Nov./Dec 1979. 
[99] Load representation for dynamic performance analysis_ IEEE Task Force on Load 
Representation for Dynamic Performance. “IEEE Task Force on Load Representation 
for Dynamic Performance. “Load representation for dynamic performance analysis (of 
power systems)”,”IEEE Trans. Power Syst., vol. 8, no. 2, pp. 472–482, May 1993. 

[100] PRICE, W.W. (Chairman). Bibliography On Load Models For Power Flow And 
Dynamic Peformance Simulation. IEEE Transactions On Power Systems, Vol. 10, No. 
1. Fev. 1995. 
[101] ACKERMANN, T.; ANDERSSON, G.; SÖDER, L. Distributed Generation: A 
definition. Electric Power Systems Research, v. 57, n. 3, p. 195 – 204, 2001. 
[102] Empresa de Pesquisa Energética – EPE. SISTEMAS ISOLADOS 
PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO AOS SISTEMAS ISOLADOS. Instruções 
para Elaboração e Apresentação de Projetos Alternativos aos Projetos de 
Referência; No. EPE-DEE-RE-121/2014-r0 Data: 23 de setembro de 2014. 

[103] Agencia Nacional de energia Elétrica – ANEEL. Empresa de Pesquisa 
Energética. Sistemas Isolados. Avaliação De Alternativa De Suprimento Em Sistemas 
Isolados Do Acre. Avaliação de sistemas híbridos com energia fotovoltaica para o Lote 
III do Projeto de Referência da Eletrobrás Distribuição Acre. 21 de fevereiro de 2014. 

[104] MADRUGA, E. Acesso a Micro e Mini Geração com Fontes Renováveis e 
Cogeração Qualificada ao Sistema de Distribuição. CERTAJA ENERGIA. 2013. 

[105] “Power Electronics Handbook. Devices, Circuits, and Applications”, USA, 
Third Edition, Edited by Muhammad H. Rashid, 2011. Elsevier. pp. 711-800. 

[106] “IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance. “Standard 
load models for power flow and dynamic performance simulation”,” IEEE Trans. 
Power Syst., vol. 10, no. 3, pp. 1302–1313, Aug. 1995. 

[107] GILAT, A., SUBRAMANIAM, V. Métodos de Newton. Métodos Numéricos 
para engenheiros e Cientistas: uma introdução com aplicações usando o 
MATLAB. Bookman, 2008. pp.87-120.  



143 
 Referências Bibliográficas  

  

[108] CASTRO, A.C. Cálculo do fluxo de carga. Curso: Engenharia elétrica e de 
Computação. UNICAMP, São Paulo. 2007-2011. Notas de Aula. Disponível em: 
www.dsee.fee.unicamp.br/~castro/. Acedido em: 20 mar.2015. 

[109] HAFFNER, S. Modelagem de Sistemas de Energia Elétrica Permanente. 
Curso: Engenharia elétrica. UNICAMP, São Paulo.2007. Notas de Aula. 

[110] MONTICELLI, A. Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1983, pp. 1-16, 75-123. 

[111] HUNG, D.Q.; MITHULANANTHAN, N.; LEE, K.Y. “Optimal placement of 
dispatchable and nondispatchable renewable DG units in distribution networks for 
minimizing energy loss,” Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 55, pp. 179–186, 
Feb. 2014. 
[112] E.El-HAWARY, M. Eletrical Power Systems – Design and Analysis. Willey 
Interscience, New York, pp. 701-774.1983. 

[113] TINA, G.; GAGLIANO, S. Probabilistic analysis of weather data for a hybrid 
solar/wind energy system University of Catania, V. le A. Doria 6, 95125 Catania, Italy 
[114] TINA, G.; Raiti, S. Hybrid solar/wind power system probabilistic modeling for 
long term performance assessment. Solar Energy, Vol.80, Pp.578-588, May 2006. 
[115] DUFFIE, J.A.; BECKMAN, W.A., 2013. Solar Engineering of Thermal Process, 
4ª ed., Willey Interscience, New York, pp. 1-137. 
[116] PAPOULIS, A., Probability, Random Variables and Stochastic Processes, 
McGraw Hill, 2001. 
[117] IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 
Systems, IEEE Std 1547, Aug. 2003. 
[118] HUNG, D.Q., et. at., A combined practical approach for distribution system loss 
reduction, International Journal of Ambient Energy, 2013. 
[119] NEUMANN, T, ERLICH, I., Modelling and Control of Photovoltaic Inverter 
Systems with Respect to German Grid Code Requeriments, 2012 IEEE Power and 
Energy Society General Meeting, 2012 IEEE Conference Publications. 
[120] BAE, Y.; VU, T.K.; KIM, R.Y. Implemental Control Strategy for Grid Stabilization 
of Grid-Connected PV System Based on German Grid Code in System Based on 
German Grid Code in Symmetrical Low-to-Medium Voltage Network. Energy 
Conversion, IEEE Transactions on, Vol.28, No.3, pp.619,631, Sept. 2013. 



144 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

[121] TURISTSYN, K.; SULC, P.; BACHAUS, S.; CHERTKOV, M. Options for control 
of reactive power by distributed photovoltaic generators. Proc. IEEE, vol. 99, no. 6, pp. 
1063–1073, Jun. 2011. 
[122] TABRIZI, M.A.; MARTINELLII, V et alli. Utilization of Low Voltage In-Line Power 
Regulator for reliable integration & performance of DER technologies. 2015 IEEE 
Power & Energy Society General Meeting, 2015 IEEE Denver, CO. 
[123] McFETRIDGE, R.; MARTINELLI, V et. al., Application of Power Electronics LV 
Power Regulators in a Utility Distribution, 2015 IEEE Rural Electric Power 
Conference, 2015 IEEE Denver, CO. 
[124] SARAIVA FILHO, F.C., Duarte, S.X. et. al. Portable Voltage Regulator: an 
Industrial Solution for Amending Voltage in Low Voltage Networks. Innovative Smart 
Grid Technologies Latin America (ISGT LA), 2013 IEEE PES Conference On. 
[125] KERSTING, W.H.; I. D. P. W. G. Report, Radial distribution test feeders, IEEE 
Transaction on Power Systems, vol. 6, 1991. 

[126] GOMES, H. F. G.; JOTA, P. R. S. Impactos da Aplicação da técnica VoltVar 
Control (VVC) para Conservação de Energia por Redução de Tensão (CVR) e do 
Despacho Econômico de Fontes de Geração Distribuídas no Sistema Elétrico de 
Potência. X edição do Congresso Brasileiro de Planejamento Energético XCBPE, 
2016, Gramado, RS. v.1. p.1-14. 
[127] GOMES, H. F. G.; JOTA, P. R. S. Impactos do Controle de Tensão e do 
Despacho Ótimo de Unidades de Geração Distribuídas em Sistemas Elétricos de 
Potência. XXI edição do Congresso Brasileiro de Automática CBA2016, Vitória, 
ES. v. 1. p.1-6. 
[128] GOMES, H. F. G.; JOTA, P. R. S. . A Iinfluência da Variação da Tensão e da 
Aplicação do Controle Ótimo do Despacho Econômico de Unidades de Geração 
Distribuídas. XXI edição do Congresso Brasileiro de Automática CBA2016.v1. p. 
1-6. 
[129] (2015) Diesel Service & Supply website [Online]. Disponível: 
http://www.dieselserviceandsupply.com/Diesel_Fuel_Consumption.aspx . Acessado 
em : 2015. 
[130] (2015) Catalogo geradores Eólicos ABB, NTK 200/250/300 [Online]. Disponível: 
http://www.repoweringsolutions.com/ficheros_pdf/NTK%20200_250_300%20WIND%
20TURBINE.pdf . Acessado em 2015.  
[131] CHOWDHHURY, A.H. Optimun Economic Dispatch of Interconnected Microgrid 
with Energy Storage System. 2nd Int’l Conf. on Eletrical Engineering and 
Information & Communication Technology. Jahangirnagar University, Dhaka-1342, 
Bangladesh, IEEE, pp. 21–23, May. 2015. 
 



145 
 Apêndice 

  

Apêndice A - Validação dos resultados: Rede 5 barras 
 

Tabela AP.A1- Comparativo 1: entre respostas da referência [75] e as da dissertação. Caso 2a 
PgoQgc. Balanço do fluxo da barra Vteta executado a cada avaliação do algoritmo do fluxo. 

Barras V δ λ Custo PL 
(p.u.) (rad) (Rs/MWh) (Rs/h) (p.u.) 

Referência [75] – Sem Balanço 
1 1,06000 0,00000 

256,96650 695,8z20 0,0174000 
2 1,07144 -0,01915 
3 1,06965 -0,03716 
4 1,06686 -0,04669 
5 1,05280 -0,07066 

Referência Software PowerWorld (versão estudante) – Com Balanço 
1 1,060000 0,000000 

251,341000 695,878900 0,0176658 
2 1,071120 -0,019710 
3 1,069630 -0,038030 
4 1,066540 -0,047500 
5 1,052530 -0,071330 

Dissertação - Sem Balanço Barra Vteta 
1 1,0600000 0,0000000 

256,9650800 695,9060136 0,0174306 
2 1,071436 -0,019146 
3 1,069651 -0,037159 
4 1,066866 -0,046686 
5 1,052804 -0,070661 

Dissertação - Com Balanço Barra Vteta 
1 1,060000 0,000000 

256,965100 695,906014 0,017431 
2 1,071436 -0,019146 
3 1,069651 -0,037159 
4 1,066866 -0,046686 
5 1,052805 -0,070661 

* Equivale a Rupia por Hora. Rupia é a unidade monetária Indiana. 
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Tabela AP.A2- Comparativo 2: entre respostas da referência [75] e as da dissertação. Caso 2a 
PgoQgc. Balanço do fluxo da barra Vteta executado a cada avaliação do algoritmo do fluxo. 

Barras Pg Qg Pd Qd P Q 
(p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) 

Referência [75] – Sem Balanço 
1 0,4127170 0,1070920 0,0000000 0,0000000 0,4127520 -0,4990970 
2 0,6984720 0,1664820 0,2000000 0,1000000 0,4984710 0,0664810 
3 0,5562080 0,1264260 0,4500000 0,1500000 0,1062060 -0,0235740 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,3999999 -0,0499999 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000100 

Referência Software PowerWorld (versão estudante) – Com balanço 
1 0,4277496 -0,4981250 0,0000000 0,0000000 0,4277496 -0,4981250 
2 0,6918211 0,1664820 0,2000000 0,1000000 0,4918211 0,0664820 
3 0,5480783 0,1264300 0,4500000 0,1500000 0,0980783 -0,0235700 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0500000 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000000 

Dissertação - Sem Balanço Barra Vteta 
1 0,4126982 0,1070924 0,0000000 0,0000000 0,4127218 -0,4990982 
2 0,6984304 0,1664820 0,2000000 0,1000000 0,4984187 0,0664820 
3 0,5563014 0,1264255 0,4500000 0,1500000 0,1062902 -0,0235745 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0500000 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000000 

Dissertação - Com Balanço Barra Vteta 
1 0,4126982 -0,4990982 0,0000000 0,0000000 0,4127218 -0,4990982 
2 0,6984304 0,1664820 0,2000000 0,1000000 0,4984187 0,0664820 
3 0,5563014 0,1264255 0,4500000 0,1500000 0,1062902 -0,0235745 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0500000 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



147 
 Apêndice 

  

Tabela AP.A3- Comparativo 1: entre respostas da referência [75] e as da dissertação. Caso 2a 
PgoQgo. Balanço do fluxo da barra Vteta executado a cada avaliação do algoritmo do fluxo. 

Barras V δ λp λq Custo PL QL 
(p.u.) (rad) ($/MWh) ($/MWh) ($/h) (p.u.) (p.u.) 

Referência [75] – Sem Balanço 
1 1,0600000 0,0000000 

255,8771000 0,3357378 695,4353000 0,0158926 0,0468071 
2 1,0776620 -0,021689 
3 1,0803080 -0,041196 
4 1,0767260 -0,050228 
5 1,0604670 -0,072992 

Referência Software PowerWorld (versão estudante) – Com Balanço 
1 1,0600000 0,0000000 

251,2260000 - 695,4600000 0,015988000 -0,595172 
2 1,0582700 -0,015810 
3 1,0519300 -0,033180 
4 1,0498900 -0,043210 
5 1,0379100 -0,068390 

Dissertação - Sem Balanço Barra Vteta 
1 1,0600000 0,0000000 

255,8771264 0,3357742 695,4352626 0,0158925 0,0468069 
2 1,0776612 -0,021689 
3 1,0803077 -0,041196 
4 1,0767250 -0,050228 
5 1,0604663 -0,072992 

Dissertação - Com Balanço Barra Vteta 
1 1,0600000 0,0000000 

255,9342624 -0,0575766 695,4630628 0,0160001 -0,592090 
2 1,0550886 -0,014867 
3 1,0489807 -0,032400 
4 1,0468669 -0,042465 
5 1,0346787 -0,067769 
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Tabela AP.A4- Comparativo 2: entre respostas da referência [75] e as da dissertação. Caso 2a 
PgoQgo. Balanço do fluxo da barra Vteta executado a cada avaliação do algoritmo do fluxo. 

Barras Pg Qg Pd Qd P Q 
(p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) 

Referência [75] – Sem balanço 
1 0,4264850 -0,0063400 0,0000000 0,0000000 0,4305110 -0,6602930 
2 0,6916900 0,2209340 0,2000000 0,1000000 0,4916950 0,1209320 
3 0,5477170 0,2322240 0,4500000 0,1500000 0,0977170 0,0822240 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0499960 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000020 -0,1000010 

Referência Software PowerWorld (versão estudante) -  Com Balanço 
1 0,4261742 -0,1945020 0,0000000 0,0000000 0,4305147 -0,6602798 
2 0,6918111 -0,0580000 0,2000000 0,1000000 0,4918111 -0,1580000 
3 0,5479900 -0,0090000 0,4500000 0,1500000 0,0979900 -0,1590000 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0500000 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000000 

Dissertação - Sem Balanço Barra Vteta 
1 0,4264854 -0,0063414 0,0000000 0,0000000 0,4305147 -0,6602798 
2 0,6916901 0,2209272 0,2000000 0,1000000 0,4916901 0,1209272 
3 0,5477167 0,2322199 0,4500000 0,1500000 0,0977167 0,0822199 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0500000 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000000 

Dissertação - Com Balanço Barra Vteta 
1 0,4265715 -0,1954404 0,0000000 0,0000000 0,4265610 -0,6258526 
2 0,6914259 -0,0580711 0,2000000 0,1000000 0,4914225 -0,1579027 
3 0,5480027 -0,0085456 0,4500000 0,1500000 0,0980159 -0,1583255 
4 0,0000000 0,0000000 0,4000000 0,0500000 -0,4000000 -0,0500000 
5 0,0000000 0,0000000 0,6000000 0,1000000 -0,6000000 -0,1000000 
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Tabela AP.A5- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgc com balanço e [75]. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 -0,0006 0,0013 0,1782 -0,0046 0,0004 0,0000 0,0000 -0,0073 0,0002
2 -0,0004 -0,0209 -0,0060 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0105 0,0015
3 0,0001 -0,0027 0,0168 -0,0004 0,0000 0,0000 0,0793 0,0021
4 0,0006 -0,0086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002
5 0,0004 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0100

Erro (%)

 
Tabela AP.A6- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgo sem balanço e [75]. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0006 0,0001 0,0221 0,0000 0,0000 0,0009 -0,0020
2 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0031 0,0000 0,0000 -0,0010 -0,0040
3 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0018 0,0000 0,0000 -0,0003 -0,0050
4 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0080
5 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0003 -0,0010

Erro (%)

 
Tabela AP.A7- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgc com balanço e o PW. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 2,2376 0,0039 -1,3291 -3,5187 0,1954 0,0000 0,0000 -3,5132 0,1954
2 0,0295 -2,8615 0,9553 0,0000 0,0000 0,0000 1,3415 0,0000
3 0,0020 -2,2903 1,5004 -0,0036 0,0000 0,0000 8,3728 0,0191
4 0,0306 -1,7137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 0,0261 -0,9379 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Erro (%)

 
Tabela AP.A8- Erro relativo percentual entre o caso 2a PgoQgo com balanço e o PW. 

Barras V(%) δ(%) λ(%) Custo(%) PL(%) Pg(%) Qg(%) Pd(%) Qd(%) P(%) Q(%)
1 0,0000 0,0000 1,8741 0,0004 0,0757 0,0932 0,4825 0,0000 0,0000 -0,9184 -5,2140
2 -0,3006 -5,9646 -0,0557 0,1226 0,0000 0,0000 -0,0790 -0,0616
3 -0,2804 -2,3508 0,0023 -5,0489 0,0000 0,0000 0,0264 -0,4242
4 -0,2879 -1,7241 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 -0,3113 -0,9080 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Erro (%)
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Apêndice B - Níveis de tensão: Rede 5 barras – Cenário 1 

 Figura AP.B1- Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 1. Cenário 1, rede 5 barras. 

  Figura AP.B2- Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. Cenário 1, rede 5 barras. 
 

  

Figura AP.B3- Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. Cenário 1, rede 5 barras. 
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Apêndice C - Respostas: Rede 5 barras – Cenário 1 
 

Tabela AP.C1- Resultados para casos base e caso 1. Cenário 2, rede 5 barras. *Geração total 
seguida da geração da barra 3. 

 Tipo 
de 

Carga 
Base Caso 1 

Perda 
(MW) 

a 6,14 6,68 
b 6,29 6,55 

Geração* 
(MW) 

a 171,14/52,15 171,68/52,15 
b 173,02/54,17 169,51/54,17 

Consumo 
(MWh) 

a 165,00 165,00 
b 166,73 162,97 

Custo 
($/h) 

a 707,12 708,52 
b 711,80 702,83 

 
Tabela AP.C2 - Resultados para casos 2. Cenário 1, rede 5 barras. *Geração total seguida da 

geração da barra 3. 

 Tipo de 
Carga PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 

Perda (MW) a 1,60 1,74 1,60 
b 1,69 1,78 1,68 

Geração* 
(MW) 

a 166,60/54,92 166,74/55,63  166,60/54,80  
b 170,99/56,21  172,63/57,39  171,08/56,33  

Consumo 
(MWh) 

a 165,00  165,00  165,00  
b 169,30  170,85  169,39  

Custo ($/h) a 695,46 695,90 695,46 
b 706,36 710,90 706,87 

 
Tabela AP.C3- Resultados para casos 3. . Cenário 1, rede 5 barras. *Geração total seguida 

da geração da barra 3. 

 
Tipo 
de 

Carga 
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 

Perda 
(MW) 

a 1,81 1,93 1,80 
b 1,75 1,84 1,75 

Geração* 
(MW) 

a 166,81/54,85 166,93/55 166,80/55,10 
b 165,24/54,60  164,85/54,39 165,28/54,60 

Consumo 
(MWh) 

a 165,00 165,00 165,00 
b 163,49 163,02 163,53 

Custo 
($/h) 

a 696,00 696,32 695,97 
b 692,03 691,05 692,12 

 
 
 
 
 
 



152 
Análise do Despacho Ótimo de Geradores Distribuídos e da Conservação de Energia por Redução de 
Tensão em Sistemas Híbridos 

 

Apêndice D - Diferenças Relativas: Rede 5 barras   
Tabela AP.D1- Erro relativo percentual entre o caso 1 e todos os casos do cenário 1. 5 barras 

 
Tabela AP.D2- Comparação de desempenho entre caso 3 (esquerdas) e 2 do cenário 3.  (Seleção de 

desempenho pior ou igual). Rede 5 barras. 

 
 
 
 
 

a b a b a b a b a b a b a b
a 0,20 -0,46 1,88 0,31 1,81 -0,33 1,88 0,23 1,80 2,38 1,75 2,53 1,80 2,37
b -0,61 -1,26 1,06 -0,50 1,00 -1,14 1,06 -0,57 0,98 1,56 0,93 1,70 0,99 1,55

a 0,00 -1,04 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b -1,23 -2,26 -1,23 -3,74 -1,23 -4,61 -1,23 -3,79 -1,23 -0,32 -1,23 -0,03 -1,23 -0,34

a 16,12 13,35 345,63 321,89 309,77 300,56 345,63 324,40 293,92 307,43 269,43 287,50 296,11 307,43
b 10,26 7,63 323,13 300,59 289,08 280,34 323,13 302,98 274,03 286,86 250,78 267,93 276,11 286,86Caso 1

PgoQgo

CONSUMO (%)
Caso 1

PERDAS (%)
Caso 1

% Caso Base
CUSTO GERAÇÃO (%)

CENÁRIO 1 - CASO 1 - 5 BARRAS
Caso 2 Caso 3

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc

a b a b a b a b a b
a -1,48 -2,26 -1,68 -0,90 0,13 -1,50 0,09 -2,02 0,13 -1,58
b -2,22 -2,99 -2,42 -1,65 -0,62 -2,24 -0,66 -2,76 -0,62 -2,32
a -1,42 -2,20 -1,62 -0,84 0,20 -1,44 0,16 -1,96 0,19 -1,52
b -2,56 -3,34 -2,76 -2,00 -0,97 -2,59 -1,01 -3,10 -0,97 -2,67
a -1,47 -2,25 -1,67 -0,90 0,14 -1,50 0,10 -2,02 0,14 -1,58
b -2,38 -3,15 -2,58 -1,81 -0,79 -2,40 -0,82 -2,92 -0,79 -2,48

a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 -2,17 0,00 -2,84 0,00 -2,28
b -1,00 -2,02 -1,00 0,00 -1,00 -3,14 -1,00 -3,81 -1,00 -3,25
a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 -2,17 0,00 -2,84 0,00 -2,28
b -1,53 -2,56 -1,53 -0,55 -1,53 -3,67 -1,53 -4,33 -1,53 -3,78
a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 -2,17 0,00 -2,84 0,00 -2,28
b -1,24 -2,26 -1,24 -0,24 -1,24 -3,38 -1,24 -4,04 -1,24 -3,49

a -55,57 -56,62 -58,72 -57,83 12,28 6,61 8,69 3,97 12,12 6,66
b -56,87 -57,90 -59,94 -59,07 8,98 3,47 5,49 0,91 8,82 3,52
a -54,63 -55,71 -57,86 -56,95 14,64 8,85 10,98 6,15 14,48 8,90
b -55,69 -56,75 -58,84 -57,95 11,96 6,30 8,38 3,67 11,80 6,35
a -55,31 -56,37 -58,48 -57,59 12,93 7,23 9,33 4,57 12,78 7,28
b -56,71 -57,74 -59,79 -58,92 9,39 3,86 5,89 1,29 9,23 3,91Pg

oQ
go

Caso 3

Caso 3

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

PERDAS (%)

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

% Caso Base

CENÁRIO 3 - CASO 3 - 5 BARRAS
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 2
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 3

CONSUMO (%)

a b a b a b a b a b
a -1,61 -2,39 -1,81 -1,04 -0,13 0,62 -0,20 0,98 -0,14 0,79
b 0,02 -0,77 -0,18 0,61 1,52 2,29 1,46 2,65 1,52 2,46
a -1,57 -2,35 -1,77 -1,00 -0,09 0,66 -0,16 1,02 -0,10 0,83
b 0,56 -0,24 0,35 1,14 2,06 2,84 2,00 3,20 2,06 3,01
a -1,61 -2,39 -1,81 -1,03 -0,13 0,62 -0,19 0,98 -0,14 0,79
b 0,10 -0,69 -0,10 0,69 1,61 2,37 1,54 2,74 1,60 2,55

a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 1,01 0,00 1,56 0,00 1,25
b 2,22 1,16 2,22 3,24 2,22 3,25 2,22 3,81 2,22 3,50
a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 1,01 0,00 1,56 0,00 1,25
b 2,92 1,85 2,92 3,95 2,92 3,96 2,92 4,52 2,92 4,21
a 0,00 -1,04 0,00 1,00 0,00 1,01 0,00 1,56 0,00 1,25
b 2,33 1,27 2,33 3,36 2,33 3,36 2,33 3,93 2,33 3,61

a -60,43 -61,37 -63,24 -62,44 -10,94 -8,24 -12,77 -10,68 -11,45 -8,58
b -58,32 -59,31 -61,28 -60,45 -6,20 -3,35 -8,13 -5,93 -6,74 -3,72
a -59,12 -60,09 -62,03 -61,20 -8,00 -5,21 -9,89 -7,73 -8,53 -5,56
b -57,26 -58,28 -60,30 -59,44 -3,82 -0,90 -5,79 -3,54 -4,37 -1,27
a -60,37 -61,31 -63,19 -62,39 -10,81 -8,11 -12,65 -10,55 -11,33 -8,45
b -58,34 -59,33 -61,30 -60,47 -6,25 -3,40 -8,17 -5,97 -6,79 -3,77

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 2

CONSUMO (%)
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Apêndice E - Níveis de tensão: Rede 5 barras – Cenário 2   
 

 Figura AP.E1– Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 1. Cenário 2, rede 5 barras. 
 

 Figura AP.E2 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. Cenário 2, rede 5 barras. 
 

  Figura AP.E3 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. Cenário 2, rede 5 barras. 
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Apêndice F - Respostas: Rede 5 barras – Cenário 2  
Tabela AP.F1 - Resultados casos base e caso 1. *Geração total e barra3(PV). Cenário 2, rede 5 barras.   

  
Tipo 
de 

Carga 
Base  Caso 1 

Perda 
(MW) 

a 6,14 6,61 
b 6,29 6,47 

Geração* 
(MW) 

a 171,14/19,38 171,61/19,38 
b 173,02/19,53 169,86/19,53 

Consumo 
(MWh) 

a 165,00 165,00 
b 166,73 163,39 

Custo 
($/h) 

a 653,35 654,67 
b 658,49 649,67 

 
Tabela AP.F2- Resultados para caso 2 – 2 GD’s térmicas e 1 PV. *Geração total e da barra 3(PV). 

Cenário 2, rede 5 barras 

 
Tabela AP.F3 - Resultados para casos 3 – 2 GD’s térmicas e 1 PV. Cenário 2, 5 barras. *Geração 

total e da barra 3(PV). 
 

 
 

  Tipo de 
Carga PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 

Perda (MW) a 2,4628 2,5442 2,4678 
b 2,5955 2,6604 2,5944 

Geração* 
(MW) 

a 167,4628/19,7526  167,5417/19,7712  167,6208/19,7562  
b 171,2962/19,8583 172,4485/19,8957  171,4239/19,8635  

Consumo 
(MWh) 

a 165,0000 165,0000 165,0000 
b 168,6355 169,7881 168,8295 

Custo (Rs/h) a 643,0580 643,2950 643,0701 
b 653,5246 656,9351 654,0631 

  Tipo de 
Carga PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 

Perda (MW) a 2,7670 2,8558 2,7599 
b 2,6838 2,7376 2,6834 

Geração* 
(MW) 

a 167,7671/19,8604  167,8558/19,8231  167,7555/19,7982 
b 166,0199/19,7508  165,6610/19,7563 166,0845/19,7546  

Consumo 
(MWh) 

a 165,0000 165,0000 165,0000 
b 163,3361 162,9233 163,4010 

Custo ($/h) a 643,9081 644,1553 643,8761 
b 639,0825 638,0957 639,2601 
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Apêndice G - Níveis de tensão: Rede 5 barras – Cenário 3   
 

 Figura AP.G1 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 1. Cenário 3, 5 barras. 
 

  Figura AP.G2 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. Cenário 3, 5 barras. 
 

  Figura AP.G3 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. Cenário 3, 5 barras. 
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1,04
1.05
1,06
1.07 Módulo Tensão V - Carga Industrial

Barras

|V|
(pu

)

 

 
Base a
3a PgoQg0
3a PgoQgc
3a PgoQgo

1 2 3 4 50,94
0.95
0,96
0.97
0,98
0.99

1
1.01
1,02
1.03
1,04
1.05
1,06
1.07 Módulo Tensão V - Carga Residencial

Barras

|V|
(pu

)

 

 Base b
3b PgoQg0
3b PgoQgc
3b PgoQgo

1 2 3 4 50,94
0.95
0,96
0.97
0,98
0.99

1
1.01
1,02
1.03
1,04
1.05
1,06
1.07 Módulo Tensão V - Todas Cargas

Barras

|V|
(pu

)

 

 Base a
Base b
3a PgoQg0
3a PgoQgc
3a PgoQgo
3b PgoQg0
3b PgoQgc
3b PgoQgo
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Apêndice H - Respostas: Rede 5 barras – Cenário 3 
 

Tabela AP.H1 - Resultados para casos base e caso 1. Cenário 3, 5 barras. *Geração total e 
da barra 3(Eólica). 

 
Tipo 
de 

Carga 
Base Caso 1 

Perda 
(MW) 

a 6,14 6,61 
b 6,29 6,47 

Geração* 
(MW) 

a 171,14/20,10 171,61/20,10 
b 173,02/20,38 169,84/20,38 

Consumo 
(MWh) 

a 165,00 165,00 
b 166,73 163,36 

Custo 
($/h) 

a 643,52 644,84 
b 648,65 639,79 

 
Tabela AP.H2 - Resultados para casos 2 – 2 GD’s térmicas e 1 Eólica. Cenário 3, 5 barras. *Geração 

total e da barra 3(Eólica). 
 Tipo de 

Carga PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 
Perda (MW) a 2,4299 2,5101 2,4333 

b 2,5592 2,6242 2,5579 
Geração* 

(MW) 
a 167,4300/20,7860 167,5101/20,8214 167,4333/20,7925 
b 171,2165/20,9841 172,4430/21,0543 171,4050/20,9936 

Consumo 
(MWh) 

a 165,0000 165,0000 165,0000 
b 168,6573 169,8188 168,8470 

Custo ($/h) a 633,1667 633,4085 633,1759 
b 643,6642 647,0938 644,1894 

 
Tabela AP.H3 - Resultados para casos 3 – 2 GD’s térmicas e 1 eólica. Cenário 3, 5 barras. *Geração 

total e da barra 3(Eólica). 
  Tipo de 

Carga PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 
Perda (MW) a 2,7283 2,7856 2,7442 

b 2,6480 2,7204 2,6580 
Geração* 

(MW) 
a 167,7283/20,8738 167,7856/20,9003  167,7419/20,8809 
b 166,0029/20,7825 165,1897/20,7732 165,6197/20,7734 

Consumo 
(MWh) 

a 165,0000 165,0000 165,0000 
b 163,3549 162,4693 162,9617 

Custo ($/h) 
a 634,0019 634,1627 634,0410 
b 629,2451 627,0170 628,1928 
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Apêndice I - Desempenho entre casos: 5 barras – Cenário 1 
 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b
a 0,00 -0,66 -0,20 0,61 1,68 0,11 1,61 -0,53 1,68 0,04 1,60 2,18 1,55 2,33 1,60 2,17
b 0,66 0,00 0,46 1,28 2,35 0,77 2,28 0,13 2,35 0,70 2,27 2,86 2,22 3,00 2,27 2,84
a 0,20 -0,46 0,00 0,81 1,88 0,31 1,81 -0,33 1,88 0,23 1,80 2,38 1,75 2,53 1,80 2,37
b -0,61 -1,26 -0,80 0,00 1,06 -0,50 1,00 -1,14 1,06 -0,57 0,98 1,56 0,93 1,70 0,99 1,55
a -1,65 -2,30 -1,84 -1,05 0,00 -1,54 -0,06 -2,17 0,00 -1,61 -0,08 0,50 -0,12 0,64 -0,07 0,48
b -0,11 -0,76 -0,30 0,50 1,57 0,00 1,50 -0,64 1,57 -0,07 1,49 2,07 1,44 2,22 1,49 2,06
a -1,59 -2,23 -1,78 -0,99 0,06 -1,48 0,00 -2,11 0,06 -1,55 -0,01 0,56 -0,06 0,70 -0,01 0,55
b 0,53 -0,13 0,34 1,15 2,22 0,64 2,16 0,00 2,22 0,57 2,14 2,73 2,09 2,87 2,15 2,71
a -1,65 -2,30 -1,84 -1,05 0,00 -1,54 -0,06 -2,17 0,00 -1,61 -0,08 0,50 -0,12 0,64 -0,07 0,48
b -0,04 -0,69 -0,23 0,57 1,64 0,07 1,58 -0,57 1,64 0,00 1,56 2,14 1,52 2,29 1,57 2,13
a -1,57 -2,22 -1,77 -0,97 0,08 -1,47 0,01 -2,10 0,08 -1,54 0,00 0,57 -0,05 0,72 0,00 0,56
b -2,13 -2,78 -2,33 -1,54 -0,49 -2,03 -0,56 -2,65 -0,49 -2,10 -0,57 0,00 -0,62 0,14 -0,57 -0,01
a -1,53 -2,17 -1,72 -0,93 0,12 -1,42 0,06 -2,05 0,12 -1,49 0,05 0,62 0,00 0,76 0,05 0,61
b -2,27 -2,92 -2,47 -1,68 -0,63 -2,17 -0,70 -2,79 -0,63 -2,24 -0,71 -0,14 -0,76 0,00 -0,71 -0,15
a -1,58 -2,22 -1,77 -0,98 0,07 -1,47 0,01 -2,10 0,07 -1,54 0,00 0,57 -0,05 0,71 0,00 0,56
b -2,12 -2,76 -2,31 -1,52 -0,48 -2,02 -0,54 -2,64 -0,48 -2,09 -0,56 0,01 -0,60 0,15 -0,55 0,00

PgoQgo

Caso Base

Custo 
Geração    

(%)
Custo Geração (% ) 

Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc

Pgo
Qg

o

Caso 
2

Caso 
3

Caso 1

Pgo
Qg

0
Pgo

Qg
c

Pgo
Qg

0
Pgo

Qg
c

Pgo
Qg

o

a b a b a b a b a b a b a b a b
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b 1,05 0,00 1,05 2,31 1,05 -1,52 1,05 -2,41 1,05 -1,57 1,05 1,98 1,05 2,28 1,05 1,96
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b -1,23 -2,26 -1,23 0,00 -1,23 -3,74 -1,23 -4,61 -1,23 -3,79 -1,23 -0,32 -1,23 -0,03 -1,23 -0,34
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b 2,61 1,54 2,61 3,88 2,61 0,00 2,61 -0,91 2,61 -0,05 2,61 3,55 2,61 3,85 2,61 3,53
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b 3,55 2,47 3,55 4,84 3,55 0,92 3,55 0,00 3,55 0,86 3,55 4,50 3,55 4,80 3,55 4,48
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b 2,66 1,60 2,66 3,94 2,66 0,05 2,66 -0,85 2,66 0,00 2,66 3,61 2,66 3,91 2,66 3,58
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b -0,92 -1,94 -0,92 0,32 -0,92 -3,43 -0,92 -4,31 -0,92 -3,48 -0,92 0,00 -0,92 0,29 -0,92 -0,02
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b -1,20 -2,23 -1,20 0,03 -1,20 -3,71 -1,20 -4,58 -1,20 -3,76 -1,20 -0,29 -1,20 0,00 -1,20 -0,31
a 0,00 -1,04 0,00 1,25 0,00 -2,54 0,00 -3,42 0,00 -2,59 0,00 0,92 0,00 1,21 0,00 0,90
b -0,89 -1,92 -0,89 0,34 -0,89 -3,41 -0,89 -4,28 -0,89 -3,46 -0,89 0,02 -0,89 0,31 -0,89 0,00

PgoQgo

Caso Base

Consumo 
(%)

Consumo (% ) 
Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc

Pgo
Qg

o

Caso 
2

Caso 
3

Caso 1

Pgo
Qg

0
Pgo

Qg
c

Pgo
Qg

0
Pgo

Qg
c

Pgo
Qg

o

a b a b a b a b a b a b a b a b
a 0,00 -2,38 -13,88 -9,31 283,75 263,31 252,87 244,94 283,75 265,48 239,23 250,86 218,13 233,70 241,11 250,86
b 2,44 0,00 -11,78 -7,09 293,13 272,19 261,49 253,37 293,13 274,40 247,51 259,43 225,91 241,85 249,44 259,43
a 16,12 13,35 0,00 5,32 345,63 321,89 309,77 300,56 345,63 324,40 293,92 307,43 269,43 287,50 296,11 307,43
b 10,26 7,63 -5,05 0,00 323,13 300,59 289,08 280,34 323,13 302,98 274,03 286,86 250,78 267,93 276,11 286,86
a -73,94 -74,56 -77,56 -76,37 0,00 -5,33 -8,05 -10,11 0,00 -4,76 -11,60 -8,57 -17,10 -13,04 -11,11 -8,57
b -72,48 -73,13 -76,30 -75,04 5,62 0,00 -2,87 -5,06 5,62 0,60 -6,63 -3,43 -12,44 -8,15 -6,11 -3,43
a -71,66 -72,34 -75,60 -74,30 8,75 2,96 0,00 -2,25 8,75 3,57 -3,87 -0,57 -9,84 -5,43 -3,33 -0,57
b -71,01 -71,70 -75,04 -73,71 11,25 5,33 2,30 0,00 11,25 5,95 -1,66 1,71 -7,77 -3,26 -1,11 1,71
a -73,94 -74,56 -77,56 -76,37 0,00 -5,33 -8,05 -10,11 0,00 -4,76 -11,60 -8,57 -17,10 -13,04 -11,11 -8,57
b -72,64 -73,29 -76,44 -75,18 5,00 -0,59 -3,45 -5,62 5,00 0,00 -7,18 -4,00 -12,95 -8,70 -6,67 -4,00
a -70,52 -71,22 -74,61 -73,26 13,13 7,10 4,02 1,69 13,13 7,74 0,00 3,43 -6,22 -1,63 0,56 3,43
b -71,50 -72,18 -75,46 -74,15 9,38 3,55 0,57 -1,69 9,38 4,17 -3,31 0,00 -9,33 -4,89 -2,78 0,00
a -68,57 -69,32 -72,93 -71,49 20,63 14,20 10,92 8,43 20,63 14,88 6,63 10,29 0,00 4,89 7,22 10,29
b -70,03 -70,75 -74,19 -72,82 15,00 8,88 5,75 3,37 15,00 9,52 1,66 5,14 -4,66 0,00 2,22 5,14
a -70,68 -71,38 -74,75 -73,41 12,50 6,51 3,45 1,12 12,50 7,14 -0,55 2,86 -6,74 -2,17 0,00 2,86
b -71,50 -72,18 -75,46 -74,15 9,38 3,55 0,57 -1,69 9,38 4,17 -3,31 0,00 -9,33 -4,89 -2,78 0,00

PgoQgo

Caso Base

Perdas 
(%) 

Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3
PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc

Pgo
Qgo

Caso 
2

Caso 
3

Caso 1

Pgo
Qg0

Pgo
Qgc

Pgo
Qg0

Pgo
Qgc

Pgo
Qgo
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Apêndice J - Resultados: rede anel-5 barras 
 Tabela AP.J1 – Rede 5 barras. Casos base e 1. Relação percentual entre os cenários 1 (C1), 2(C2) e 3(C3). *geração da barra 3  e Total. 

 
Tabela AP.J2- Rede 5 barras. Caso 2. Relação percentual entre os cenários 1 (C1), 2(C2) e 3(C3). *geração da barra 3 e Total. 

 
Tabela AP.J3- Rede 5 barras. Caso 3, mudança da ordem dos cenários na comparação *geração da barra 3 e total. 

a
b
a 169,0918 0,0000 159,4527 0,0000 -3,5821 0,0000 169,0918 0,0408 159,4527 0,0408 -3,5821 0,0000
b 177,3682 0,0000 165,7998 0,0000 -4,1708 0,0000 177,3682 -0,2061 165,7998 -0,1943 -4,1708 0,0118
a
b
a
b

Caso 1
C1xC2
0,0000 1,0590

1,2365

0,0000
-0,2387

0,0000

0,0000
0,0184
1,5244
1,5443

0,0000
-0,2571
8,2255
8,1826

9,8753

Geração (MW)

Consumo (MWh)

Custo ($/h) 9,8831
9,7356

C2xC3
0,0000

0,0000
0,0000
1,5275
1,5170

0,0000

0,0000
0,0000
8,2299
8,0958

C1xC3
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

Base % Tipo de Carga

Perda (MW) 0,0000

9,8532

C1xC3 C2xC3
0,0000

C1xC2
1,0590
1,2365

a
b
a 178,0393 -0,5147 164,2163 -0,4957 -4,9716 0,0191 181,3689 -0,4785 167,1770 -0,4597 -4,8821 0,0189 177,3813 -0,6090 163,5566 -0,4977 -4,9840 0,1120
b 183,0554 -0,1788 167,8695 -0,1323 -5,3650 0,0465 188,4543 0,1052 172,5809 0,1084 -5,5029 0,0032 183,5855 -0,2006 168,3199 -0,1896 -5,3831 0,0110
a
b
a
b

%
Perda (MW)

Geração* (MW)

Consumo (MWh)

Custo (Rs/h)

Tipo de Carga PgoQgc PgoQgo
C1xC2 C1xC3 C2xC3

8,1489
8,0847

C1xC2
-35,0333
-34,8873

0,0000
0,3940

C1xC3
-34,1537
-33,9637

0,0000
0,3811
9,8384
9,7405

PgoQg0
C1xC2 C1xC3 C2xC3
-31,6092 -30,6801 1,3585
-33,0928 -32,1698

1,3540
1,4184

0,0000
-0,0129
1,5622
1,5319

C2xC3

8,2146 9,8604 1,5208

1,3795

0,0000 0,0000 0,0000
0,6254 0,6072 -0,0181

-35,1649 -34,2457 1,4178
-35,2451 -34,3211 1,4270

0,0000 0,0000 0,0000
0,3320 0,3216 -0,0104

8,1774 9,8659 1,5608 8,1468 9,8368 1,5626
8,0737 9,7302 1,5327

a
b
a -63,7914 0,5738 -61,9438 0,5505 5,1026 -0,0231 -63,9580 0,5546 -61,9995 0,5126 5,4341 -0,0418 -64,0686 0,5728 -62,1036 0,5647 5,4687 -0,0081
b -63,8264 0,4720 -61,9368 0,4617 5,2236 -0,0102 -63,6766 0,4920 -61,8069 0,2061 5,1472 -0,2845 -63,8194 0,4867 -61,9535 0,2055 5,1573 -0,2799
a
b
a
bCusto ($/h)

Tipo de 
Carga% PgoQgc

Perda 
(MW)

Geração* 
(MW)

Consumo 
(MWh)

53,3600

-1,5393

C3xC1
50,7348

-0,0941
-7,4845
-7,6510

C2xC1

0,0000

52,8729
51,3143

0,0000
-0,0826
-8,9078
-9,0726

C3xC2
-1,3986
-1,3339

0,0000
0,0115
-1,5384

PgoQg0
C3xC2

53,3278 52,4556 -0,5689

-0,0593 -0,3378 -0,2787
-7,4915 -8,9265 -1,5513

48,7826 47,8478 -0,6283

0,0000 0,0000 0,0000

C2xC1 C3xC1 C3xC2
47,9689 44,3316 -2,4582

-7,6629 -9,2660 -1,7362

PgoQgo
C2xC1

-7,6374 -9,2364 -1,7313

-0,0789 -0,3475 -0,2688
-7,4851 -8,8982 -1,5275

53,3371 51,8857 -0,9466

0,0000 0,0000 0,0000

C3xC1
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Apêndice K - Validação dos resultados: Rede 13 barras 
 

Tabela AP.K1 - Resultados para caso cenário 1. Rede IEEE-13. 
 

 
Tabela AP.K2 - Resultados para caso cenário 1, Software PowerWorld. Rede IEEE-13. 

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc PgoQgo
a 74,30 66,80 23,70 13,60 12,50 18,70 16,40 14,40
b 66,80 63,50 22,60 16,00 14,30 20,70 20,20 14,80
a 1268,30 1261,80 1217,70 1207,60 1206,50 1212,70 1210,40 1208,30
b 1236,00 1236,20 1219,20 1232,60 1251,70 1196,90 1199,30 1191,00
a 1194,00 1195,00 1194,00 1194,00 1194,00 1194,00 1194,00 1194,00
b 1169,20 1172,70 1193,60 1216,70 1234,60 1175,20 1179,20 1176,20
a 1003,28 997,92 998,16 986,39 985,44 994,38 988,72 987,11
b 976,62 976,73 995,12 1005,75 1020,87 981,86 979,45 972,87

Tipo de 
Carga Base 1 2 3

Perda (kW)
Geração 

(kW)
Consumo 

(kWh)
Custo ($/h)  

 
Tabela AP.K3 - Validação. Erros relativos percentuais. Rede IEEE-13.  

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc PgoQgo
a 3,58 2,29 -15,95 2,28 -0,32 -26,04 7,20 -0,14
b 1,72 0,09 -12,61 -6,38 -6,64 -29,18 -20,05 -8,11
a 0,17 0,00 -0,35 -0,02 -0,05 -0,44 0,06 -0,03
b 0,01 -0,06 -0,18 -0,49 -0,86 -0,09 -1,48 0,02
a -0,04 -0,13 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
b -0,09 -0,07 0,31 -0,42 -0,57 0,51 -1,17 0,12
a 0,18 0,00 -0,12 -0,05 -0,04 -0,47 0,02 -0,04
b 0,00 -0,06 0,44 -0,45 -0,79 -0,07 -1,42 0,06

2 3

Perda (kW)
Geração*1 

(kW)
Consumo 

(kWh)
Custo 
(R$/h)

% Tipo de 
Carga Base 1 1

 
 

 
 
 
 
 
 

PgoQg0  PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc PgoQgo
a 76,96 68,33 19,92 13,91 12,46 13,83 17,58 14,38
b 67,95 63,56 19,75 14,98 13,35 14,66 16,15 13,60
a 1270,45 1261,83 1213,42 1207,41 1205,95 1207,33 1211,08 1207,88
b 1236,07 1235,42 1217,02 1226,51 1240,97 1195,83 1181,55 1191,19
a 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50
b 1168,12 1171,86 1197,27 1211,53 1227,62 1181,17 1165,40 1177,60
a 1005,05 997,90 996,99 985,92 985,00 989,73 988,88 986,73
b 976,66 976,13 999,49 1001,22 1012,76 981,19 965,56 973,50

Consumo 
(kWh)
Custo 
(R$/h)

Tipo de 
Carga Base 1 1 2 3

Perda (kW)
Geração 

(kW)
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Apêndice L - Níveis de tensão: Rede 13 barras – Cenário 1 
 

 Figura AP.L1 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 1. Cenário 1, IEEE-13. 
 

 Figura AP.L2 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. Cenário 1, IEEE-13. 
 

 Figura AP.L3 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. Cenário 1, IEEE-13. 
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Base b
Caso 1b
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Base a
Base b
Caso 1a
Caso 1b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110,92
0.93
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0,96
0.97
0,98
0.99

1
1.01
1,02
1.03
1,04
1.05
1,06
1.07

Módulo Tensão V - Carga Industrial

Barras

|V|
(pu

)

 

 

Base a
2a PgoQg0
2a PgoQgc
2a PgoQgo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110,92
0.93
0,94
0.95
0,96
0.97
0,98
0.99

1
1.01
1,02
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Apêndice M - Desempenho: Cenário 3. Resultados Casos 2 e 3 IEEE13. 
Tabela AP.M1- Comparação de desempenho entre caso 3 (esquerdas) e 2 do cenário 3.  (Seleção de 
desempenho pior ou igual). IEEE-13. 

  Tabela AP.M2 - Resultados para casos cenário 2 – 2 GD’s térmicas e 2 GD’s PV’s. IEEE-13. 

 

Tabela AP.M3 - Resultados para cenário 3 casos –2 GD’s térmicas e 2 GD’s eólicas. IEEE-13. 
  Tipo 

de 
Carga 

Base 1 2 3 
PgoQg0*2  PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 

Perda 
(kW) 

a 76,96 68,33 22,78 14,68 13,33 16,33 18,42 15,47 
b 67,95 63,56 22,26 15,90 14,38 16,96 16,69 14,55 

Geração*1 
(kW) 

a 1270,45 1261,83 1216,29 1208,18 1206,83 1209,76 1211,92 1208,97 
b 1236,07 1235,42 1217,78 1226,55 1241,46 1202,91 1181,26 1191,64 

Consumo 
(kWh) 

a 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 
b 1168,12 1171,86 1195,50 1210,65 1227,08 1185,95 1164,57 1177,09 

Custo 
(R$/h) 

a 1005,05 997,90 931,10 922.06 921.12 924,65 925.15 923.01 
b 976,66 976,13 931,96 936,93 949,03 919.35 900.56 909,05 

  

a b a b a b a b a b
a -8,00 -5,33 -7,34 -5,27 -0,69 -0,78 0,28 -1,31 0,38 -2,57
b -8,53 -5,87 -7,87 -5,82 -1,26 -1,35 -0,29 -1,88 -0,19 -3,13
a -7,95 -5,27 -7,29 -5,22 -0,64 -0,73 0,34 -1,26 0,44 -2,52
b -10,40 -7,79 -9,75 -7,74 -3,28 -3,37 -2,33 -3,88 -2,23 -5,11
a -8,16 -5,49 -7,50 -5,44 -0,87 -0,96 0,10 -1,49 0,21 -2,74
b -9,55 -6,92 -8,90 -6,87 -2,37 -2,46 -1,41 -2,98 -1,31 -4,21

a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 -0,17 0,00 -1,42 0,00 -2,74
b -0,63 1,53 -0,63 1,20 -0,63 -0,80 -0,63 -2,04 -0,63 -3,35
a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 -0,17 0,00 -1,42 0,00 -2,74
b -2,42 -0,30 -2,42 -0,62 -2,42 -2,59 -2,42 -3,81 -2,42 -5,09
a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 -0,17 0,00 -1,42 0,00 -2,74
b -1,37 0,77 -1,37 0,45 -1,37 -1,54 -1,37 -2,77 -1,37 -4,07

a -78,78 -75,97 -76,10 -74,31 -28,31 -26,64 11,24 2,70 22,51 13,56
b -77,96 -75,04 -75,18 -73,32 -25,55 -23,81 15,53 6,67 27,23 17,94
a -76,07 -72,89 -73,04 -71,02 -19,14 -17,25 25,48 15,85 38,18 28,09
b -78,31 -75,44 -75,57 -73,74 -26,73 -25,02 13,69 4,97 25,21 16,06
a -79,90 -77,23 -77,36 -75,66 -32,09 -30,50 5,38 -2,70 16,05 7,58
b -81,09 -78,59 -78,71 -77,11 -36,13 -34,64 -0,89 -8,49 9,15 1,18

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 3

CONSUMO (%)

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo% Caso Base

CENÁRIO 3 - CASO 3 - 13 BARRAS
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 2

Pg
oQ

go

Caso 3

Caso 3

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

PERDAS (%)

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

a b a b a b a b a b
a -7,36 -4,66 -6,69 -4,61 0,70 1,28 0,64 3,39 0,88 2,43
b -7,27 -4,58 -6,61 -4,53 0,79 1,37 0,74 3,49 0,97 2,52
a -8,26 -5,59 -7,60 -5,54 -0,28 0,29 -0,33 2,39 -0,10 1,43
b -6,78 -4,07 -6,11 -4,02 1,33 1,91 1,27 4,04 1,51 3,07
a -8,35 -5,69 -7,69 -5,64 -0,38 0,19 -0,44 2,28 -0,20 1,33
b -5,57 -2,83 -4,90 -2,78 2,64 3,23 2,58 5,38 2,82 4,40

a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 0,64 0,00 2,48 0,00 1,39
b 0,17 2,34 0,17 2,02 0,17 0,81 0,17 2,66 0,17 1,56
a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 0,64 0,00 2,48 0,00 1,39
b 1,44 3,64 1,44 3,31 1,44 2,08 1,44 3,96 1,44 2,85
a 0,00 2,17 0,00 1,85 0,00 0,64 0,00 2,48 0,00 1,39
b 2,81 5,05 2,81 4,71 2,81 3,47 2,81 5,37 2,81 4,25

a -70,40 -66,48 -66,66 -64,16 39,50 34,32 23,67 36,49 47,25 56,56
b -71,08 -67,24 -67,42 -64,98 36,31 31,25 20,85 33,37 43,89 52,99
a -80,93 -78,40 -78,52 -76,90 -10,10 -13,44 -20,30 -12,04 -5,11 0,89
b -79,34 -76,60 -76,73 -74,98 -2,63 -6,25 -13,68 -4,73 2,78 9,28
a -82,68 -80,38 -80,49 -79,03 -18,37 -21,40 -27,63 -20,13 -13,83 -8,38
b -81,31 -78,84 -78,96 -77,38 -11,94 -15,21 -21,93 -13,84 -7,05 -1,17

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go

Caso 2

CONSUMO (%)

PgoQg0 PgoQgc PgoQgo% Caso Base

CENÁRIO 3 - CASO 2 - 13 BARRAS
CUSTO GERAÇÃO (%)

Caso 1 Caso 3

Pg
oQ

go

Caso 2

Caso 2

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

Pg
oQ

go
PERDAS (%)

Pg
oQ

g0
Pg

oQ
gc

  Tipo 
de 

Carga 
Base 1 2 3 

PgoQg0*2  PgoQgc PgoQgo PgoQg0 PgoQgc PgoQgo 
Perda 
(kW) 

a 76,96 68,33 22,80 14,62 13,35 16,43 18,41 15,53 
b 67,95 63,56 22,30 15,90 14,37 17,12 16,69 14,60 

Geração*1 
(kW) 

a 1270,45 1261,83 1216,33 1208,12 1206,85 1209,93 1211,91 1209,03 
b 1236,07 1235,42 1217,91 1226,85 1241,55 1203,10 1181,71 1191,77 

Consumo 
(kWh) 

a 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 1193,50 
b 1168,12 1171,86 1195,61 1210,95 1227,18 1185,98 1165,02 1177,17 

Custo 
(R$/h) 

a 1005,05 997,90 883,31 874.48 873.61 877.04 877.50 875.74 
b 976,66 976,13 884,30 889,45 901,28 871.79 853.63 861,76 
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Apêndice N - Níveis de tensão: Rede 13 barras – Cenário 2    

 Figura AP.N1 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 1. Cenário 2, IEEE-13. 
 

  Figura AP.N2 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. Cenário 2, IEEE-13.  

  Figura AP.N3 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. Cenário 2, IEEE-13. 
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Apêndice O - Níveis de tensão: Rede 13 barras – Cenário 3  
 

 Figura AP.O1 – Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 1. Cenário 3, IEEE-13. 
 

 Figura AP.O2– Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 2. Cenário 3, IEEE-13. 
 

 Figura AP.O3– Comparações dos níveis de tensão entre caso base e caso 3. Cenário 3, IEEE-13. 
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Apêndice P - Resultados Planejamento: rede anel-13 barras 
 

Tabela AP.P1 - Caso 2. Relação percentual entre os cenários 1 (C1), 2(C2) e 3(C3).*geração da barra 6 e 8 e Total. IEEE-13. 

 
 

Tabela AP.P2- Caso 2. Relação percentual entre os cenários 1 (C1), 2(C2) e 3(C3). *geração da barra 6 e 8 e total. IEEE-13. 

     

a
b
a 3,2502 26,4776 -0,2392 10,5201 25,8775 0,3025 7,0410 -0,4745 0,5431 1,4479 11,8479 -0,0588 11,6596 16,7586 -0,0637 10,0659 4,3905 -0,0050 -2,9709 13,4085 -0,0746 8,4827 17,5752 -0,0729 11,8043 3,6741 0,0017
b 3,3070 26,7242 -0,0731 10,7154 26,4899 1,1730 7,1713 -0,1849 1,2470 2,2207 15,5539 -0,0277 11,8855 19,6964 -0,0033 9,4549 3,5849 0,0245 -1,0070 16,3674 -0,0467 9,4470 19,2255 -0,0395 10,5604 2,4561 0,0072
a
b
a
b

-24,4984 -5,1579
12,3691 6,7153 -5,0315

-6,5266 0,1500
-7,0981 -7,1627 -0,0695

0,0000 0,0000 0,0000
-86,1968 -86,1957 0,0081

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000
0,0479 0,0727 0,0248

-6,6667

12,7436 6,9258 -5,1602 -20,3924
-5,0676

12,8698
13,0261

C1xC2
-12,6316
-11,4350

0,0000
0,1388

39,6203
31,4858

0,0000
0,8145
-4,4709
-3,8125

C2xC3
Perda 
(kW)

Geração 
(kW)

Consumo 
(kWh)

Custo ($/h)

Tipo de 
Carga

PgoQgc PgoQgo
C1xC2 C1xC3 C2xC3% C1xC3

21,9841
16,4505

0,0000
0,9545
7,8235
8,7170

PgoQg0
C1xC2 C1xC3 C2xC3
-4,8564 -5,2452 -0,4087
-5,7862 -5,7862

12,5662 6,8618

a
b
a 4,0689 -21,1385 0,2178 -5,9775 -20,6962 0,2038 -9,6536 0,5609 -0,0141 -2,9079 -11,6932 0,0685 -11,3100 -14,5426 0,0694 -8,6537 -3,2266 0,0008 3,7351 -13,1033 0,0952 -7,3304 -15,7072 0,0902 -10,6671 -2,9966 -0,0050
b 3,3948 -21,1462 0,6079 -6,5483 -20,5885 0,5921 -9,6167 0,7072 -0,0158 3,4336 -23,8423 0,0135 -6,1865 -27,2846 -0,0245 -9,3007 -4,5200 -0,0381 6,7304 -12,1166 0,0487 -6,7304 -14,8551 0,0378 -12,6119 -3,1160 -0,0109
a
b
a
b -11,4782 -6,6204 5,4876

-0,0365 -0,0433 -0,0068
-11,2483 -6,4577 5,3977

3,3437 3,3437 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

7,3529 6,9853 -0,3425

0,0000 0,0000 0,0000

C3xC1 C3xC2
7,9972 7,5800 -0,3863

PgoQgo
C2xC1

-6,5755
-6,3026

C3xC2
-0,6086
-0,9346

0,0000
-0,0025
5,4285

C2xC1 C3xC1 C3xC2
4,7213 4,7782 0,0543

-11,5922 -6,7318 5,4977

-0,0326 -0,0712 -0,0386
-11,2632 -6,4447 5,4302

0,4072
-11,3859
-11,1497

C2xC1

0,0000

18,7997

PgoQg0

15,6889

0,0000
0,4047

Custo ($/h)

Tipo de 
Carga% PgoQgc

Perda 
(kW)

Geração 
(kW)

Consumo 
(kWh)

16,7804

5,4554

C3xC1
18,0766
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Anexo A - Dados Rede Anel 5 barras 
Tabela AN.A1- Coeficientes de carga. Fonte: adaptado [11]. 

Tipo de 
carga Classe Zp Ip Pp Zq Iq Pq 

a Industrial 0 0 1 0 0 1 
b Residencial 0,85 -1,12 1,27 10,96 -18,73 8,77 

 
Tabela AN.A2- Dados da linha Rede 5 Barras. Fonte: adaptado [75]. 

Linha Nó 1 Nó 2 Ysh  
(pu/km) 

Zsérie 
(pu/km) 

1 1 2 j0.06 0.02+j0.06 
2 1 3 j0.05 0.08+j0.24 
3 2 3 j0.04 0.06+j0.18 
4 2 4 j0.04 0.06+j0.18 
5 2 5 j0.03 0.04+j0.12 
6 3 4 j0.02 0.01+j0.03 
7 4 5 j0.05 0.08+j0.24 

Valores base: 
= 100  

= 138  
Tabela AN.A3- Dados das unidades geradoras*. Cenário 1: GD’s Térmicas. Fonte: adaptado [75]. 

Unidade Pgd_min Pgd_max ai bi ci Pd Qd V 
Barra 

Modelos 
de  

carga 
(p.u.) (p.u.) (Rs/h 

p.u.2) 
(Rs/(h 
p.u)) (Rs/h) (p.u.) (p.u.) (p.u.) b a 

1 0,01 1 60 200 140 - - 1,06 1 - 
2 0,01 1 75 150 120 0,2 0,1 - 2 ZIP PQ 
3 0,01 1 70 180 80 0,45 0,15 - 3 ZIP PQ 
4 0,01 1 - - - 0.4 0.05 - 4 ZIP PQ 
5 0,01 1 - - - 0,6 0,1 - 5 ZIP PQ 

∗ ( ) = ( ) + ( ) +  Rs
h  

** Rs/h: Equivale a Rupia por Hora. Rupia é a unidade monetária Indiana. Dados conforme [75]. 
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Anexo B - Dados Rede Radial 13 barras 
 

Tabela AN.B1- Dados das Cargas. Rede IEEE-13 Barras. Fonte: adaptado [125]. 
Pd           Qd        Barra (MW) (MVAr) 
- - 1 

0.0585 0.034 2 
0.120 0.090 4 
0.555 0.371 7 

- - 9 
0.290 0.212 8 
0.170 0.080 11 

 
Tabela AN.B2-Dados das unidades geradoras térmicas. Rede IEEE-13 Barras. Fonte: adaptado [125]. 

Unidade Pgd_min Pgd_max ai bi ci Barra 
Geração 
Nominal 

(kW) (p.u.) (p.u.) (R$/h*kW2) (R$/h*kW) (R$/h) 
1 0,0010 0,0040 3,7e-4 0,56 42 1 400 
- - - - - - 2 - 
- - - - - - 3 - 
2 0,000875 0,0035 4,4e-4 0,56 39 4 350 
- - - - - - 5 - 
3 0,000750 0,0030 4,5e-4 0,57 32 6 300 
- - - - - - 7 - 
4 0,000650 0,0026 4,4e-4 0,61 25 8 260 
- - - - - - 9 - 
- - - - - - 10 - 
5 0,00060 0,0024 5,2e-4 0,59 24 11 240  

∗ ( ) = ( ) + ( ) +  $ ; base=100MVA 
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Anexo C - Catálogo Fabricante: Geradores Diesel - IEEE 13 barras 
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Anexo D 1 - Catalogo Fabricante: Aero Gerador ABB – IEEE 13  
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Anexo D 2 - Catalogo Fabricante: Aero Gerador ABB – IEEE 13 

 
 


