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Resumo 

A presente dissertação apresenta uma metodologia para minimização de perdas elétricas 

em sistemas de distribuição de energia elétrica considerando restrições de perfil de 

tensão e desequilíbrio de tensão. As restrições de perfil de tensão estão associadas aos 

valores mínimo e máximo permitidos para as magnitudes das tensões nodais. A 

restrição de desequilíbrio está associada aos limites impostos pela ANEEL, que limita o 

desequilíbrio máximo a 2% para 95% das medições em uma determinada barra trifásica. 

Como ação de controle, é realizado o despacho ótimo da potência ativa de geradores 

distribuídos considerando uma curva de carga diária. Neste trabalho, consideram-se 

unidades de geração distribuídas despacháveis, tais como células a combustível, 

geradores a diesel, microturbinas a gás, ou mesmo sistemas fotovoltaicos associados a 

dispositivos de armazenamento. A metodologia proposta apresenta um despacho ótimo 

diário para cada gerador alocado no sistema, de forma que se obtenham as perdas 

mínimas e se atenda às restrições de magnitude de tensão e de desequilíbrio de tensão. 

Para a solução do problema, o método de otimização por enxame de partículas, PSO, é 

utilizado para definição do despacho ótimo. O software OpenDSS é empregado para a 

avaliação dos valores das perdas, das magnitudes das tensões nodais e dos índices de 

desequilíbrio das barras trifásicas (definido como a razão entre as tensões de sequência 

negativa e positiva). É importante mencionar que a alocação das unidades distribuídas é 

conhecida no início do processo de otimização. Logo, não se procede com a alocação 

ótima de unidades. Simulações são realizadas em dois sistemas teste da literatura (IEEE 

13 e IEEE 123 barras) e mostram a efetividade da metodologia proposta.  

 

Palavras-chave: Despacho Horário de Geração Distribuída, PSO, Minimização de 

Perdas de Potência Ativa, Restrição de Desequilíbrio de Tensão. 
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Abstract 

This thesis presents a methodology for power losses minimization in Distribution 

Systems, considering constraints of voltage profile and voltage unbalance. The voltage 

profile constraints are associated with the minimum and maximum permitted values for 

nodal voltages magnitudes. The voltage unbalance constraint is associated with the rules 

defined by the Brazilian Electricity Regulatory Agency (ANEEL), which states that a 

minimum of 95% observations, at each three-phase node, must contain a voltage 

unbalance factor lower or equal than 2%. The optimal dispatch of distributed generators 

considering a daily load curve is taken as a control action. In this paper, distributed 

generation dispatchable units are considered, such as fuel cells, diesel generators, gas 

microturbines or even photovoltaic systems associated with storage devices. The 

proposed methodology presents an optimal daily dispatch for each generator allocated 

in the system such that the minimum losses are obtained, and the voltage magnitude and 

voltage unbalance constraints are met. The particle swarm optimization, PSO, is used to 

define the optimal dispatch, in order to solve the problem. The OpenDSS software is 

used to evaluate losses values, nodal voltage magnitudes, and voltage unbalance indices 

for three-phase nodes (which is defined as the ratio between negative sequence voltage 

and positive sequence voltage). It is important to mention that the allocation of 

distributed units is known at the beginning of the optimization process. Therefore, the 

optimal allocation of units is not carried out. Simulations are performed in two test 

feeders (IEEE 13 and IEEE 123 bars) and they show the effectiveness of the proposed 

methodology. 

 

Keywords: Daily Dispatch of Distributed Generation, PSO, Active Power Loss 

Minimization, Voltage Unbalance Constraints. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

 O setor elétrico brasileiro e mundial vem passando por diversas transformações. 

A demanda por energia elétrica tem crescido ao longo dos anos, acompanhando o 

crescimento populacional e econômico, no Brasil e no mundo. Além disso, a busca por 

meios sustentáveis de se gerar energia vem se tornando cada vez mais presentes, devido 

a inúmeros impactos ambientais negativos causados pelas fontes convencionais. No 

Brasil, a participação de fontes convencionais, como as termelétricas, por exemplo, tem 

diminuído, ao passo que o uso de fontes renováveis tem aumentado [1].  

 A Geração Distribuída (GD) caracteriza-se por pequenas unidades geradoras 

dispersas pelo sistema de distribuição, sendo uma alternativa à geração centralizada 

convencional [2]. As GDs podem utilizar fontes primárias renováveis, como pequenas 

instalações fotovoltaicas, eólicas, entre outras. Estas unidades podem ser usadas como 

forma de mitigar alguns dos problemas que afetam os Sistemas de Distribuição de 

Energia Elétrica (SDEE), tais como perdas de energia, sobrecarga em equipamentos e 

perfil de tensão deteriorado.  

 Além de perdas e perfil de tensão, outros índices são utilizados para quantificar a 

qualidade do fornecimento de energia elétrica, tais como afundamento de tensão, 

desequilíbrio de tensão, harmônicos, etc. No Brasil, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) apresenta os indicadores mínimos para a operação dos SDEE no 

Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional) [3]. 

 O desequilíbrio de tensão, caracterizado pela diferença entre os módulos da 

tensão e/ou defasagem diferente de 120° entre as fases de uma rede trifásica, é um dos 

problemas de qualidade de energia frequentemente encontrado em redes de média e 

baixa tensão. Seus efeitos são indesejáveis e vão desde o aumento de perdas no sistema, 

diminuição da estabilidade, prejuízos a motores de indução e máquinas síncronas até o 

desligamento de plantas industriais ou prédios comerciais, caso seus valores sejam 

significativos  [4] [5] [6].    
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 Tensões desequilibradas são, deste modo, um problema para consumidores e 

operadores do sistema de distribuição, sendo de extrema importância a busca por 

soluções. Alguns métodos podem ser usados para reduzir o desequilíbrio de tensão, 

entre eles, distribuição adequada de cargas nas três fases da rede, compensação reativa e 

alocação de geração distribuída. 

 Geradores distribuídos podem colaborar para atenuação do desequilíbrio de 

tensão. No entanto, se não forem adequadamente conectados na rede, em locais 

apropriados e com dimensionamento adequado, essas unidades podem gerar mais 

transtornos em vez de resolvê-los [7] [8] [9] [10]. Portanto, são necessários estudos 

detalhados sobre o planejamento da rede na presença de recursos distribuídos, o que 

requer simulações realistas e aplicação de métodos de otimização. 

 Neste trabalho, o problema do desequilíbrio é tratado através do despacho ótimo 

de unidades de GD na rede nas 24 horas do dia. Este despacho é feito através da 

metaheurística bioinspirada no enxame de partículas PSO (Particle Swarm 

Optimization) [11], implementada em MATLAB, integrada ao  software OpenDSS 

(Open Distribution System Simulator), responsável pelo cálculo do fluxo de potência 

trifásico desequilibrado [12]. 

1.2  Motivações 

O desequilíbrio de tensão, como mencionado na seção anterior, ocasiona alguns 

efeitos indesejados no sistema elétrico, sendo necessário, então, buscar formas de 

reduzi-lo. Muitos estudos têm se concentrado em otimizar perdas ativas, ou violação 

dos níveis de tensão nos SDEE, no entanto, ainda são poucos os estudos que buscam 

otimizar o desempenho da rede considerando o desequilíbrio de tensão, sendo esta umas 

das motivações do presente trabalho. Por exemplo, dentro do acervo digital do IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineer) [13], utilizando-se a ferramenta de 

busca avançada (advanced search), ao se buscar trabalhos que tratam da otimização de 

perdas (buscando pelos termos: loss minimization, loss reduction, loss optimization, loss 

mitigatation), 7.855 resultados são encontrados. Enquanto a busca por otimização de 

desequilíbrio (buscando pelos termos: voltage unbalance minimization, voltage 

unbalance reduction, voltage unbalance optimization, voltage unbalance mitigatation) 
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retorna 218 resultados. A pesquisa foi realizada considerando-se trabalhos realizados a 

partir do ano de 2010. 

O desequilíbrio, como citado anteriormente, pode ser mitigado através de 

diferentes métodos, dentre os quais, o uso de GDs. Uma vantagem do uso de GDs é que 

estas podem ser instaladas próximas ao consumidor, além do fato de que fontes 

renováveis podem ser usadas para esse fim, amenizando impactos ambientais. 

 Para instalação apropriada de GDs, métodos de otimização podem ser usados. 

Tais métodos indicam quais locais e potências são mais apropriados para as unidades de 

geração distribuída. Se alocadas inadequadamente, ao invés de trazerem benefícios ao 

SDEE, essas unidades podem  trazer mais problemas, como elevação dos níveis das 

correntes de curto circuito [9], aumento na taxa de distorção harmônica [10], além de 

aumento nas perdas técnicas  e situações de sobretensão [7]. 

Observa-se, portanto, que o problema de dimensionamento de GD é importante 

na operação do SDEE. Para as análises necessárias no estudo de planejamento da 

operação, torna-se importante o uso de ferramentas computacionais adequadas e que 

considerem os aspectos intrínsecos dos SDEE tais como redes trifásicas desequilibradas, 

cargas desbalanceadas e diferentes modelos de cargas, como modelo de potência, 

corrente ou impedância constantes.  

Neste trabalho, o software OpenDSS é usado para solução do fluxo de potência 

convencional, isto é, não realiza a solução do fluxo de potência ótimo. O OpenDSS é 

um software para simulação de sistemas de distribuição que possibilita uma ampla gama 

de análises de sistemas de potência. Esta ferramenta dispõe de comunicação com outros 

softwares através de uma interface COM (Component Object Model). Por meio dessa 

interface, o usuário pode projetar e executar modos e recursos personalizados a partir de 

um programa externo e executar as funções do simulador. Dentre as possibilidades, o 

OpenDSS pode ser controlado por: MATLAB; Python; C#; e R [12]. 

1.3 Revisão Bibliográfica 

1.3.1 Geração Distribuída em Sistemas de Distribuição 

Geradores distribuídos são unidades que não estão diretamente conectadas a um 

sistema de transmissão de energia central, segundo [14], ou seja, podem se localizar 
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próximas à carga, também sendo chamadas de geração descentralizada. Segundo a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), GDs podem ser conectadas 

diretamente no sistema elétrico ou através da instalação nas unidades consumidoras 

[15].  Essas unidades podem operar tanto em paralelo como de forma isolada e podem 

ser despachadas, ou não, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

O uso de GDs traz alguns impactos para a rede de distribuição, que podem ser 

positivos ou negativos. Alguns potenciais benefícios são a melhoria nos indicadores de 

qualidade de energia [15]:  redução de perdas, melhora no perfil da tensão, redução de 

desequilíbrio, alívio de equipamentos em sobrecarga, postergação de investimentos e  

melhoria na  estabilidade da rede, podendo acarretar uma operação mais segura e 

eficiente da rede. Adicionalmente, quando provenientes de fontes renováveis, tem-se 

um menor impacto ambiental. Ademais, essas unidades possibilitam também adiar o 

planejamento de expansão do sistema, além do que, ao atenderem os consumidores, as 

GDs diminuem o acionamento de usinas térmicas, que são, normalmente, mais caras e 

poluidoras. 

Considerados os benefícios, é importante ressaltar que a inserção de GDs no 

sistema pode aumentar a complexidade de operação da rede nos casos em que a energia 

gerada não é consumida pela carga no mesmo ponto de conexão. Dentre os possíveis 

problemas operativos, que ocorrem usualmente nos casos de reversão de fluxo no ponto 

de conexão, constam: elevação dos níveis de tensão no período de carga leve; aumento 

da distorção harmônica; aumento do desequilíbrio de tensão e carga; sobrecarga de 

alimentadores e transformadores; e maior complexidade dos esquemas de proteção [16] 

[17]. 

A utilização dessas unidades vem aumentando em diversos países devido a 

incentivos econômicos que muitos governos têm aplicado, como por exemplo, Net 

Metering e Feed-in [18] [19]. Adicionalmente, o forte apelo ambiental presente na 

atualidade colabora para uma maior utilização de GDs, de acordo com [20]. De acordo 

com [21], no Brasil, o aumento expressivo do uso de GDs que ocorreu nos últimos anos 

foi incentivado pela ANEEL, através da aprovação de algumas resoluções normativas, 

como a Resolução Normativa (RN) nº 482 (2012) [22], atualizada em 2015 e 2017, e as 

Resoluções Normativas nº 687 e nº 786 [23] [24]. 
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As tecnologias utilizadas para a geração de energia elétrica de maneira 

distribuída usam fontes renováveis e outras não. As principais fontes renováveis são: 

energia solar fotovoltaica, que produz energia elétrica na forma de corrente contínua 

quando a luz solar incide sobre células fotovoltaicas; energia eólica, que produz energia 

elétrica quando o vento faz girar uma turbina eólica, também chamada de aerogerador. 

Já dentre as fontes não renováveis, as principais são: geradores movidos a diesel, que 

são adequados para aplicações autônomas; microturbinas a gás, que são turbinas de 

menor porte movidas principalmente a gás natural; células a combustível, que possuem 

um funcionamento semelhante ao de baterias, sendo seu principal combustível o 

hidrogênio, proveniente do gás natural. 

Dentre todas as tecnologias que podem ser usadas para geração distribuída, as 

tecnologias solar e eólica possuem a desvantagem de não poderem ser despachadas 

(quando não associadas a dispositivos de armazenamento), já que dependem de fontes 

não controláveis, vento e sol, respectivamente. Essas tecnologias são altamente 

dependentes de condições climáticas e, portanto, não podem ser despachadas de acordo 

com a demanda de consumo de energia elétrica. 

1.3.2 Desequilíbrio de Tensão e o seu Impacto na Operação da Rede 

O desequilíbrio de tensão é um problema de qualidade de energia 

frequentemente encontrado em sistemas de distribuição em média e baixa tensão, 

podendo causar inúmeros prejuízos a estes. Caracteriza-se pela condição na qual as 

fases apresentam valores diferentes para a tensão, seja em módulo e/ou em fase, e que 

pode ter diferentes causas.  

A partir da definição anterior, é possível extrair ainda outra definição para 

sistemas trifásicos desequilibrados, que é igualmente verdadeira. Um sistema é 

equilibrado se as componentes de sequência zero e de sequência negativa forem nulas. 

Do contrário, se pelo menos uma delas for diferente de zero, o sistema é assimétrico, ou 

seja, desequilibrado [4]. 

Na maioria das vezes, o desequilíbrio é causado pelo carregamento desigual das 

fases do sistema, algo natural devido à presença de cargas monofásicas, bifásicas e 

trifásicas desequilibradas. Além disso, o desequilíbrio também pode ser causado pelos 

diferentes valores de impedâncias dos equipamentos e condutores do sistema. Quedas 
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de tensões diferentes, devido a diferentes impedâncias mútuas entre condutores e entre 

condutores e a terra, também podem provocar desequilíbrio entre as tensões trifásicas 

[25]. Por fim, a conexão de fontes monofásicas de geração distribuída, tais como painéis 

solares, contribuem para o aumento do desequilíbrio dos sistemas de distribuição.  

Embora o desequilíbrio se caracterize pela condição na qual existe uma 

diferença nos valores de módulo e/ou fase das tensões, existem algumas diferenças no 

que diz respeito à sua quantificação. Ressalta-se que o índice de desequilíbrio somente é 

calculado para barras trifásicas. Os métodos para o cálculo do fator de desequilíbrio, 

aqui chamado de fator K, são: 

 Método das componentes simétricas: também conhecida como definição 

verdadeira (true definition), essa definição relaciona a tensão de sequência 

negativa com a tensão de sequência positiva, sendo o fator K dado pela 

equação (1.1): 

𝐾(%) =  
𝑉−
𝑉+
× 100  (1.1) 

onde: 

𝑉− é a tensão de sequência negativa. 

𝑉+ é a tensão de sequência positiva. 

Essa é a equação considerada pela ANEEL [3]. 

 

 Método NEMA (National Equipment Manufacturer’s Association): a 

definição dada pela NEMA, também conhecida como taxa de desequilíbrio 

de tensão de linha, relaciona o máximo desvio da tensão de linha em relação 

a tensão de linha média. Nesse método, a informação dos ângulos de fase é 

perdida [26]. A expressão para o cálculo do fator K é dada por (1.2): 

𝐾(%) =
max|𝑉𝑎𝑏 − 𝑉𝑚, 𝑉𝑏𝑐 − 𝑉𝑚, 𝑉𝑐𝑎 − 𝑉𝑚|

𝑉𝐿𝑚
∙ 100 (1.2) 

em que a tensão de linha média é dada pela equação (1.3): 

𝑉𝐿𝑚 =
𝑉𝑎𝑏 + 𝑉𝑏𝑐 + 𝑉𝑐𝑎

3
 (1.3) 

 Método IEEE: Existem dois métodos sugeridos pelo IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineer) para o cálculo do fator de desequilíbrio, 
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dados pelas normas IEEE Std. 141-1993 e IEEE Std. 936-1987 [27]. O 

método dado pela norma IEEE Std. 141, também conhecido como taxa de 

desequilíbrio de tensão de fase, considera o desvio máximo com relação à 

média das fases. Usa a mesma definição da NEMA, diferindo somente pelo 

uso da tensão de fase em vez da tensão de linha. Aqui também a informação 

dos ângulos de fase é perdida. O fator K é dado por (1.4): 

𝐾(%) =
max|𝑉𝑎 − 𝑉𝑚, 𝑉𝑏 − 𝑉𝑚, 𝑉𝑐 − 𝑉𝑚|

𝑉𝐹𝑚
∙ 100 (1.4) 

em que a tensão de fase média é dada pela equação (1.5): 

𝑉𝐹𝑚 =
𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 + 𝑉𝑐

3
 (1.5) 

O método dado pela norma IEEE Std. 936 relaciona a diferença entre o 

maior e o menor valor das tensões de fase com a tensão de fase média [4]. O 

fator K é dado pela equação (1.6): 

𝐾(%) =
max(𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐) − min(𝑉𝑎, 𝑉𝑏 , 𝑉𝑐)

𝑉𝐹𝑚
∙ 100 (1.6) 

 Método CIGRE (Congress Internationale des Grand Réseaux Électriques a 

Haute Tension): calcula o fator de desequilíbrio empregando uma grandeza 

adimensional (β) que relaciona as tensões de linha. O método produz 

resultados semelhantes aos resultados do método das componentes 

simétricas [4]. É dado por (1.7): 

𝐾(%) = √
1 − √3 − 6𝛽

1 + √3 − 6𝛽
∙ 100 (1.7) 

em que β é dado pela equação (1.8) a seguir: 

𝛽 =
𝑉𝑎𝑏
4 + 𝑉𝑏𝑐

4 + 𝑉𝑐𝑎
4

(𝑉𝑎𝑏
2 + 𝑉𝑏𝑐

2 + 𝑉𝑐𝑎2 )2
 (1.8) 

 Dentre todos os métodos descritos anteriormente, o escolhido para o cálculo do 

fator de desequilíbrio neste trabalho foi o método das componentes simétricas, que é o 

método usado pela ANEEL para o cálculo do desequilíbrio de tensão, disposto no 

Módulo 8 do PRODIST. 

A alimentação trifásica desequilibrada produz alguns impactos negativos na rede 

elétrica e aos equipamentos nela presentes. Essa condição pode levar à diminuição da 
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vida útil de aparelhos ou até mesmo danificá-los de maneira irreparável. Em razão 

disso, o desequilíbrio pode causar uma operação inadequada dos equipamentos e, por 

consequência, do sistema [4]. 

Um dos principais impactos da operação desbalanceada é o aumento de perdas 

no sistema, o que contribui para o desperdício de energia elétrica. Quando esses valores 

de desequilíbrio são excessivos podem, inclusive, levar ao desligamento do sistema. Ele 

provoca, ainda, diminuição da estabilidade, problemas severos a motores de indução e 

conversores eletrônicos. Além disso, segundo [28], um pequeno desequilíbrio de tensão 

pode causar um desequilíbrio desproporcionalmente maior nas correntes de fase. 

Alguns dos equipamentos mais afetados pelo desequilíbrio são as máquinas 

elétricas, como motores de indução e máquinas síncronas. Uma das causas desse 

transtorno é a presença de correntes de sequência negativa. Segundo [4], em máquinas 

síncronas, nessa circunstância é produzido um campo magnético girante com velocidade 

igual ao do rotor, porém em sentido contrário, o que pode provocar sérios danos ao 

equipamento. A presença de tensões de sequência negativa no sistema também provoca 

aumento da temperatura no equipamento, o que leva ao aumento das perdas, o que, por 

consequência, diminui a eficiência da máquina. Ademais, o aumento da temperatura 

também leva à diminuição da vida útil do motor [4].  

1.3.3 Limites Permissíveis de Desequilíbrio no PRODIST 

Quanto maior o fator de desequilíbrio, mais prejuízos ele pode causar. Para que 

o nível de desequilíbrio não acarrete prejuízos, limites são impostos para esse índice por 

diversas entidades como NEMA, ONS e ANEEL [4]. 

No Brasil, a ANEEL, através de um conjunto de diretrizes conhecido como 

PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional), estabelece um valor de referência para o desequilíbrio de tensão. O módulo 8 

do PRODIST, que trata da Qualidade de Energia Elétrica, determina que o desequilíbrio 

de tensão não deve ultrapassar (em 95% das medições), 2% para tensões entre 1 kV e 

230 kV, e 3% para tensões menores ou igual a 1 kV [3]. Quanto a este quesito da 

qualidade, apenas barras trifásicas são consideradas. 
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1.3.4 Metodologias Propostas na Literatura para Redução dos Índices de 

Desequilíbrio 
  

 Existem alguns métodos que se propõem a lidar com o problema do 

desequilíbrio de tensão, buscando sua mitigação, entre os quais: 

 Redistribuição de cargas monofásicas e bifásicas; 

 Uso de reguladores monofásicos; 

 Compensação reativa através de bancos de capacitores, ou FACTS 

(Flexible AC Transmission Systems); 

 Alocação e despacho de geração distribuída. 

  

 A seguir, uma revisão bibliográfica a respeito desse assunto é apresentada.  

Em [29] é apresentada uma ferramenta baseada em fluxo de potência ótimo via o 

método injeção de correntes para a redução do desequilíbrio de tensão em sistemas de 

distribuição trifásicos desbalanceados. A função objetivo é uma razão entre as 

componentes de sequência negativa e positiva. Simulações são realizadas para o sistema 

IEEE 34 e 123 barras incluindo unidades de geração distribuída cujas potências ativa e 

reativa são despachadas para a minimização da função objetivo, levando-se em 

consideração limites de tensão e geração.  

 Na pesquisa realizada em [30], é proposta uma estratégia de controle de sistemas 

fotovoltaicos baseada no gerenciamento de energia reativa e redução de potência ativa 

dos inversores, com o objetivo de melhorar o desempenho da rede. Considera-se a 

redução do desequilíbrio de sistemas trifásicos de baixa tensão com alta penetração 

fotovoltaica. A combinação ótima de pontos de ajuste fotovoltaicos é determinada 

através da resolução de um fluxo de potência ótimo multiobjetivo, baseado no algoritmo 

de otimização PSO.  

 Através de compensação reativa, pela inserção de bancos de capacitores no 

sistema, [31] propõe um método baseado em fluxo de potência ótimo trifásico para 

limitar o índice de desequilíbrio de corrente. A modelagem dos equipamentos é baseada 

no modelo de injeção de correntes em coordenadas retangulares. O método proposto se 

mostrou adequado para aplicações de alocação de reativos, incluindo a possibilidade de 

limitação de desequilíbrio de correntes. 
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 Um estudo sobre os controles e alocação ótima de capacitores chaveados 

conectados em delta é feito em [32]. O trabalho propõe duas estratégias de otimização, 

uma delas é baseada em alocação sequencial e a outra é uma otimização multiobjetivo 

baseada em controle em tempo real. A otimização multiobjetivo tem a finalidade de 

minimizar perdas na rede, desvios do fator de desequilíbrio e adequar a magnitude de 

tensão. 

 Em [33], um método para minimização de desequilíbrio trifásico através de 

alocação ótima de compensação reativa no sistema é apresentado. A compensação 

reativa é feita usando dispositivos FACTS. A metodologia foca em reduzir número de 

dispositivos de compensação reativa em cada barra, mas não inclui todas as barras, 

sendo aplicável somente na rede local onde os dispositivos FACTS estão instalados. 

 No trabalho realizado em [34], os autores fazem uma análise do uso do 

dispositivo eletrônico chamado Soft Open Point (SOP), que pode controlar o fluxo de 

potência ativa e reativa para balancear o fluxo de potência entre as fases. Uma estratégia 

de operação baseada neste dispositivo é proposta, sendo capaz de reduzir perdas e 

atenuar o desequilíbrio de tensão trifásico. 

 Em [35], um método é proposto para redução de sobretensão e desequilíbrio de 

tensão em áreas com alta penetração de fontes de energia renovável. Neste artigo, além 

de se comparar o desempenho de algumas estratégias de controle, o uso da estratégia de 

controle de amortecimento modificado é sugerido. Esta estratégia utiliza um algoritmo 

de controle local cujas ações são tomadas com base em medidas de tensão no terminal 

do inversor. O controle de amortecimento trifásico modificado se comporta de maneira 

robusta em relação às tensões de sequência negativa e sequência zero, diminuindo o 

desequilíbrio. A solução proposta é utilizar esta estratégia juntamente com o controle de 

queda de tensão, já que este último atenua as sobretensões, enquanto o primeiro age 

diretamente no desequilíbrio. 

 Visando minimizar a tensão de sequência negativa e perdas na rede, os autores 

em [36] propõe um modelo de otimização Volt/VAR onde comutadores de derivação 

em carga (On Load Tap Changer – OLTC), fontes distribuídas de potência reativa, 

geradores embutidos e bancos de capacitores são usados como dispositivos de controle. 

O problema de otimização é formulado como um problema de programação quadrática 



Capítulo 1: Introdução 
___________________________________________________________________16 

 

inteira mista com restrições quadráticas (Mixed-Integer Quadratically-Constrained 

Quadratic Programs – MIQCQP) em coordenadas retangulares. A solução ótima é 

obtida resolvendo o problema do MIQCQP usando os métodos Branch & Bound e de 

pontos interiores primal-dual integrados. 

 A partir de injeções de potências ativa e reativa derivadas da alocação de 

sistemas fotovoltaicos, monofásicos ou trifásicos, uma ferramenta é apresentada em [37] 

para otimizar o desequilíbrio de tensão em sistemas de distribuição trifásicos. A 

ferramenta apresentada é baseada no método de injeção de corrente e o sistema 

fotovoltaico é modelado via um sistema equivalente. O ponto de operação ótimo é 

obtido através do método de pontos interiores primal-dual.  

 No trabalho realizado em [38], a aplicação de geração distribuída visando 

melhorar o desempenho de redes de distribuição trifásicas desequilibradas de média 

tensão é investigada. Os autores propõem uma função multiobjetivo para resolver o 

problema do fluxo de potência ótimo usando o método de otimização baseada na 

reprodução de pássaros Cuco (Cuckoo Search). Busca-se, além de outros objetivos, 

minimizar o desequilíbrio de tensão. 

 Em [39] é apresentada uma técnica com o objetivo de atenuar o desequilíbrio de 

tensão em sistemas de distribuição em baixa tensão com alta penetração de sistemas 

fotovoltaicos. O método consiste na aplicação de uma unidade de armazenamento de 

energia controlável (UAE). A UAE faz o balanço de potência da rede, seja injetando 

potência, quando há um aumento na demanda, ou absorvendo potência da rede, quando 

esta se encontra em excesso. A eficiência da UAE, no entanto, depende de sua 

localização na rede trifásica. 

 Com o objetivo de minimizar correntes desequilibradas no neutro, a pesquisa 

realizada em [40] propõe um método baseado no algoritmo de otimização Colônia de 

Formigas para redes de distribuição trifásicas. Através desse algoritmo, os autores 

fazem a alocação ótima de cada consumidor em uma fase. Além disso, assume-se a 

existência de um sistema de medidores automáticos que coleta estatísticas da rede e as 

usa em uma abordagem de otimização para torná-la mais equilibrada.  

 Com a finalidade de minimizar perdas, considerando também restrições de 

desequilíbrio de tensão, o trabalho realizado em [41] apresenta uma aproximação 
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convexa do fluxo de potência ótimo AC para sistemas de distribuição trifásicos 

desequilibrados a quatro fios, contendo dispositivos armazenadores de energia. A 

aproximação convexa do fluxo de potência ótimo é feita através da modelagem de 

cargas como corrente constante ou impedância constante. Para atingir o objetivo de 

minimizar perdas, esta pesquisa faz o despacho ótimo de dispositivos armazenadores de 

energia na rede de distribuição. 

 Verifica-se, portanto, que o problema de desequilíbrio tem sido tratado na 

literatura. Pode-se dividir a forma de tratamento, quanto a casos de otimização, em: i) 

função objetivo, na qual o desequilíbrio é minimizado, em [29], [30], [32], [34], [36], 

[37], [38] e [40]; ii) restrição, na qual um valor mínimo para o desequilíbrio deve ser 

atendido, como  em [31] e [41].  

 Ademais, com base na revisão realizada, observa-se que as ações de controle, 

como por exemplo despacho de GDs, tem sido tomadas para minimizar o desequilíbrio 

em todas as barras do sistema e em todos os instantes de tempo, ou então garantir que o 

desequilíbrio máximo por barra não seja extrapolado. Nessa dissertação, permite-se a 

extrapolação do valor limite de 2% para o desequilíbrio em 5% das medições realizadas, 

conforme recomendado em [3]. Sendo a ação de controle o despacho de GDs, um 

volume menor de potência gerada pode ser suficiente para atendimento das restrições de 

desequilíbrio de tensão empregadas nessa dissertação.  

1.4  Contribuições e Objetivos da Dissertação 

A presente dissertação apresenta uma metodologia para minimização de perdas 

elétricas em SDEE considerando restrições de perfil de tensão e desequilíbrio de tensão. 

As restrições de perfil de tensão estão associadas aos valores mínimo e máximo 

permitidos para as magnitudes das tensões nodais. A restrição de desequilíbrio está 

associada aos limites impostos pela ANEEL, que limita o desequilíbrio em 2% para 

95% das medições para uma determinada barra trifásica.  

Como ação de controle, é realizado o despacho ótimo da potência ativa de 

geradores distribuídos considerando uma curva de carga diária. Neste trabalho, 

consideram-se unidades de geração distribuídas despacháveis, tais como células a 

combustível, geradores a diesel,  microturbinas a gás, ou mesmo sistemas fotovoltaicos 

associados a dispositivos de armazenamento. A metodologia proposta apresenta um 
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despacho ótimo diário para cada gerador alocado no sistema, tal que se obtenha as 

perdas mínimas e se atenda às restrições de magnitude de tensão e de desequilíbrio de 

tensão.  

Para a solução do problema, o método de otimização por enxame de partículas, 

PSO, é utilizado para definição do despacho ótimo. O software OpenDSS é empregado 

para a avaliação dos valores das perdas, das magnitudes das tensões nodais e dos índices 

de desequilíbrio das barras trifásicas (o método das componentes simétricas é usado, o 

qual define o índice como a razão entre as tensões de sequência negativa e positiva). É 

importante mencionar que a alocação das unidades distribuídas é conhecida no início do 

processo de otimização. Logo, não se procede com a alocação ótima de unidades. 

Simulações são realizadas em dois sistemas teste da literatura (IEEE 13 e IEEE 123 

barras) e mostram a efetividade da metodologia proposta.  

 Os objetivos deste trabalho são: 

 Desenvolvimento de uma metodologia eficiente para despacho horário de GDs 

com o propósito de minimizar perdas, considerando restrições de tensão e 

desequilíbrio. 

 Realização de simulações computacionais considerando sistemas trifásicos 

desequilibrados, com variação horária de carga, através do OpenDSS. 

1.5  Publicação decorrente da dissertação 

No decorrer da pesquisa o seguinte trabalho foi aceito e publicado: 

COELHO, B. F.; COELHO, F. C. R.; PERES, W. “Optimal Distributed 

Generation Dispatch in Unbalanced Three-phase Systems through the 

Steepest Descent Method considering Daily Load Variations”. XIII Latin-

American Congress on Electricity Generation and Transmission 

(CLAGTEE 2019), Santiago do Chile (Chile), Novembro de 2019. 

Incluído nos Anais. 
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1.6  Organização do texto 

 O presente trabalho, além desse capítulo introdutório, é composto de mais 3 

capítulos e 2 apêndices: 

 O capítulo 2 aborda a formulação matemática do problema de otimização e sua 

solução via metaheurística, com auxílio do software OpenDSS. Além disso, este 

capítulo também aborda o método de otimização PSO e sua conceituação. 

 No capítulo 3 são apresentados os resultados obtidos utilizando a metodologia 

proposta. 

 O capítulo 4 apresenta a conclusão da dissertação. 

 No Apêndice A, apresentam-se os dados dos sistemas de teste do IEEE que 

foram usados para validação da metodologia. 

 No Apêndice B são apresentadas tabelas com o despacho horário de cada 

unidade de geração distribuída para todos os casos analisados. 
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Capítulo 2 – METODOLOGIA 

PROPOSTA 

2.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo apresenta definições, conceitos básicos e características do método 

de otimização utilizado no presente trabalho. Tem-se como objetivo o despacho horário 

de unidades de geração distribuída, visando à minimização das perdas de energia, 

atendendo às restrições de tensão e de desequilíbrio nas barras trifásicas.  O método 

metaheurístico de otimização por enxame de partículas, PSO, é adotado. Além disso, a 

integração dos softwares MATLAB e OpenDSS é tratada neste capítulo.  

2.2 Formulação Matemática  

 No presente trabalho, são considerados três casos distintos: i) primeiramente, 

considera-se somente a otimização das perdas ativas; ii) em segundo lugar, além da 

otimização das perdas ativas, considera-se também as restrições do perfil da tensão; iii) 

por fim, considera-se também a restrição do desequilíbrio de tensão, em conjunto com a 

minimização de perdas e restrição de tensão. 

2.2.1 Minimização de Perdas Ativas 

 Com o objetivo de minimizar as perdas ativas em sistemas de distribuição, este 

trabalho apresenta uma proposta de otimização dada pelas equações (2.1)-(2.4). 

𝑀𝑖𝑛 𝐹𝑜𝑏𝑗 = ∑𝑃𝐿
𝑡

𝑛𝑝𝑐

𝑡=1

 (2.1) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

𝑃𝐺𝐷𝑗
𝑝ℎ 𝑡

+ 𝑃𝐺𝑗
𝑝ℎ 𝑡

− 𝑃𝐷𝑗
𝑝ℎ 𝑡

− ∑ 𝑓𝑃𝑗𝑘
𝑝ℎ 𝑡

𝑘∈Ω𝑗

= 0 
(2.2) 

𝑄𝐺𝑗
𝑝ℎ 𝑡

− 𝑄𝐷𝑗
𝑝ℎ 𝑡

− ∑ 𝑓𝑄𝑗𝑘
𝑝ℎ 𝑡

𝑘∈Ω𝑗

= 0 (2.3) 

0 ≤ 𝑃𝐺𝐷𝑗
 𝑡 ≤ 𝑃𝐺𝐷

𝑚𝑎𝑥 (2.4) 
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em que: 

(i) o sobrescrito t está relacionado ao t-ésimo cenário da curva de carga diária 

(𝑡 = 1,⋯ , 𝑛𝑝𝑐), sendo 𝑛𝑝𝑐 o número de patamares de carga; 

(ii) 𝑃𝐿
𝑡 é a perda ativa em diferentes patamares de carga 𝑡; 

(iii) 𝑗 representa o j-ésimo nó do sistema de distribuição (𝑗 = 1,⋯ , 𝑛𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠), 

sendo 𝑛𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 o número de nós;  

(iv) ph representa a fase do nó j (ph = 1,2,3); 

(v) 𝑃𝐺𝐷𝑗
 𝑡  é a potência ativa gerada pela GD, conectada no nó 𝑗, no patamar de 

carga 𝑡. Na ausência de GDs no nó j, 𝑃𝐺𝐷𝑗
 𝑡  é ajustada para zero, e a potência 

injetada 𝑃𝐺𝐷𝑗
 𝑡  é dividida igualmente nas três fases (𝑃𝐺𝑗

𝑝ℎ 𝑡
). 

(vi) 𝑃𝐺𝑗
𝑝ℎ 𝑡

e 𝑄𝐺𝑗
𝑝ℎ 𝑡

 são as potências ativas e reativas, respectivamente, geradas na 

fase ph do nó j no patamar de carga t; 

(vii) 𝑃𝐷𝑗
𝑝ℎ 𝑡

e 𝑄𝐷𝑗
𝑝ℎ 𝑡

 são as potências ativas e reativas, respectivamente, 

demandadas na fase ph do nó j no patamar de carga t; 

(viii) 𝑓𝑃𝑗𝑘
𝑝ℎ 𝑡

 e 𝑓𝑄𝑗𝑘
𝑝ℎ 𝑡

 são os fluxos de potência ativo e reativo, respectivamente, do 

nó j para o nó k no patamar de carga t (fase ph), sendo Ω𝑗 o conjunto de todos os 

nós k conectados diretamente ao nó j; 

(ix) 𝑃𝐺𝐷
𝑚𝑎𝑥 é a máxima potência ativa que pode ser gerada por uma GD. 

 A equação (2.1) representa a função objetivo (FOB) a ser minimizada (perdas 

ativas totais), da qual a equação para o cálculo de 𝑃𝐿
𝑡 pode ser obtida da literatura [42]. 

As equações (2.2) e (2.3) correspondem às restrições dos balanços de potência ativa e 

reativa, respectivamente, na barra j em cada patamar de carga t. A equação (2.4) retrata 

os limites associados à potência de saída das GDs. 
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2.2.2 Minimização de Perdas Ativas considerando Restrição de Tensão 

 Para o caso da inclusão das restrições de tensão, à formulação da seção anterior é 

acrescentada a equação (2.5) entre as restrições do problema, que retrata os limites 

associados às tensões nodais. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑗
𝑝ℎ 𝑡

≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 (2.5) 

em que: 

(i) 𝑉𝑗
𝑝ℎ 𝑡

é a magnitude da tensão na fase ph do nó j no patamar de carga t, sendo 

limitada por seu valor máximo 𝑉𝑚𝑎𝑥 e seu valor mínimo 𝑉𝑚𝑖𝑛. 

2.2.3 Minimização de Perdas Ativas considerando Restrição de Tensão e 

Restrição de Desequilíbrio de Tensão 

 Finalmente, quando a restrição de desequilíbrio de tensão é considerada, a 

equação (2.6) é adicionada ao conjunto de equação (2.1)-(2.5). 

|𝑉𝑗
− 𝑡1|

|𝑉𝑗
+ 𝑡1|

. 100% ≤ 2% (2.6) 

em que: 

(i) |𝑉𝑗
− 𝑡1|  and |𝑉𝑗

+ 𝑡1|  são as tensões de sequência negativa e positiva, 

respectivamente, de um nó trifásico j no patamar de carga t1; Aqui, 𝑡1 ∈ Ω95% 𝑗, 

sendo Ω95% 𝑗 o conjunto de 95% dos pontos de operação da curva diária de carga 

com menores fatores de desequilíbrio (para cada nó k). 

 A equação (2.6) está associada ao valor máximo que o desequilíbrio de tensão 

pode assumir, de acordo com as normas definidas pela ANEEL, no módulo 8 do 

PRODIST [3], que deve ser 2%, em pelo menos 95% das medições realizadas em cada 

um dos nós trifásicos. A Figura 2.1 apresenta um gráfico ilustrativo da equação (2.6). 

Nessa figura foram considerados dez patamares de carga, ou seja, dez medições, que 

foram feitas de hora em hora. Considerando a norma dada pela ANEEL, somente 5% 

das medições poderiam ultrapassar o valor máximo de 2% para o desequilíbrio, o que 

não acontece nesse caso.  
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Figura 2.1: Ilustração da equação (2.6) 

 O objetivo da metodologia proposta é despachar as unidades de geração 

distribuída em todos os patamares de carga para minimizar as perdas ativas e satisfazer 

as condições previamente mencionadas, simultaneamente. Considera-se que existe uma 

injeção 𝑃𝐺𝐷𝑗
 𝑡  equilibrada, por parte das unidades de GD, previamente alocadas no SDEE. 

2.2.4 Considerações 

 É importante ressaltar que o problema de otimização proposto para minimização 

de perdas com restrição de desequilíbrio de tensão é de natureza não convexa. A 

convexidade sofre alteração quando tais restrições são incluídas. Sendo assim, o 

problema de otimização de perdas com restrições de tensão poderia ter sido resolvido 

com um fluxo de potência ótimo convencional. 

 Adicionalmente, destaca-se se a necessidade de incluir restrições de corrente nos 

alimentadores, sendo que tais restrições tratam dos limites térmicos. 

2.3 Solução do Problema via Otimização Metaheurística e OpenDSS 

 Otimização é a escolha estratégica de um elemento dentro de um conjunto de 

alternativas disponíveis, através de uma função objetivo, visando benefícios. O melhor 

elemento pode ser um simples valor, ou um conjunto de valores, que minimizam ou 

maximizam a função objetivo, dependendo da necessidade do problema. 

 Existem diversos métodos de otimização, sendo estes diferentemente adequados 

a diferentes problemas. Dentre esses métodos existem duas classes principais, os 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
e

s
e

q
u

ilí
b
ri

o
 M

á
x
im

o

Horas

Limite Máximo de 2%



Capítulo 2: Metodologia Proposta 
___________________________________________________________________24 

 

chamados métodos analíticos e os métodos metaheurísticos. Os métodos analíticos são 

métodos de direção de busca baseados em derivadas de 1a ou 2a ordem da função 

objetivo [43]. São técnicas cuja convergência para um ponto ótimo é garantida, e 

necessitam de uma solução inicial para o processo de resolução do problema. A 

natureza do ótimo encontrado (local ou global) está associada à condição inicial 

utilizada. 

 Os métodos metaheurísticos, ao contrário dos métodos analíticos, não dependem 

de derivadas para a busca da solução. Em vez disso, são baseados em heurísticas, um 

conjunto de regras que explicam o processo de tomada de decisão para a solução de um 

problema. As metaheurísticas, por sua vez, são processos iterativos que combinam 

heurísticas com conceitos de inteligência computacional [43]. 

 Nos métodos metaheurísticos pode ser utilizada tanto uma única solução, quanto 

um conjunto delas que, neste caso, compõe uma população. Uma parcela significativa 

destes métodos é classificada como bioinspirada, pois estas metaheurísticas são 

inspiradas em fenômenos da natureza. Estes últimos caracterizam-se por não garantir a 

solução ótima, mas permitem a exploração do espaço de busca de forma eficiente, 

reduzindo assim o esforço computacional [44]. 

 Os métodos metaheurísticos permitem trabalhar com funções descontínuas, 

diferentemente dos métodos que dependem de cálculos de derivadas. Além disso, 

algoritmos metaheurísticos procuram alcançar uma solução satisfatória sem ter que 

varrer todo o espaço de buscas, que pode ser de proporções exponenciais. Como os 

casos práticos geralmente envolvem um número elevado de dimensões, o uso de 

metaheurísticas vem sendo aplicados em diversas áreas do conhecimento [45] [46] [47].  

 Para resolver o problema de otimização anteriormente apresentado, este trabalho 

faz uso de uma metaheurística e do software OpenDSS [12]. O objetivo é determinar o 

melhor despacho diário para cada gerador, de forma que as restrições sejam respeitadas 

e o total de perdas ativas seja minimizado. No presente trabalho, um conjunto de três 

GDs é considerado, cujas localizações são conhecidas desde o início do processo de 

otimização. Portanto, não foi realizada a alocação ótima das GDs, sendo as localizações 

obtidas a partir da literatura técnica sobre o tema.  
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 Com respeito à metaheurística, este trabalho utiliza a otimização por enxame de 

partículas, PSO, para realização do despacho ótimo das GDs. Tal metaheurística é uma 

abordagem baseada em população, na qual os indivíduos representam a solução para o 

problema proposto. Uma interface foi implementada entre PSO e OpenDSS (via 

MATLAB), em que este último retorna resultados do fluxo de potência ao primeiro, 

para avaliação das soluções candidatas. A Figura 2.2 ilustra esta interface. 

 

Figura 2.2: Interface MATLAB – OpenDSS. 

 

 Considerando três GDs e uma curva de carga diária com npc cenários de carga, a 

dimensão do problema de otimização é igual a 3 × 𝑛𝑝𝑐 , que significa que 3 × 𝑛𝑝𝑐 

variáveis devem ser otimizadas. Devido à restrição para o desequilíbrio de tensão, tal 

problema não pode ser resolvido individualmente para cada ponto da curva de carga. A 

equação (2.7) traz a estrutura de um indivíduo 𝑥𝑖  de uma metaheurística baseada em 

população: 

[𝑥𝑖] = [𝑃𝐺𝐷1
1 ⋯𝑃𝐺𝐷1

 𝑛𝑝𝑐
𝑃𝐺𝐷2
1 ⋯𝑃𝐺𝐷2

 𝑛𝑝𝑐
𝑃𝐺𝐷3
1 ⋯𝑃𝐺𝐷3

 𝑛𝑝𝑐
] (2.7) 

 Cada indivíduo ou solução é avaliado usando o software OpenDSS, que satisfaz 

as restrições do balanço de potência em cada nó (equações (2.2) e (2.3)). Ressalta-se 

que o uso do OpenDSS é sugerido pela ANEEL [48] para o cálculo de perdas realizado 

pelas concessionárias de distribuição no Brasil. 

 Para cada patamar de carga t com um despacho [𝑃𝐺𝐷1
𝑡 𝑃𝐺𝐷2

𝑡 𝑃𝐺𝐷3
𝑡 ], o fluxo de 

potência trifásico é calculado pelo OpenDSS, de onde são obtidas as magnitudes das 

tensões, perdas ativas e componentes de sequência das tensões. Adicionalmente, o fluxo 
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de potência convencional é resolvido de tal forma que o balanço de potência ativa e 

reativa em cada nó do sistema, dados pelas equações (2.2) e (2.3), seja atendido. 

 Assim que todos os cenários são avaliados, é possível calcular a função aptidão 

𝐹𝑖, dada em (2.14), que mede a qualidade da solução 𝑥𝑖. A função aptidão é composta 

pelo somatório de perdas ativas (função objetivo na equação (2.1)) e pelas penalizações 

associadas às violações de tensão e desequilíbrio. 

𝐹𝑖 = 𝛽1. 𝐹1 + 𝛽2. 𝐹2 + 𝛽3. 𝐹3 (2.8) 

em que, 𝐹1 , 𝐹2  e 𝐹3  são componentes da função objetivo e 𝛽1 , 𝛽2 e 𝛽3  são os pesos 

associados a elas. 

a) Perdas Ativas (𝐹1) 

 O primeiro termo está associado às perdas ativas da rede, dado pela equação 

(2.9). O peso 𝛽1 associado a esse termo é definido como 1. 

𝐹1 =∑𝑃𝐿
𝑡

𝑛𝑝𝑐

𝑡=1

 (2.9) 

b) Restrição de Tensão (𝐹2) 

 O segundo termo da função objetivo dada em (2.8) é a penalização da função no 

caso de ocorrência de violação dos limites de tensão, em todos os nós e todas as fases. O 

peso 𝛽2 foi definido como 107 após diversos testes conduzidos. As equações (2.10) e  

(2.11) definem 𝐹2 e 𝑉𝑙𝑖𝑚, respectivamente. 

𝐹2 =∑ ∑ ∑ (𝑉𝑗
𝑝ℎ 𝑡

− 𝑉𝑙𝑖𝑚)
2

3

𝑝ℎ=1

𝑛𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

𝑗=1

𝑛𝑝𝑐

𝑡=1

 (2.10) 

𝑉𝑙𝑖𝑚 =

{
 

 𝑉
𝑚𝑖𝑛, se  𝑉𝑗

𝑝ℎ 𝑡
< 𝑉𝑚𝑖𝑛   

𝑉𝑗
𝑝ℎ 𝑡

, se  𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑗
𝑝ℎ 𝑡

≤

𝑉𝑚𝑎𝑥, se  𝑉𝑗
𝑝ℎ 𝑡

> 𝑉𝑚𝑎𝑥   

 𝑉𝑚𝑎𝑥 
(2.11) 

onde 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,93 𝑝𝑢 e 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,05 𝑝𝑢 [3]. 
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c) Restrição do Desequilíbrio de Tensão (𝐹3) 

 O último termo está associado à restrição para o desequilíbrio de tensão, de 

acordo com as normas definidas pela ANEEL, no módulo 8 do PRODIST [3]. O peso 

𝛽3 foi definido como 103 após experimentação. 

 A equação (2.12) introduz uma penalização na função objetivo, quando a 

solução proposta incorre em violações dos limites definidos para o desequilíbrio de 

tensão. 

𝐹3 = ∑ ∑ |2 −
|𝑉𝑗

− 𝑡1|

|𝑉𝑗
+ 𝑡1|

. 100 |

𝑡1∈Ω95% 𝑗
>2%

𝑛𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

𝑗=1

 (2.12) 

sendo  Ω95% 𝑗
>2%  o conjunto formado por 95% dos pontos de operação da curva diária de 

carga com os menores valores para o fator de desequilíbrio (para cada nó j), para os 

quais o desequilíbrio de tensão é maior que 2%. 

 Por fim, |𝑉𝑗
− 𝑡1| e |𝑉𝑗

+ 𝑡1| são calculados a partir da equação (2.13). 

𝑉𝑗
− 𝑡 = 𝑉𝑗

1 𝑡 + 𝑎2𝑉𝑗
2 𝑡 +  𝑎 𝑉𝑗

3 𝑡 

 

𝑉𝑗
+ 𝑡 =𝑉𝑗

1 𝑡 +  𝑎 𝑉𝑗
2 𝑡 + 𝑎2𝑉𝑗

3 𝑡 

 
𝑎  =  1 |120° 

(2.13) 

  

2.4 Exemplo Ilustrativo 

 A Figura 2.3 ilustra o cálculo da FOB considerando três unidades de GD e dois 

patamares de carga. Iniciando-se com um indivíduo 𝑥𝑖 , uma rotina é executada no 

OpenDSS para cada patamar de carga para obter os parâmetros requeridos para o 

cálculo da função objetivo: perdas ativas, magnitude da tensão e componentes 

simétricas. Deve ser enfatizado que o valor do despacho de potência ativa é dividido 

igualmente para todas as fases de uma barra. 
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Figura 2.3: Cálculo da função objetivo Fi associado a um indivíduo xi.  

2.5 Particle Swarm Optimization – PSO 

 Essa seção discorre a respeito do método de otimização por enxame de 

partículas, PSO. Aqui são apresentadas algumas definições e a conceituação deste 

método, qual o processo de solução empregado para a resolução do problema, assim 

como a interface entre os softwares MATLAB e OpenDSS. 

2.5.1 Conceituação 

 O PSO, um método de otimização que se baseia no comportamento social de 

grupos de peixes e pássaros na busca por alimento [49], foi proposto por [11]. 

 Por trás do algoritmo do PSO está uma teoria sócio cognitiva, sendo que o 

método se baseia em populações de indivíduos que possuem a capacidade de interagir 

entre si. Um indivíduo qualquer dentro do grupo possui memória de suas decisões 

passadas, memória a qual é baseada em sua própria experiência, o que corresponde à 

aprendizagem individual, relacionada ao fator cognitivo. Além disso, esse indivíduo 

possui também conhecimento do comportamento de seus vizinhos e pode se basear 

nesse comportamento em sua tomada de decisão, o que corresponde à transmissão 

cultural, relacionada ao fator social [49] [50]. 

 O processo de adaptação cultural pode ser resumido usando-se três princípios 

[51]: 
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i. Avaliação: baseia-se na capacidade que os indivíduos possuem de avaliar 

características do ambiente, classificando-as como negativos ou positivos, e usar 

essa classificação na estimação de seu próprio comportamento. 

ii. Comparação: os padrões para comportamentos sociais de cada indivíduo são 

definidos em comparação com outros. 

iii. Imitação: a imitação é central para as organizações humanas e para a aquisição e 

manutenção de habilidades mentais. 

 Em [50], o algoritmo do PSO é descrito da seguinte maneira: (i) a procura pelo 

alimento é associada à busca por soluções de boa qualidade para um problema de 

otimização; (ii) cada partícula, ou indivíduo, da população está associada a um vetor 

solução N-dimensional; (iii) o fator cognitivo, ou melhor experiência individual, está 

associado à melhor solução encontrada por cada partícula; (iv) o fator social, ou melhor 

experiência do grupo, está associado à melhor solução encontrada pela população. À 

cada partícula está associada uma função aptidão. 

2.5.2 Equações de Movimento 

 O algoritmo do PSO se baseia em conceitos de posição e velocidade. A posição 

está relacionada à solução do problema, ao passo que a velocidade se relaciona com a 

direção de busca de uma nova solução. Essa direção de busca é definida através de três 

termos [52]: i) inércia: conduz o indivíduo para a direção que este já estava seguindo; 

ii) memória: conduz o indivíduo para a melhor posição ocupada por ele durante sua 

trajetória; iii) cooperação: conduz o indivíduo para a melhor posição já encontrada pelo 

enxame. 

 Para cada iteração ou geração 𝑡, cada partícula 𝑖 está associada a uma velocidade 

𝑣𝑖
𝑡, a uma posição 𝑥𝑖

𝑡 e a uma memória da sua melhor posição durante o processo de 

busca 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡i. Essas grandezas são vetores N-dimensionais, ou seja, possuem a mesma 

dimensão do espaço de busca. As coordenadas da melhor posição corrente de toda a 

população, isto é, aquela que fornece o menor valor para a função aptidão entre todas as 

partículas, são armazenadas em um vetor 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡. A velocidade 𝑣𝑖
𝑡+1 de cada partícula é 

atualizada a cada geração de acordo com a equação (2.14) [53]. 
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𝑣𝑖
𝑡+1 = 𝑤𝑡. 𝑣𝑖

𝑡 + 𝑐1. 𝑟1. (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑥𝑖
𝑡) + 𝑐2. 𝑟2. (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖

𝑡) (2.14) 

em que 𝑟1 e  𝑟2 são números aleatórios obtidos de uma distribuição uniforme, 𝑐1 e 𝑐2 são 

constantes de aceleração positivas associadas aos fatores cognitivo e social, 

respectivamente, e 𝑤𝑡  é a constante de inércia na geração t. Na equação (2.14) é 

possível identificar os três termos que definem a direção de busca: 

i. Inércia (𝑤𝑡 . 𝑣𝑖
𝑡 ): fornece uma memória da direção dos vôos anteriores da 

partícula e impede que esta mude drasticamente de direção. É importante, pois 

permite que a partícula escape de soluções de má qualidade; 

ii. Cognitivo (𝑐1. 𝑟1. (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑥𝑖
𝑡)) : representa uma tendência de os indivíduos 

regressarem às suas melhores posições passadas; 

iii. Social (𝑐2. 𝑟2. (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖
𝑡)): é o termo responsável por direcionar a partícula 

para a melhor posição corrente do enxame. 

 A constante de inércia 𝑤𝑡  controla a capacidade de busca local e global do 

método. Essa constante pode ser um valor fixo ou um valor que varia ao logo das 

iterações [50], como apresentado na equação (2.15):  

𝑤𝑡 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 − (
𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑚𝑎𝑥
) . 𝑡 (2.15) 

em que 𝑤𝑚𝑎𝑥  e 𝑤𝑚𝑖𝑛  representam os valores máximos e mínimos da constante de 

inércia e 𝑡𝑚𝑎𝑥 é o número máximo de gerações. 

 A equação (2.16) limita a velocidade 𝑣𝑖
𝑡+1, de modo a diminuir a probabilidade 

das partículas abandonarem o espaço de busca.  

𝑣𝑖
𝑡+1 = {

𝑣𝑖
𝑡+1    se    − 𝑣𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑖

𝑡+1 ≤ 𝑣𝑚𝑎𝑥 

−𝑣𝑚𝑎𝑥     se          𝑣𝑖
𝑡+1 < −𝑣𝑚𝑎𝑥                 

𝑣𝑚𝑎𝑥     se          𝑣𝑖
𝑡+1 > 𝑣𝑚𝑎𝑥                 

 (2.16) 

 O deslocamento de uma partícula no espaço de busca é dado pela equação

 (2.17) e, do mesmo modo que a velocidade, a nova posição 𝑥𝑖
𝑡+1 deve satisfazer 

os limites das variáveis de otimização dados pela equação (2.18). 



Capítulo 2: Metodologia Proposta 
___________________________________________________________________31 

 

𝑥𝑖
𝑡+1 = 𝑥𝑖

𝑡 + 𝑣𝑖
𝑡+1 (2.17) 

𝑥𝑖
𝑡+1 = {

𝑥𝑖
𝑡+1     𝑠𝑒    𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖

𝑡+1 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥       

𝑥𝑚𝑎𝑥     𝑠𝑒          𝑥𝑖
𝑡+1 > 𝑥𝑚𝑎𝑥                 

𝑥𝑚𝑖𝑛    𝑠𝑒          𝑥𝑖
𝑡+1 < 𝑥𝑚𝑖𝑛                

 (2.18) 

 Ao final de cada geração 𝑡 um valor da função objetivo (FOB) é calculado para 

cada partícula atualizada. Se o valor da FOB associada a 𝑥𝑖
𝑡+1 for melhor que a FOB de 

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖, muda-se a FOB de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 para a FOB de 𝑥𝑖
𝑡+1, ou seja, 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 = 𝑥𝑖

𝑡+1. E se a 

FOB de 𝑥𝑖
𝑡+1 for melhor que a FOB de 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖, muda-se a FOB de 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 para a FOB de 

𝑥𝑖
𝑡+1, ou seja, 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑥𝑖

𝑡+1. 

2.5.3 Algoritmo PSO 

 O algoritmo do PSO é apresentado na Figura 2.4. O número máximo de gerações 

é utilizado como critério de parada. 

Algoritmo do PSO Etapa 

Início 1 

Definir a função objetivo e as variáveis do problema e inicializar os 

parâmetros do algoritmo. 
2 

Inicializar contador de gerações  𝑡 ← 1. 3 

Inicializar as posições 𝑥𝑖
𝑡 e velocidade 𝑣𝑖

𝑡 de todas as partículas dentro dos 

limites permitidos. 
4 

Calcular a função objetivo associada a cada partícula. 5 

Para todas as partículas fazer: 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 = 𝑥𝑖
𝑡 e encontrar a melhor posição 

global 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡. 
6 

Repita (até atingir o número máximo de gerações) 7 

Atualizar a constante de inércia usando (2.15). 8 

Para Todas as Partículas Faça 9 

Atualizar a velocidade 𝑣𝑖
𝑡+1  por meio da Equação (2.14) e testar a 

factibilidade usando a Equação (2.16). 
10 

Atualizar a posição 𝑥𝑖
𝑡+1  por meio da Equação (2.17) e testar a 

factibilidade usando a Equação (2.18). 
11 
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Calcular a função objetivo associada à partícula. 12 

Se o valor da função objetivo for menor que a da melhor posição 

individual corrente, fazer: 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 = 𝑥𝑖
𝑡+1. 

13 

Fim-Para 14 

Encontrar a melhor solução corrente 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡. 15 

𝑡 ← 𝑡 + 1 16 

Fim-Repita 17 

Fim 18 

Figura 2.4: Algoritmo PSO. 

2.5.4 Ajuste dos Parâmetros 

 Para que não haja prejuízo ao processo de busca de uma boa solução em um 

algoritmo de otimização, é necessário que seus parâmetros sejam devidamente 

ajustados, de modo a permitir que o problema de otimização seja resolvido de forma 

eficiente [50].  

  No caso do algoritmo do PSO, além do número de indivíduos e de gerações, a 

constante de inércia 𝑤𝑡 é outro parâmetro a ser ajustado. Quando pequeno, 𝑤𝑡 faz com 

que o algoritmo fique mais propenso a realizar uma busca local. Por outro lado, se 𝑤𝑡 

assume um valor grande, isso faz com que os indivíduos explorem novas áreas do 

espaço de busca [54]. Em [50] é colocado que o valor ideal inicial seria um 𝑤𝑡 grande 

na faixa de 0,8 a 1,2, permitindo uma busca global no início. Em seguida, esse valor 

deveria ser reduzido gradativamente até 0,4, com o objetivo de se fazer uma busca local 

nas melhores regiões identificadas. 

 Para as constantes de aceleração 𝑐1 e 𝑐2, conforme [53], o valor  𝑐1 = 𝑐2 = 2 

representa uma boa escolha, para um grande número de problemas. Por outro lado, na 

hipótese de serem escolhidos outros valores para tais constantes, tem-se os seguintes 

casos [55] [53]:  

 𝑐1 = 𝑐2: as partículas são atraídas em direção à média de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖; 
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 𝑐1 = 𝑐2 = 0: quando as constante de aceleração são nulas, as partículas voam 

aleatoriamente no espaço de buscas e, devido a isso, é provável que elas atinjam 

rapidamente seus limites sem encontrar soluções de boa qualidade; 

 𝑐1 > 0  e  𝑐2 = 0: nesse caso, o fator social é anulado, e cada partícula busca 

soluções baseando-se em suas experiências individuais, o que faz com que seja 

feita uma busca local ao redor das melhores soluções individuais de cada 

indivíduo; 

 𝑐1 = 0  e  𝑐2 > 0: nesse caso, o fator cognitivo é anulado, o que faz com que as 

partículas sejam atraídas para um único ponto, que é a melhor solução do 

enxame. Portanto será realizada uma busca local ao redor da melhor solução 

corrente; 

 𝑐1 ≫ 𝑐2 : a partícula é mais fortemente influenciada por sua melhor posição 

individual, o que pode acarretar uma convergência lenta do algoritmo; 

 𝑐2 ≫ 𝑐1: nesse caso, os indivíduos serão mais influenciados a seguirem a melhor 

posição global, o que pode causar uma convergência prematura do algoritmo, 

devido à perda da diversidade da população. 

 

2.6 Esquema de Solução Empregado 

 Para solucionar o problema de otimização de desequilíbrio de tensão, foram 

usados os softwares MATLAB e OpenDSS. O OpenDSS calcula o fluxo de potência a 

partir de um determinado indivíduo gerado pelo PSO e, então, retorna perdas, tensão e 

componentes de sequência das tensões nodais ao MATLAB. A partir desses resultados, 

o PSO consegue definir qual o melhor conjunto de indivíduos, aquele que resulta em 

valores ótimos para perdas respeitando as restrições de tensão e desequilíbrio de tensão, 

simultaneamente. A Figura 2.5 mostra o fluxograma da metodologia proposta. 
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Figura 2.5: Fluxograma da metodologia proposta. 

 A seguir, cada etapa do fluxograma é descrita, para melhor entendimento da 

metodologia proposta.  

 Leitura dos dados iniciais: nesta etapa, os dados do sistema estudado, como 

cargas, impedâncias das linhas e curvas de carga, são lidos, assim como os 

parâmetros iniciais do PSO. 
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 Geração aleatória da população inicial: após a leitura dos dados iniciais, o 

MATLAB gera vetores iniciais, de maneira aleatória, de indivíduos e 

velocidade, atendendo a restrições predefinidas. Cada indivíduo criado define o 

despacho das GDs para cada hora. 

 Cálculo do fluxo de potência trifásico, desequilibrado, sequencial no tempo: 

para cada indivíduo criado pelo PSO, o OpenDSS calcula o fluxo de potência e 

retorna ao MATLAB os valores de perdas ativas, tensões em todas as fases e 

barras, e as componentes de sequência positiva e negativa da tensão. 

 Cálculo da função objetivo (FOB) inicial: com os valores obtidos através do 

OpenDSS, o PSO calcula o valor inicial da FOB para cada indivíduo e o guarda, 

para comparar com um novo valor da função a ser gerado posteriormente. 

 Atualização da posição e velocidade das partículas: a partir desta etapa, o 

algoritmo do PSO entra em um laço a ser repetido até atingir um valor máximo 

de gerações predefinido. Nesta etapa, o algoritmo atualiza a posição e a 

velocidade das partículas, ao fazer a comparação com valores anteriores. 

 Geração de novos indivíduos: com a atualização das partículas, novos valores de 

despacho para GDs são definidos e enviados ao OpenDSS. 

 Cálculo do fluxo de potência trifásico, desequilibrado, sequencial no tempo: 

novamente o OpenDSS calcula o fluxo de potência e retorna ao MATLAB (para 

cada indivíduo) os valores de perdas ativas, tensões em todas as fases e barras, e 

as componentes de sequência positiva e negativa da tensão. 

 Cálculo da FOB: com os valores obtidos através do OpenDSS, o PSO calcula 

novamente a FOB para cada indivíduo.  

 Avaliação da FOB: nesta etapa, a FOB é avaliada, ou seja, compara-se seu valor 

na geração atual com o valor dessa função na geração anterior. O menor valor da 

FOB define o melhor indivíduo. 

 Verificação do critério de parada: nesse momento, o MATLAB verifica se o 

número de repetições do laço já atingiu o valor máximo de iterações. Se sim, o 

algoritmo é finalizado e a melhor solução encontrada é apresentada. 

 Por fim, ressalta-se que as soluções infactíveis (𝑃𝐺𝐷 < (𝑃𝐺𝐷
𝑚𝑖𝑛 = 0) e 𝑃𝐺 > 𝑃𝐺𝐷

𝑚𝑎𝑥) 

são tratadas pelo PSO conforme a equação (2.18), na qual os valores que violam as 

restrições são fixados no valor limite violado. Adicionalmente, a função aptidão de uma 
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partícula é calculada conforme a equação (2.8), na qual as restrições de tensão e 

desequilíbrio são tratadas como penalizações. 
 

2.7 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou a formulação matemática do problema proposto para 

despacho horário de unidades de Geração Distribuída visando à minimização de perdas 

de potência ativa em sistemas de distribuição considerando restrições de magnitude e de 

desequilíbrio de tensão. Em seguida, foi apresentado o esquema de solução baseado na 

utilização do software OpenDSS e na metaheurística Particle Swarm Optimization 

(PSO). O PSO, cujos conceitos e formulação matemática foram apresentados, é um 

método populacional bem sucedido em diversas áreas do conhecimento e que também 

apresentou bons resultados para a solução do problema proposto, conforme será visto no 

próximo capítulo.  
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Capítulo 3 – RESULTADOS 

3.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da utilização da 

metodologia proposta neste trabalho. Os sistemas escolhidos para a validação dos 

resultados foram os sistemas de distribuição IEEE Test Feeders de 13 e de 123 barras 

[56]. Estes sistemas foram analisados e os resultados foram obtidos com o auxílio dos 

softwares MATLAB®, versão 2010a, e OpenDSS®, versão 8.6.1.1. As configurações do 

computador utilizado são: 64 bits, com hardware Intel® Core™ i7, 2 GHz e 8 GB de 

memória RAM.  

O despacho ótimo das GDs, com injeção de potência ativa apenas, foi feito 

através de otimização por enxame de partículas (PSO). Foram analisadas 4 situações 

distintas:  

1. Caso base (sem GD); 

2. Otimização de perdas – Caso 1; 

3. Otimização de perdas e com restrições de tensão – Caso 2; 

4. Otimização de perdas com restrições de tensão e de desequilíbrio – Caso 3. 

Uma única simulação foi feita para cada uma dessas situações, usando os 

parâmetros apresentados na Tabela 3.1. Em cada uma destas simulações foram obtidas 

as perdas ativas totais, as perdas do sistema por hora, as tensões máxima e mínima que 

ocorrem em todo o sistema em cada hora e o máximo desequilíbrio que ocorre no 

sistema para cada hora. Entretanto, devido à não repetitividade do PSO, seria 

interessante a execução de um maior número de simulações e, a partir dos resultados 

obtidos, a realização de uma análise estatística. 

Os casos 1 e 2, otimização de perdas e otimização de perdas com restrição de 

tensão, poderiam ter sido solucionados via Fluxo de Potência Ótimo convencional 

(FPO). Como o FPO convencional não foi implementado, preferiu-se utilizar o código 

desenvolvido para a solução destes casos, ressaltando-se não garantia do ótimo global 

nesse caso. 
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3.2 Parâmetros Gerais para todos os Sistemas 

 Os parâmetros usados para a execução do algoritmo PSO, que faz o despacho 

ótimo das GDs, foram os mesmos para ambos os sistemas, 13 e 123 barras. Estes 

parâmetros são mostrados na Tabela 3.1. 

 A Tabela 3.2 apresenta os dados das curvas de carga residencial e industrial para 

ambos os sistemas. Tais curvas são mostradas graficamente na Figura 3.1. É possível 

perceber a elevação da carga industrial a partir da hora 8, indo até a hora 17, que seria o 

horário comercial. Já a carga residencial possui valores maiores para o período noturno. 

Tabela 3.1: Parâmetros do Algoritmo PSO 

Parâmetros Descrição 

Número de indivíduos 200 

Número de gerações 500 

Constante de aceleração (𝑐1 e 𝑐2) 2 

Velocidade máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥) 300 

Velocidade mínima (𝑣𝑚𝑖𝑛) -300 

Valor máximo da constante de inércia (𝑤𝑚𝑎𝑥) 0,9 

Valor mínimo da constante de inércia (𝑤𝑚𝑖𝑛) 0,4 

Potência máxima gerada por cada GD (kW) 3000 

espaço 

Tabela 3.2: Cargas presentes no sistema em p.u. 

Hora Residencial Industrial Hora Residencial Industrial 

1 0,59 0,15 13 1,18 1,21 

2 0,48 0,19 14 1,05 1,62 

3 0,44 0,22 15 0,93 1,65 

4 0,41 0,25 16 0,92 1,57 

5 0,55 0,41 17 1,02 1,35 

6 0,85 0,65 18 1,16 1,15 

7 1,01 1,01 19 1,31 0,65 

8 0,80 1,25 20 1,39 0,55 

9 0,89 1,55 21 1,55 0,35 

10 0,91 1,65 22 1,3 0,25 

11 1,07 1,73 23 1,09 0,21 

12 1,12 1,55 24 0,69 0,19 
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Figura 3.1: Curvas de carga residencial e industrial, em p.u. 

 

3.3 Sistema IEEE 13 Barras  

3.3.1 Descrição do Sistema 

 A rede de teste de 13 barras do IEEE é conhecida por sua pequena dimensão, 

apresentando, contudo, características pertinentes para análise de sistemas de 

distribuição. É uma rede relativamente carregada, contendo um regulador de tensão na 

subestação, ramais monofásicos, bifásicos e trifásicos, linhas aéreas e subterrâneas 

desbalanceadas, dois bancos de capacitores shunt, dois transformadores trifásicos e 

cargas desequilibradas, localizadas e distribuídas [56] [57]. 

 A rede opera com tensão nominal de 4,16 kV, carga total de 3,47 MW e 2,10 

MVAr. A Figura 3.2 mostra a topologia deste sistema. 

 As GDs foram alocadas nas barras 652, 671 e 692, sendo designadas por GD1, 

GD2 e GD3, respectivamente. A barra 652 é a barra mais distante da subestação. As 

barras 671 e 692 são as únicas barras que suprem cargas industriais, sendo que a barra 

671 é a mais carregada do sistema. As demais barras alimentam cargas residenciais. Os 

dados aqui apresentados podem ser verificados na Tabela A.1 e na Tabela A.2, no 

Apêndice A. 
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Figura 3.2: Sistema IEEE de 13 barras [57]. 

  

3.3.2 Resultados da Otimização 

3.3.2.1  Caso Base 

 No caso base a soma das perdas ativas do sistema em todas as horas chega ao 

valor de 2489,42 kWh. A Tabela 3.3 mostra alguns resultados para o caso base, tais 

como valores máximos e mínimos de todas as tensões do sistema em todas as horas de 

simulação bem como as barras, fases e horas onde elas são encontradas. Além disso, o 

valor máximo do desequilíbrio encontrado no sistema também é mostrado, assim como 

a barra e a hora de ocorrência. 

Tabela 3.3: Resultados de tensão e desequilíbrio para o caso base – IEEE 13 barras 

 Valor Barra Fase Hora 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0290 675 B 22 

Tensão Mínima (p.u.) 0,8835 675 A 11 

Desequilíbrio Máximo (%) 3,3701 675 - 11 

 No caso base, os valores do desequilíbrio ultrapassaram o limite de 2% em 18 

momentos nas barras 671, 675, 680 e 692, conforme será mostrado posteriormente.  

  

3.3.2.2 Caso 1 – Otimização de Perdas 

 O primeiro teste de otimização realizado teve o objetivo único de minimizar as 

perdas ativas do sistema. O teste foi executado seguindo os parâmetros da Tabela 3.1. 

Como informado anteriormente, as GDs foram alocadas nas barras 652, 671 e 692.  
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 Após a otimização, a soma das perdas resultou em 721,39 kWh, uma 

considerável redução em relação ao caso base. Além disso, a Tabela 3.4 traz os 

resultados para as tensões máximas e mínimas, assim como para o desequilíbrio 

máximo que ocorre no sistema após o processo de otimização. 

Tabela 3.4: Resultados de tensão e desequilíbrio no caso 1 – IEEE 13 barras 

Perdas (kWh) 721,39 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0189 

Tensão Mínima (p.u.) 0,9361 

Desequilíbrio Máximo (%) 2,1823 

 A Figura 3.3 mostra o despacho horário das GDs para o caso 1. O valores 

encontrados para o despacho de cada uma das GDs, nas 24 horas do dia, estão dispostos 

no Apêndice B. 

 

Figura 3.3: Despacho horário de GDs para o caso 1 – IEEE 13 barras. 

3.3.2.3  Caso 2 – Otimização de Perdas Considerando Restrição de Tensão 

 Para o caso atual, incluiu-se a restrição de tensão. De acordo com a ANEEL [3], 

as tensões em todo o sistema não podem ultrapassar os limites mínimo e máximo de 

0,93 p.u. e 1,05 p.u., respectivamente, nos níveis de tensão entre 1 kV e 69 kV. O 

objetivo desta análise é minimizar perdas considerando a restrição associada aos limites 

de tensões máxima e mínima, de modo que estas se mantenham dentro dos limites 
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estabelecidos durante todo o período considerado. O caso 2, assim como o anterior, 

utilizou os parâmetros da Tabela 3.1 para execução do algoritmo PSO.  

 Após a aplicação da otimização das perdas considerando os limites de tensão, a 

soma das perdas foi igual a 715,49 kWh, continuando consideravelmente menor em 

relação ao caso base. A Tabela 3.5 traz os resultados para as tensões máximas e 

mínimas, assim como para o desequilíbrio máximo, que ocorrem no sistema. 

Tabela 3.5: Resultados de tensão e desequilíbrio para o no caso 2 – IEEE 13 barras. 

Perdas (kWh) 715,49 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0193 

Tensão Mínima (p.u.) 0,9327 

Desequilíbrio Máximo (%) 2,1834 

 A Figura 3.4 mostra o despacho horário das GDs para o caso 2 (os valores estão 

descritos no Apêndice B). 

 

Figura 3.4: Despacho horário de GDs para o caso 2 – IEEE 13 barras. 

3.3.2.4 Caso 3 – Otimização de Perdas com Restrições de Tensão e de Desequilíbrio 

 No caso 3, foi executada a otimização completa do problema, onde buscou-se 

reduzir as perdas considerando-se restrições de tensão e de desequilíbrio do sistema, 

simultaneamente. Para o desequilíbrio de tensão, houve penalização caso mais de 5% 

das medições ultrapassassem o valor de 2% para esse parâmetro. Neste caso, 

semelhantemente aos anteriores, utilizaram-se os parâmetros da Tabela 3.1 para 
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executar o algoritmo PSO. Analogamente aos outros casos, os valores encontrados para 

o despacho de cada uma das GDs, nas 24 horas do dia, são mostrados no Apêndice B. 

 Em razão da otimização atual, a soma das perdas ativas se igualou a 741,27 

kWh, ainda expressivamente menor do que no caso base. Ademais, a Tabela 3.6 traz os 

resultados das tensões máximas e mínimas que ocorrem no sistema, bem como os 

valores do desequilíbrio máximo, sendo que estes se mantiveram próximos aos 

resultados dos testes 1 e 2. 

Tabela 3.6: Resultados de tensão e desequilíbrio para o no caso 3 – IEEE 13 barras 

Perdas (kWh) 741,27 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0359 

Tensão Mínima (p.u.) 0,9326 

Desequilíbrio Máximo (%) 2,1816 

 A Figura 3.5 mostra o despacho horário de GDs para o caso 3. 

 

Figura 3.5: Despacho horário de GDs para o caso 3 – IEEE 13 barras. 

 A Figura 3.6 traz uma comparação das perdas ativas do sistema entre todos os 

casos avaliados, caso base e casos otimizados É possível perceber, ao se analisar a 

Figura 3.1 e a Figura 3.6, que nas horas em que a carga industrial é mais elevada, as 

perdas ativas também são maiores. Em relação aos casos otimizados, houve uma 

variação sutil entre eles. No entanto, é possível perceber a considerável redução no 

valor das perdas do caso base para os casos otimizados. 
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Figura 3.6: Perdas ativas para o caso base, caso 1, caso 2 e caso 3 – IEEE 13 barras. 

 Na Figura 3.7, a comparação entre os resultados do perfil de tensão para todos os 

casos avaliados é apresentada. No caso base, a tensão máxima, dentre todas as fases e 

barras, se manteve dentro do limite de 1,05 p.u. estabelecido pela ANEEL durante todo 

o dia, já a tensão mínima extrapolou, na maior parte do dia, o limite mínimo de 0,93 p.u. 

Após a otimização, pode-se notar que o perfil da tensão melhorou em relação ao caso 

base e que as diferenças entres os casos otimizados é pequena. Contudo, é possível 

perceber que houve um leve aumento na tensão máxima do sistema no caso 3, quando 

comparada aos casos 1 e 2, não ultrapassando o limite máximo de 1,05 p.u., no entanto. 

Além disso, ressalta-se que, mesmo antes da restrição de tensão ser aplicada, o perfil da 

tensão apresentou melhoras, se adequando aos limites estabelecidos. 

 Na Figura 3.8, o desequilíbrio máximo que ocorre no sistema, em cada hora do 

dia, é mostrado. São apresentados os valores para o caso base e para todos os casos 

otimizados. É possível notar que no caso base, em grande parte do tempo, os valores do 

desequilíbrio são maiores do que o limite estabelecido de 2%.  Após a otimização, 

pode-se perceber uma notável redução nos valores de desequilíbrio, mesmo nos casos 

em que a restrição de desequilíbrio não foi aplicada. Os valores pós-otimização 

diferenciam-se de maneira sutil, embora em todos os casos haja extrapolação do limite 

máximo de 2%. Porém, é importante ressaltar que no caso 3, diferentemente dos casos 1 
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e 2, houve extrapolação do limite em um único período do dia, comprovando a 

otimização desse aspecto dentro dos critérios estabelecidos pela ANEEL. 

 

Figura 3.7: Perfil de tensão para o caso base, caso 1, caso 2 e  caso 3 – IEEE 13 barras. 

 

Figura 3.8: Desequilíbrio máximo para o caso base, caso 1, caso 2 e caso 3 – IEEE 13 barras. 

3.3.2.5 Resultados Adicionais 
espaçamento  

 Os principais resultados obtidos na simulação do sistema de teste de 13 barras 

estão sintetizados na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7: Principais resultados para a rede de 13 barras 

 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso base 

Perdas (kWh) 721,38 715,49 741,27 2489,42 

Vmin (p.u.) 0,9361 0,9327 0,9326 0,8835 

Vmax (p.u.) 1,0189 1,0193 1,0359 1,0290 

∑ Desequilíbrio (%) 221,3847 225,368 212,8548 348,2518 

Desequilíbrio máximo 

observado (%) 
2,1823 2,1834 2,1816 3,3701 

 De acordo com a Tabela 3.7, as perdas no caso 1 foram maiores do que as perdas 

no caso 2. Para o primeiro caso, se porventura um método que garante o ótimo global 

fosse usado, as perdas deveriam ser as menores dentre todos os analisados, já que para 

esse caso nenhuma restrição é considerada. Isso ocorre devido à aleatoriedade do PSO, 

que não garante a obtenção do ótimo global. No caso 1, o algoritmo, provavelmente, 

encontrou um ótimo local, e essa foi a solução apontada por ele.  

 A Figura 3.9 mostra o somatório do desequilíbrio de tensão por barra em cada 

um dos casos analisados. 

 

Figura 3.9: Somatório do desequilíbrio por barra – IEEE 13 barras. 

 É possível perceber, ao analisar a Figura 3.9, que os valores da soma do 

desequilíbrio diminuiriam consideravelmente, sendo o caso 3 o que apresenta resultados 

ligeiramente melhores, por considerar as restrições de desequilíbrio de tensão. 
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 O gráfico presente na Figura 3.10 mostra a quantidade de pontos em cada barra 

que ultrapassa o valor limite para o desequilíbrio, que é 2%, em cada um dos casos 

analisados. 

 

 

Figura 3.10: Número de horas com desequilíbrio acima de 2% - IEEE 13 barras. 

 É possível perceber que somente no caso 3, onde foi implementada a restrição de 

desequilíbrio, a quantidade de pontos por barra onde o valor do desequilíbrio ultrapassa 

2% ficou dentro do limite imposto pela ANEEL, que é de 5% das medições. 

 A Tabela 3.8 mostra o tempo computacional gasto nas simulações de cada um 

dos casos de otimização. 

Tabela 3.8: Tempo computacional para cada simulação – 13 barras 

Situações Tempo (h) 

Caso 1 8,23 

Caso 2 8,46 

Caso 3 8,58 

3.4 Sistema IEEE 123 Barras  

3.4.1 Descrição do Sistema 

 O sistema teste de 123 barras do IEEE é uma rede trifásica desequilibrada. É 

composta de quatro reguladores de tensão, quatro bancos de capacitores, linhas aéreas e 

subterrâneas e carregamento desequilibrado com diferentes tipos de cargas. De todas as 

barras deste sistema, 66 são trifásicas. O sistema opera com tensão nominal de 4,16 kV, 
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carga total de 3,39 MW e 1,16 MVAr. Seus dados completos se encontram no Apêndice 

A. A Figura 3.11 mostra a topologia da rede bem como a natureza de cada barra 

(monofásica, bifásica ou trifásica). 

 

Figura 3.11: Sistema IEEE de 123 barras. Fonte: [58]. 

 As curvas de carga, residencial e industrial, presentes neste sistema são as 

mesmas mostradas anteriormente na Figura 3.1, sendo que somente as barras 47, 48, 65 

e 76 suprem cargas industriais. 

 Neste sistema, as GDs estão conectadas nas barras 47, 67 e 72, sendo designadas 

por GD1, GD2 e GD3, respectivamente. Estas barras, conforme [58] [59] [60] são boas 

candidatas a receber unidades de GDs. A barra 47 é uma das barras que supre carga 

industrial. A barra 67, embora não seja a mais carregada do sistema (não existem cargas 

conectadas a ela), é uma barra estratégica na rede por estar em um ponto de alta 

ramificação do circuito, como é possível observar na Figura 3.11. A partir desta barra a 

potência é distribuída para uma extensa região do circuito, como consta em [2].  

3.4.2 Resultados da Otimização 

3.4.2.1 Caso Base 

 No sistema IEEE de 123 barras, a soma das perdas ativas para o caso base em 

todas as horas atingiu o valor de 2239,10 kWh. A Tabela 3.9 mostra alguns resultados 

para o caso base. 
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Tabela 3.9: Resultados de tensão e desequilíbrio para o caso base – IEEE 123 barras 

 Valor Barra Fase Hora 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0119 83 B 4 

Tensão Mínima (p.u.) 0,8974 114 A 21 

Desequilíbrio Máximo (%) 1,5088 300 - 21 

 Analisando a Tabela 3.9, é possível perceber que o principal problema deste 

sistema é o perfil da tensão, já que a tensão mínima que ocorre no sistema, 0,8974 p.u. 

ultrapassa o limite mínimo de 0,93 p.u., estabelecido pela ANEEL. O valor do 

desequilíbrio máximo que ocorre para o caso base não ultrapassa o limite previamente 

estabelecido de 2%. 

 

3.4.2.2 Caso 1 – Otimização de perdas 

 Assim como na rede de 13 barras, o primeiro teste de otimização realizado teve 

o objetivo único de minimizar as perdas ativas do sistema. O teste foi executado 

seguindo os parâmetros da Tabela 3.1. Conforme mencionado, as GDs foram alocadas 

nas barras 47, 67 e 72.  

 Após a otimização, a soma das perdas foi igual a 530,48 kWh, o que representa 

uma redução de aproximadamente 76% das perdas em relação ao caso base. Além disso, 

a Tabela 3.10 traz os resultados para as tensões máximas e mínimas, assim como para o 

desequilíbrio máximo, que ocorrem no sistema. 

Tabela 3.10: Resultados de tensão e desequilíbrio para o caso 1 – IEEE 123 barras 

Perdas (kWh) 530,48 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0225 

Tensão Mínima (p.u.) 0,9380 

Desequilíbrio Máximo (%) 1,0380 

 A Figura 3.12 mostra o despacho horário de GDs para o caso 1. 
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Figura 3.12: Despacho horário de GDs para o caso 1 - IEEE 123 barras. 

3.4.2.3 Caso 2 – Otimização de Perdas Considerando Restrições de Tensão e de 

Desequilíbrio  

 Nessa parte do trabalho, a otimização das perdas considerando restrições de 

tensões foi realizada. Em conformidade com o que foi citado anteriormente, as tensões 

no sistema deveriam se manter entre 0,93 p.u. e 1,05 p.u. em todos os momentos. 

 A Tabela 3.11 traz os resultados da soma das perdas ativas do sistema após a 

otimização, das tensões máximas e mínimas, assim como o desequilíbrio máximo, que 

ocorre no sistema. Bons resultados foram obtidos, embora estes sejam ligeiramente 

maiores do que os resultados alcançados no caso 1. Uma justificativa para essa ligeira 

piora na qualidade dos resultados em relação ao caso 1 é que no caso 2 o problema é 

mais restrito (com restrições de tensões). Entretanto, observa-se que mesmo sem tais 

restrições, o caso 1 conseguiu prover melhor redução nas perdas, fornecendo tensões 

dentro dos limites. Esse fato é devido à natureza randômica do PSO, ou seja, melhores 

resultados poderiam ter sido obtidos para o caso 2 se mais de uma execução tivesse sido 

realizada. 

Tabela 3.11: Resultados de perdas, tensão e desequilíbrio para o caso 2 – IEEE 123 barras 

Perdas (kWh) 541,73 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0233 

Tensão Mínima (p.u.) 0,9377 

Desequilíbrio Máximo (%) 1,0418 
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 A Figura 3.13 mostra o despacho horário de GDs para o caso 2. 

 

Figura 3.13: Despacho horário de GDs para o caso 2 - IEEE 123 barras. 

3.4.2.4 Caso 3 – Otimização de Perdas Considerando Restrições de Tensão e de 

Desequilíbrio  

Nessa última etapa foi executada a otimização completa do problema, buscando-

se reduzir as perdas considerando restrições de tensão e de desequilíbrio do sistema, 

concomitantemente. Para o desequilíbrio de tensão, novamente houve penalização caso 

mais de 5% das medições ultrapassassem o valor de 2% para esse parâmetro. 

 A Tabela 3.12 traz os resultados da soma das perdas ativas no sistema, as 

tensões máximas e mínimas, bem como os valores do desequilíbrio máximo do sistema. 

Tabela 3.12: Resultados de perdas, tensão e desequilíbrio para o caso 3 – IEEE 123 barras 

Perdas (kWh) 532,92 

Tensão Máxima (p.u.) 1,0230 

Tensão Mínima (p.u.) 0,9374 

Desequilíbrio Máximo (%) 1,0446 
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 A Figura 3.14 mostra o despacho horário de GDs para o caso 2. 

 

Figura 3.14: Despacho horário de GDs para o caso 3 - IEEE 123 barras 

 A Figura 3.15 mostra a comparação das perdas ativas do sistema entre todos os 

casos avaliados: caso base, caso 1, caso 2 e caso 3. Semelhantemente ao sistema de 

testes de 13 barras, é possível perceber, ao se analisar a Figura 3.1 e a Figura 3.15, que 

nos períodos em que a carga industrial é mais elevada, as perdas ativas também 

começam a aumentar, continuando com altos valores também nas últimas horas do dia, 

onde a carga residencial é mais elevada. Além disso, é possível notar que variação nos 

valores das perdas entre os casos 1, 2 e 3, em algumas horas do dia, é razoavelmente 

pequena. 
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Figura 3.15: Perdas ativas para o caso base, caso 1, caso 2 e caso 3 – IEEE 123 barras 

 Na Figura 3.16, a comparação entre os resultados do perfil de tensão para todos 

os casos avaliados é apresentada.  

 

Figura 3.16: Perfil de tensão para o caso base, caso 1, caso 2 e  caso 3 – IEEE 123 barras. 

 É possível observar que o perfil da tensão melhorou em relação ao caso base, 

apresentando uma ínfima variação entre os casos otimizados. 
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 Semelhantemente ao sistema de teste de 13 barras, no caso base a tensão 

máxima se manteve dentro do limite de 1,05 p.u. estabelecido pela ANEEL durante 

todo o dia, já a tensão mínima extrapolou, em grande parte do dia, o limite inferior de 

0,93 p.u. Além disso, é possível perceber a melhora no perfil da tensão após a 

otimização, em relação ao caso base. Essa melhora acontece mesmo antes da aplicação 

das restrições de tensão. A mera introdução de GDs na rede e o despacho de maneira 

ótima promoveu uma melhoria no perfil da tensão. A tensão mínima, que extrapolava o 

limite inferior permitido no caso base, deixou de fazê-lo após a otimização. Houve uma 

ínfima variação entre os casos otimizados. 

 Na Figura 3.17 são apresentados os valores do desequilíbrio máximo que 

ocorrem no sistema em todas as horas do dia, para o caso base e para todos os casos 

otimizados. Observando-se tal figura, pode se observar uma melhora nos valores do 

desequilíbrio após a otimização, no entanto, não há extrapolação do limite de 2% em 

nenhum período do dia. 

 

Figura 3.17: Desequilíbrio máximo para o caso base, caso 1, caso 2 e caso 3 – IEEE 123 barras 

3.4.2.5 Resultados Adicionais 

 Os principais resultados obtidos na simulação da rede de teste de 123 barras 

estão sintetizados na Tabela 3.13.  

 



Capítulo 3: Resultados 

___________________________________________________________________55 

Tabela 3.13: Principais resultados para o sistema de 123 barras 

 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso base 

Perdas (kW) 530,48 541,74 532,92 2239,10 

Vmin (p.u.) 0,9380 0,9377 0,9374 0,8974 

Vmax (p.u.) 1,0225 1,0233 1,0230 1,0119 

∑ Desequilíbrio (%) 850,7787 852,9291 852.2660 1403.9 

Desequilíbrio máximo 

observado (%) 
1,0380 1,0418 1,0446 1,5088 

 A Tabela 3.14 mostra o tempo computacional gasto nas simulações de cada um 

dos casos de otimização. 

Tabela 3.14: Tempo computacional para cada simulação – 123 barras 

Situações Tempo (h) 

Caso 1 17,92 

Caso 2 19,36 

Caso 3 19,49 

3.5 Considerações Finais 

 Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos após a aplicação da 

metodologia proposta para o despacho ótimo de GDs em sistemas de distribuição 

trifásicos desequilibrados. Foram usados os sistemas de teste do IEEE de 13 barras e de 

123 barras em três situações distintas: otimização de perdas; otimização de perdas com 

restrição de tensão; e, por fim, otimização de perdas com restrição de tensão e de 

desequilíbrio. Os resultados obtidos apontam a efetividade da metodologia proposta. 
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Capítulo 4 – CONCLUSÕES E 

PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

4.1 Conclusões Finais 

 O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de otimização para o 

despacho horário de unidades de geração distribuída, buscando-se minimizar perdas 

considerando restrições de magnitude de tensão e de desequilíbrio. A minimização de 

perdas é importante, pois reduz o custo total da energia elétrica entregue aos 

consumidores. Por outro lado, valores de magnitude de tensão e de desequilíbrio, em 

conformidade com os apresentados nos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico (PRODIST), garantem a qualidade da energia e evitam 

danos aos equipamentos dos consumidores. Diferentes opções poderiam ter sido 

consideradas para se atingir o objetivo proposto, mas optou-se pelo despacho de 

geradores distribuídos previamente alocados na rede. 

 Para a solução do problema de otimização proposto, desenvolveu-se uma 

interface, em MATLAB, entre o método Particle Swarm Optimization (PSO) e o 

software OpenDSS. O PSO é um método populacional reconhecidamente bem sucedido 

em diversos problemas de otimização, e que também forneceu bons resultados para o 

problema proposto. O OpenDSS é um software robusto de código aberto para a solução 

fluxo de potência em redes trifásicas, cujo uso tem crescido ao longo dos anos, sendo 

recomendado pela ANEEL para cálculo de perdas técnicas pelas concessionárias. 

 Dois sistemas teste da literatura foram utilizados para validação da proposição 

aqui realizada: um sistema de 13 barras e outro de 123 barras. Para ambos, diferentes 

casos de otimização foram analisados (com ou sem restrições) e comparados com os 

valores do caso base.  

 No sistema de 13 barras, os limites de tensão e desequilíbrio extrapolavam os 

limites impostos pela ANEEL no caso base. Após a aplicação da metodologia, os 

resultados obtidos foram significativamente melhores para todos os parâmetros 
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considerados, sendo os limites anteriormente mencionados completamente atendidos ao 

se otimizar as perdas considerando restrições de magnitude de tensão e de desequilíbrio. 

 O sistema de 123 barras não apresentava extrapolação de desequilíbrio no caso 

base, havia somente extrapolação do limite inferior da tensão. Mesmo assim, após a 

aplicação da metodologia, resultados consideravelmente melhores do que os do caso 

base foram obtidos. 

 Os resultados de ambos os sistemas apresentaram expressiva melhora após a 

otimização, mostrando assim a efetividade da metodologia proposta. 

 

4.2 Propostas de Continuidade 

 Como propostas de trabalho futuro são apresentados os seguintes tópicos: 

 avaliação de outros métodos de otimização para solução da metodologia 

proposta; 

 alocação e despacho de unidades de geração distribuída para minimização de 

perdas considerando restrições de magnitude de tensão e desequilíbrio; 

 alocação de bancos de capacitores para minimização de perdas considerando 

restrições de magnitude de tensão e desequilíbrio. 

 inclusão dos custos associados à geração distribuída e à operação da rede de 

distribuição na função objetivo. 
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Apêndice A – Dados dos Sistemas de 

Teste 

A.1 Considerações Iniciais  

 Esse apêndice apresenta dados dos sistemas de teste do IEEE de 13 barras e 123 

barras, pertinentes ao desenvolvimento do Capítulo 3. 

A.2 Sistema IEEE 13 Barras  

 A Tabela A.1 traz alguns dados das barras desse sistema, tais como a distância 

de cada uma dessas barras até a subestação e as fases presentes em cada uma delas. 

Tabela A.1: Dados das barras – IEEE 13 barras 

Barra 
Distância até a 

subestação (km) 

Fases 

A B C 

611 1,4020 - - x 

632 0,6096 x x x 

633 0,7620 x x x 

634 0,7620 x x x 

645 0,7620 - x x 

646 0,8534 - x x 

652 1,5544 x - - 

671 1,2192 x x x 

675 1,3716 x x x 

680 1,5240 x x x 

684 1,3106 x - x 

692 1.2192 x x x 

 Além desses dados, o sistema também apresenta cargas localizadas e 

distribuídas, cujos dados estão dispostos na Tabela A.2 e Tabela A.3. 
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Tabela A.2: Carga localizada – IEEE 13 barras 

Barra 
Fase A Fase B Fase C Total (barras) 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

634 160 110 120 90 120 90 400 290 

645 - - 170 125 - - 170 125 

646 - - 230 132 - - 230 132 

652 128 86 0 0 0 0 128 86 

671 385 220 385 220 385 220 1155 660 

675 485 190 68 60 290 212 843 462 

692 - - - - 170 151 170 151 

611 - - - - 170 80 170 80 

Total 

(fases) 
1158 606 973 627 1135 753 

 
 

Tabela A.3: Carga distribuída – IEEE 13 barras 

Barra A Barra B 
Fase A Fase B Fase C 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

632 671 17 10 66 38 117 68 
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A.3 Sistema IEEE 123 Barras  

Line Segment Data 

Node A Node B Length (ft.) Config Node A Node B Length (ft.) Config Node A Node B Length (ft.) Config 

1 2 175 10 40 41 325 11 78 80 475 6 

1 3 250 11 40 42 250 1 80 81 475 6 

1 7 300 1 42 43 500 10 81 82 250 6 

3 4 200 11 42 44 200 1 81 84 675 11 

3 5 325 11 44 45 200 9 82 83 250 6 

5 6 250 11 44 47 250 1 84 85 475 11 

7 8 200 1 45 46 300 9 86 87 450 6 

8 12 225 10 47 48 150 4 87 88 175 9 

8 9 225 9 47 49 250 4 87 89 275 6 

8 13 300 1 49 50 250 4 89 90 225 10 

9 14 425 9 50 51 250 4 89 91 225 6 

13 34 150 11 52 53 200 1 91 92 300 11 

13 18 825 2 53 54 125 1 91 93 225 6 

14 11 250 9 54 55 275 1 93 94 275 9 

14 10 250 9 54 57 350 3 93 95 300 6 

15 16 375 11 55 56 275 1 95 96 200 10 

15 17 350 11 57 58 250 10 97 98 275 3 

18 19 250 9 57 60 750 3 98 99 550 3 

18 21 300 2 58 59 250 10 99 100 300 3 

19 20 325 9 60 61 550 5 100 450 800 3 

21 22 525 10 60 62 250 12 101 102 225 11 

21 23 250 2 62 63 175 12 101 105 275 3 

23 24 550 11 63 64 350 12 102 103 325 11 

23 25 275 2 64 65 425 12 103 104 700 11 

25 26 350 7 65 66 325 12 105 106 225 10 

25 28 200 2 67 68 200 9 105 108 325 3 

26 27 275 7 67 72 275 3 106 107 575 10 

26 31 225 11 67 97 250 3 108 109 450 9 

27 33 500 9 68 69 275 9 108 300 1000 3 

28 29 300 2 69 70 325 9 109 110 300 9 

29 30 350 2 70 71 275 9 110 111 575 9 

30 250 200 2 72 73 275 11 110 112 125 9 

31 32 300 11 72 76 200 3 112 113 525 9 

34 15 100 11 73 74 350 11 113 114 325 9 

35 36 650 8 74 75 400 11 135 35 375 4 

35 40 250 1 76 77 400 6 149 1 400 1 

36 37 300 9 76 86 700 3 152 52 400 1 

36 38 250 10 77 78 100 6 160 67 350 6 

38 39 325 10 78 79 225 6 197 101 250 3 
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Overhead Line Configurations (Config.) 

Config. Phasing Phase Cond. Neutral Cond. Spacing 

  
ACSR ACSR ID 

1 A B C N 336,400 26/7 4/0 6/1 500 

2 C A B N 336,400 26/7 4/0 6/1 500 

3 B C A N 336,400 26/7 4/0 6/1 500 

4 C B A N 336,400 26/7 4/0 6/1 500 

5 B A C N 336,400 26/7 4/0 6/1 500 

6 A C B N 336,400 26/7 4/0 6/1 500 

7 A C N 336,400 26/7 4/0 6/1 505 

8 A B N 336,400 26/7 4/0 6/1 505 

9 A N 1/0 1/0 510 

10 B N 1/0 1/0 510 

11 C N 1/0 1/0 510 
 

Transformer Data 

 
kVA kV-high kV-low 

R - 

% 

X - 

% 

Substation 5.000 115 - D 4.16 Gr-W 1 8 

XFM - 1 150 4.16 - D .480 - D 1,27 2,72 

 

Shunt Capacitors 

Node Ph-A Ph-B Ph-C 

 
kVAr kVAr kVAr 

83 200 200 200 

88 50 
  

90 
 

50 
 

92 
  

50 

Total 250 250 250 
 

 

Underground Line Configuration (Config.) 

Config. Phasing Cable Spacing ID 

12 A B C 1/0 AA, CN 515 
 

 

Three Phase Switches 

Node A Node B Normal 

13 152 closed 

18 135 closed 

60 160 closed 

61 610 closed 

97 197 closed 

150 149 closed 

250 251 open 

450 451 open 

54 94 open 

151 300 open 

300 350 open 
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Regulator Data 

Regulator ID: 1 
  

Line Segment: 150 - 149 
  

Location: 150 
  

Phases: A-B-C 
  

Connection: 3-Ph, Wye 
  

Monitoring Phase: A 
  

Bandwidth: 2.0 volts 
  

PT Ratio: 20 
  

Primary CT Rating: 700 
  

Compensator: Ph-A 
  

R - Setting: 3 
  

X - Setting: 7,5 
  

Voltage Level: 120 
  

Regulator ID: 2 
  

Line Segment: 9 - 14 
  

Location: 9 
  

Phases: A 
  

Connection: 1-Ph, L-G 
  

Monitoring Phase: A 
  

Bandwidth: 2.0 volts 
  

PT Ratio: 20 
  

Primary CT Rating: 50 
  

Compensator: Ph-A 
  

R - Setting: 0,4 
  

X - Setting: 0,4 
  

Voltage Level: 120 
  

Regulator ID: 3 
  

Line Segment: 25 - 26 
  

Location: 25 
  

Phases: A-C 
  

Connection: 2-Ph,L-G 
  

Monitoring Phase: A & C 
  

Bandwidth: 1 
  

PT Ratio: 20 
  

Primary CT Rating: 50 
  

Compensator: Ph-A Ph-C 
 

R - Setting: 0,4 0,4 
 

X - Setting: 0,4 0,4 
 

Voltage Level: 120 120 
 

Regulator ID: 4 
  

Line Segment: 160 - 67 
  

Location: 160 
  

Phases: A-B-C 
  

Connection: 3-Ph, LG 
  

Monitoring Phase: A-B-C 
  

Bandwidth: 2 
  

PT Ratio: 20 
  

Primary CT Rating: 300 
  

Compensator: Ph-A Ph-B Ph-C 

R - Setting: 0,6 1,4 0,2 

X - Setting: 1,3 2,6 1,4 

Voltage Level: 124 124 124 
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Spot Loads 

 

Node Load 

Ph-

1 Ph-1 

Ph-

2 Ph-2 

Ph-

3 Ph-4 

 

Node Load 

Ph-

1 Ph-1 

Ph-

2 Ph-2 

Ph-

3 Ph-4 

  Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

 

  Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

1 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

 

60 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

2 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 

 

62 Y-Z 0 0 0 0 40 20 

4 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

 

63 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

5 Y-I 0 0 0 0 20 10 

 

64 Y-I 0 0 75 35 0 0 

6 Y-Z 0 0 0 0 40 20 
 

65 D-Z 35 25 35 25 70 50 

7 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

 

66 Y-PQ 0 0 0 0 75 35 

9 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 
 

68 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

10 Y-I 20 10 0 0 0 0 

 

69 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

11 Y-Z 40 20 0 0 0 0 

 

70 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

12 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 
 

71 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

16 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

 

73 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

17 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 
 

74 Y-Z 0 0 0 0 40 20 

19 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

 

75 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

20 Y-I 40 20 0 0 0 0 

 

76 D-I 105 80 70 50 70 50 

22 Y-Z 0 0 40 20 0 0 

 

77 Y-PQ 0 0 40 20 0 0 

24 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

 

79 Y-Z 40 20 0 0 0 0 

28 Y-I 40 20 0 0 0 0 
 

80 Y-PQ 0 0 40 20 0 0 

29 Y-Z 40 20 0 0 0 0 

 

82 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

30 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 
 

83 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 

31 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 

 

84 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 

32 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 

 

85 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

33 Y-I 40 20 0 0 0 0 
 

86 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 

34 Y-Z 0 0 0 0 40 20 

 

87 Y-PQ 0 0 40 20 0 0 

35 D-PQ 40 20 0 0 0 0 
 

88 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

37 Y-Z 40 20 0 0 0 0 

 

90 Y-I 0 0 40 20 0 0 

38 Y-I 0 0 20 10 0 0 

 

92 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

39 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 

 

94 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

41 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 

 

95 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 

42 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 
 

96 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 

43 Y-Z 0 0 40 20 0 0 

 

98 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

45 Y-I 20 10 0 0 0 0 
 

99 Y-PQ 0 0 40 20 0 0 

46 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

 

100 Y-Z 0 0 0 0 40 20 

47 Y-I 35 25 35 25 35 25 

 

102 Y-PQ 0 0 0 0 20 10 

48 Y-Z 70 50 70 50 70 50 
 

103 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

49 Y-PQ 35 25 70 50 35 25 

 

104 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 

50 Y-PQ 0 0 0 0 40 20 
 

106 Y-PQ 0 0 40 20 0 0 

51 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

 

107 Y-PQ 0 0 40 20 0 0 

52 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

 

109 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

53 Y-PQ 40 20 0 0 0 0 

 

111 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

55 Y-Z 20 10 0 0 0 0 

 

112 Y-I 20 10 0 0 0 0 

56 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 
 

113 Y-Z 40 20 0 0 0 0 

58 Y-I 0 0 20 10 0 0 

 

114 Y-PQ 20 10 0 0 0 0 

59 Y-PQ 0 0 20 10 0 0 
 

Total   760 410 395 235 520 290 
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Apêndice B – Despacho Horário de GDs 

B.1 Considerações Iniciais 

 Esse apêndice apresenta tabelas com os resultados do despacho horário das GDs 

para todos os sistemas e casos analisados. 

B.2  Despacho Horário de GDs – IEEE 13 Barras 

 As tabelas seguintes, Tabela B.1, Tabela B.2, Tabela B.3 mostram a potência 

despachada para cada uma das GDs no caso 1, caso 2 e caso 3, respectivamente, para o 

sistema de 13 barras.  

Tabela B.1: Potência despachada (kW) para cada GD em cada hora no caso 1 – IEEE 13 barras 

Hora GD1 GD2 GD3 Hora GD1 GD2 GD3 

1 320,14 1086,90 0 13 587,43 1752,30 1606,90 

2 243,17 992,60 0 14 0 2154,30 1745,50 

3 217,29 964,90 0 15 465,76 1694,30 1848,00 

4 0 0 1040,70 16 441,73 460,10 3000,00 

5 0 1489,40 0 17 496,24 847,9 2476,20 

6 457,29 1146,70 1008,40 18 582,44 1759,30 1482,90 

7 548,41 1582,50 1292,30 19 734,90 1311,30 1534,60 

8 0 1675,40 1337,00 20 715,84 0 3000,00 

9 0 867,90 2684,40 21 879,02 1556,10 1239,80 

10 0 1666,10 2054,70 22 748,87 1383,10 913,30 

11 529,02 2037,40 1819,50 23 645,18 0 1925,20 

12 560,81 1634,10 2058,30 24 379,17 1301,20 0 

Tabela B.2: Potência despachada (kW) para cada GD em cada hora no caso 2 – IEEE 13 barras. 

Hora GD1 GD2 GD3 Hora GD1 GD2 GD3 

1 324,29 321,90 766,10 13 594,22 1236,20 2116,80 

2 254,05 0 982,80 14 521,76 2753,70 930,00 

3 0 923,60 117,10 15 459,01 3000,00 547,90 

4 0 0 1029,70 16 438,76 897,60 2562,30 

5 275,84 1384,00 0 17 505,28 2260,30 1057,90 

6 478,71 2138,10 0 18 573,27 2267,90 984,50 

7 543,27 1761,80 1110,10 19 740,51 1928,00 904,30 

8 401,50 1737,70 1134,10 20 776,78 988,10 1826,90 

9 424,80 2255,40 1141,30 21 874,17 1282,90 1508,40 

10 446,29 865,40 2659,60 22 746,35 865,50 1448,90 

11 0 3000,00 1083,80 23 651,35 1418,10 512,60 

12 560,64 3000,00 699,10 24 382,66 722,60 578,10 
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Tabela B.3: Potência despachada (kW) para cada GD em cada hora no caso 3 – IEEE 13 barras 

Hora GD1 GD2 GD3 Hora GD1 GD2 GD3 

1 309,16 0 1098,50 13 0 2536,60 1053,80 

2 244,31 979,60 0 14 0 2287,60 1617,90 

3 214,22 0 968,40 15 0 1730,40 2032,40 

4 188,48 0 961,50 16 0 1502,20 2134,20 

5 285,55 530,60 842,50 17 0 1814,90 1696,80 

6 463,41 832,40 1321,20 18 0 2305,30 1149,40 

7 542,79 807,50 2067,50 19 729,63 2856,60 0 

8 400,01 2068,10 808,50 20 717,22 1796,50 1114,40 

9 424,01 808,90 2585,40 21 872,63 599,90 2194,80 

10 0 722,50 3000,00 22 0 1749,00 805,40 

11 0 2690,60 1383,40 23 635,21 0 1930,90 

12 0 1018,30 2910,70 24 377,48 0 1293,80 

B.3 Despacho Horário de GDs – IEEE 123 Barras 

 As tabelas seguintes, Tabela B.4, Tabela B.5 e Tabela B.6 mostram a potência 

despachada para cada uma das GDs no caso 1, caso 2 e caso 3, respectivamente, para o 

sistema de 123 barras.  

Tabela B.4: Potência despachada (kW) para cada GD em cada hora no caso 1 – IEEE 123 barras 

Hora GD1 GD2 GD3 Hora GD1 GD2 GD3 

1 429,70 1055,00 0 13 1167,70 1378,50 1001,20 

2 403,30 0 810,70 14 1186,20 1432,90 873,20 

3 378,80 350,90 442,30 15 1166,90 1096,10 976,80 

4 375,20 775,20 0 16 1118,80 887,60 1190,10 

5 0 0 1173,10 17 1124,80 998,50 1128,90 

6 744,90 1653,50 0 18 1152,40 1059,70 1212,20 

7 990,60 1377,10 661,00 19 1065,10 1597,50 766,30 

8 928,80 998,90 783,20 20 1068,80 1234,10 1220,30 

9 1128,70 0 1897,20 21 1126,50 1793,50 887,40 

10 1140,80 1220,90 843,00 22 927,50 1350,70 868,30 

11 1254,30 2338,30 1,00 23 835,70 0 1799,90 

12 1254,90 1339,40 1019,60 24 488,70 1125,60 0 
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Tabela B.5: Potência despachada (kW) para cada GD em cada hora no caso 2 - IEEE 123 barras 

Hora GD1 GD2 GD3 Hora GD1 GD2 GD3 

1 436,40 449,90 594,00 13 1137,90 1472,30 912,30 

2 0 0 977,70 14 1182,50 996,80 1295,30 

3 406,30 0 719,10 15 1116,20 779,90 1313,30 

4 361,30 737,10 0 16 1147,10 883,00 1187,30 

5 566,20 0 979,20 17 1113,40 1189,60 956,40 

6 801,50 819,30 769,40 18 1131,00 1346,30 958,40 

7 1006,20 2014,50 0 19 0 3000,00 0 

8 932,70 1010,10 761,70 20 1097,10 1555,40 874,30 

9 1155,80 0 1880,30 21 1155,40 1301,90 1341,30 

10 1157,60 1374,30 724,90 22 960,20 1212,90 1015,60 

11 1243,10 1357,90 1027,30 23 788,40 1021,70 815,50 

12 1289,90 698,60 1609,00 24 460,00 1146,40 0 

Tabela B.6: Potência despachada (kW) para cada GD em cada hora no caso 3 - IEEE 123 barras 

Hora GD1 GD2 GD3 Hora GD1 GD2 GD3 

1 436,40 449,90 594,00 13 1137,90 1472,30 912,30 

2 0 0 977,70 14 1182,50 996,80 1295,30 

3 406,30 0 719,10 15 1116,20 779,90 1313,30 

4 361,30 737,10 0 16 1147,10 883,00 1187,30 

5 566,20 1,00 979,20 17 1113,40 1189,60 956,40 

6 801,50 819,30 769,40 18 1131,00 1346,30 958,40 

7 1006,20 2014,50 0 19 0 3000,00 0 

8 932,70 1010,10 761,70 20 1097,10 1555,40 874,30 

9 1155,80 0 1880,30 21 1155,40 1301,90 1341,30 

10 1157,60 1374,30 724,90 22 960,20 1212,90 1015,60 

11 1243,10 1357,90 1027,30 23 788,40 1021,70 815,50 

12 1289,90 698,60 1609,00 24 460,00 1146,40 0 

 

 


