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RESUMO 
 

Este trabalho é especialmente dedicado à determinação da melhor forma de 

operação dos equipamentos usados no controle de tensão, entre eles transformadores com 

comutador de tap e bancos de capacitores shunt. O Sistema Elétrico de Potência, para 

cumprir sua finalidade de garantir o suprimento de energia com qualidade e confiabilidade, 

requer a execução de um amplo e complexo conjunto de atividades. São contextualizadas 

tais atividades, as quais englobam tarefas de expansão e de operação, incluindo desde a 

elaboração de planos, que visam garantir a operação futura do sistema, até atividades de 

tempo real, executadas nos centros de controle. A proposta desta monografia é 

apresentada por meio de diretrizes para o controle de tensão em sistemas de distribuição 

de energia elétrica. A metodologia consiste em aplicar as propostas de controle em um 

caso real do sistema, utilizando o programa de fluxo de potência. A elaboração do presente 

estudo leva a um conjunto de constatações e realizações consideradas relevantes. As 

diretrizes propostas buscam uma melhor forma de operação dos equipamentos do sistema, 

proporcionando um atendimento de qualidade ao consumidor final, favorecendo a redução 

de perdas no sistema e a preservação dos próprios equipamentos envolvidos. 

Palavras-chave: Sistema Elétrico de Potência, Controle de Tensão e Operação em 

Tempo Real. 

 

  



 
 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This study is especially dedicated to determine the best way to operate equipment 

used related to power system voltage control, among them the transformers with tap 

changer and shunt capacitor banks. The Electric Power System, in order to fulfill its purpose 

of ensuring energy supply with quality and reliability, requires implementation of a broad 

and complex number of activities. The activities, which encompass tasks of expansion and 

operations, are contextualized, and include from elaboration of plans that aim to guarantee 

the future operation of the system, to real-time activities, performed in control centers. The 

purpose of this monograph is presented through guidelines for voltage control in electric 

power distribution systems. The methodology consists of applying the proposals for control 

in a systems’ real case, using the power flow program. The elaboration of the present study 

leads to a set of relevant findings and achievements. The proposed guidelines seek a better 

form of operation of the system equipment, providing a quality service to the final consumer, 

favoring the reduction of losses in the system and preservation of the own equipment 

involved.  

Key words: Electric Power System; Voltage Control; Real-Time Operation.  
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1 Introdução 

 

 

 

1.1 Relevância e contexto da investigação  

O Sistema Elétrico de Potência (SEP), para cumprir sua finalidade de garantir o suprimento 

de energia com qualidade e confiabilidade, requer a execução de um amplo e complexo 

conjunto de atividades. Tais atividades englobam tarefas de expansão e de operação, as 

quais incluem desde a elaboração de planos que visam garantir a operação futura do SEP, 

até atividades de tempo real, executadas nos centros de controle. 

A operação em tempo real é responsável pelas atividades diretas da operação, que 

compreendem o controle dos limites operativos dos equipamentos, controle de tensão, 

monitoramento do intercâmbio entre áreas, monitoramento de carga e frequência, dentre 

outras. É responsável, também, pelo controle das intervenções e programação das 

atividades durante sua execução. 

Esta monografia aborda o tema controle de tensão, com foco nos sistemas de distribuição.    

Para intervir sobre o controle de tensão dos barramentos, assim como no de outras 

grandezas, estudos pré-operacionais devem ser realizados. Tais estudos visam ao 

atendimento das restrições impostas ao SEP. Procuram, dentre outros objetivos, garantir 

que o perfil de tensão se mantenha dentro das faixas operativas, que os equipamentos 

responsáveis pelo controle sejam melhor aproveitados, que haja redução do fluxo de 

reativo indevido no sistema, e que seja realizada uma entrega de energia de qualidade. 

Este trabalho está relacionado à área de operação e, de forma mais específica, à etapa de 

estudos de planejamento da operação dos sistemas de distribuição. 

Qualidade, confiabilidade, segurança e economia exigem uma utilização mais eficiente dos 

recursos de controle de tensão existentes no sistema elétrico de potência. Por isso, é 

necessária a operação dos equipamentos de controle de tensão dentro de limites 

previamente determinados. O limite de fluxo de potência em linhas de distribuição e
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transformadores deve ser monitorado a fim de assegurar que o módulo da tensão nos 

barramentos permaneça dentro dos limites mínimos e máximos definidos. 

 Adicionalmente, ressalta-se que os sistemas elétricos têm operando cada vez mais 

próximos a seus limites devido a diversos fatores, tais como as crescentes restrições 

econômicas, técnicas e ecológicas. O uso mais intenso das redes de distribuição tem 

elevado o consumo de potência reativa indutiva, dificultando o controle de tensão.   

Do exposto, percebe-se que o controle de tensão não constitui tarefa simples. O processo 

de decisão envolve a seleção dos controladores, considerando sua localização (posição na 

rede) e o momento de atuação (quando acionar). 

1.2 Objetivo e metodologia de desenvolvimento  

As dificuldades encontradas pela engenharia da operação em controlar os recursos 

disponíveis para o controle de tensão e a experiência prática do autor na operação de 

sistemas elétricos, configuraram as principais motivações para a elaboração desta 

monografia, cujo objetivo pode ser assim identificado: propor diretrizes operativas para 

auxiliar a tomada de decisão realizada na operação em tempo real, quanto à melhor 

condição para se operarem os equipamentos envolvidos no controle de tensão.  

Além do atendimento aos limites dos valores de tensão, a entrada em operação da 

compensação reativa em barramentos próximos à carga contribui para minimizar a 

circulação de potência reativa pela rede, reduzindo assim o carregamento das linhas, as 

perdas elétricas, buscando a exploração dos ativos da empresa e entregando uma energia 

de qualidade aos consumidores do sistema de distribuição. 

Os benefícios que podem ser obtidos com as propostas apresentadas neste trabalho são 

significativos, resultando ganhos para todo o setor, incluindo empresas e consumidores. A 

possibilidade de contribuir para a área de operação dos sistemas elétricos constitui a maior 

justificativa para a escolha e desenvolvimento do tema do trabalho. 

A metodologia de desenvolvimento do trabalho envolveu uma etapa inicial visando à 

organização dos temas relacionados ao mesmo, incluindo: características dos sistemas de 

distribuição, aspectos de planejamento da operação, legislação, equipamentos de controle. 

Posteriormente, são apresentadas as propostas de diretrizes, identificando seus principais 

passos. A aplicação da proposta é registrada, sendo apresentadas análises preparadas a 

partir de simulações realizadas por meio de programa para cálculo de fluxo de potência. 

Este permite verificar, por exemplo, qual seria a melhor posição do tap fixo a ser instalado 

em transformador, qual o modo de operação de um compensador reativo e a determinação 

de níveis de tensão em barramentos de controle do sistema em estudo. 
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1.3 Organização do texto 

Nesta monografia, buscou-se a apresentação de um texto conciso, dedicado objetivamente 

aos desenvolvimentos e resultados da investigação específica em foco. Nessa perspectiva, 

o texto foi estruturado em 5 capítulos. Após a presente Introdução, o conteúdo dos demais 

é brevemente comentado a seguir.  

O Capítulo 2, Sistemas de distribuição de energia elétrica e controle de tensão, 

apresenta as principais características dos sistemas de distribuição. 

No Capítulo 3, Proposta de diretrizes para o controle de tensão, são propostas as 

diretrizes para o controle de tensão.  

O Capítulo 4, Aplicação da proposta, apresenta o desenvolvimento da aplicação da 

proposta, apontando os resultados das simulações e os ganhos para o sistema com a 

aplicação da metodologia. 

No Capítulo 5, Conclusões e propostas de continuidade, é apresentada a conclusão do 

trabalho, bem como propostas de continuidade.  

Finalmente, as Referências Bibliográficas apresentam trabalhos citados no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

2 Sistemas de 
Distribuição de 
Energia Elétrica e 
Controle de Tensão 

 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

O sistema elétrico brasileiro é caracterizado pelos sistemas de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica. De acordo com [ABRADEE, 2014], a transmissão de 

energia elétrica é o processo de transportar energia em potências mais elevadas e entre 

pontos distantes. Já o sistema de distribuição é usado dentro de centros urbanos com 

tensões iguais ou superiores a 34,5 kV e inferiores 230 kV. A proposta apresentada, nesta 

monografia, relaciona-se aos sistemas de distribuição. 

Várias atividades são realizadas para que o SEP funcione de forma adequada para cumprir 

seu objetivo básico de gerar, transportar, distribuir e entregar energia elétrica aos 

consumidores, atendendo às diversas restrições a ele impostas (ambientais, sociais, 

econômicas, qualidade, segurança, dentre outras).  

Dentre essas atividades, destacam-se as de expansão e de operação. As atividades de 

expansão têm por objetivo indicar a aquisição de novos recursos para garantir a operação 

futura do SEP. A Operação se caracteriza pelo gerenciamento dos recursos já disponíveis. 

Nesta monografia, foco é dado à atividade de operação. 

A etapa de operação é composta por três fases básicas: planejamento, operação em 

tempo real e pós-operação. A proposta aqui apresentada está relacionada à fase de 

planejamento da operação. 

Para subsidiar os desenvolvimentos apresentados no trabalho, este capítulo tem por 

objetivo apresentar as principais características dos sistemas de distribuição, as diretrizes 
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para a operação desse sistema, ressaltando o papel dos centros de operação e a 

importância do planejamento da operação. A legislação pertinente à operação dos 

sistemas é abordada nos aspectos de interesse da monografia. 

Finalizando o capítulo, são relembrados os principais conceitos relativos ao controle de 

tensão do sistema, em especial aqueles relacionados aos equipamentos a ele associados. 

2.2 Sistemas de distribuição de energia elétrica 

De modo geral, o sistema de distribuição de energia é aquele que se confunde com a 

própria topografia das cidades, ramificado ao longo das ruas e avenidas. Conecta 

fisicamente o sistema de transmissão, ou mesmo unidades geradoras de médio e pequeno 

porte, aos consumidores finais da energia elétrica. 

Assim como ocorre com o sistema de transmissão, a distribuição é composta por fios 

condutores, transformadores e equipamentos diversos de medição, controle e proteção das 

redes elétricas. Todavia, de forma bastante distinta do sistema de transmissão, o sistema 

de distribuição é muito mais extenso e ramificado. 

Além das linhas de distribuição com tensão elétrica igual ou superior a 34,5 kV e menor 

que 230 kV, as distribuidoras operam redes de Média Tensão (MT) e de Baixa Tensão 

(BT), também chamadas de redes primárias e secundárias, respectivamente. As linhas de 

MT são aquelas com tensão elétrica entre 1,0 kV e 23,1 kV, frequentemente compostas por 

três fios condutores aéreos sustentados por cruzetas de madeira em postes de concreto. 

Sendo assim, podem ser vistas em ruas e avenidas das grandes cidades. 

As redes de BT, com tensão elétrica que pode variar entre 110 e 440 V, são afixadas nos 

mesmos postes que sustentam as redes de MT e se localizam normalmente a uma altura 

inferior a estas. As redes de BT levam energia elétrica até residências e pequenos 

comércios/indústrias por meio dos chamados ramais de ligação. Os supermercados, 

comércios e indústrias de médio porte adquirem energia elétrica diretamente das redes de 

média tensão, devendo transformá-la internamente para níveis de tensão menores, sob 

sua responsabilidade. 

Atualmente, a configuração do sistema de distribuição tem adquirido características 

diferentes devido à presença de gerações distribuídas. Estas, normalmente, incluem as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), além de fontes térmicas e fotovoltaicas. Este tipo 

de geração apresenta características importantes de um atendimento mais próximo da 

carga, diminuindo em muitos casos a queda de tensão, perdas, etc. [ABRADEE, 2014]. 
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A figura 2.1, retirada de [EPE, 2014], ilustra de forma concisa o processo do fluxo de 

energia elétrica sob esta perspectiva mais atual. No Brasil, em 2013, havia mais de 72 

milhões de Unidades Consumidoras (UC), conforme dados da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). Segundo esta agência, as UC são conceituadas como sendo o 

“conjunto de instalações/equipamentos elétricos caracterizados pelo recebimento de 

energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e 

correspondente a um único consumidor”. Vale mencionar que, do total de UC brasileiras, 

85% são da classe residencial. 

Pode-se dizer, ainda, que o setor de distribuição é um dos mais regulados e fiscalizados do 

setor elétrico. Além de prestar serviço público sob contrato com o órgão regulador do setor, 

a ANEEL edita Resoluções, Portarias e outras Normas para o funcionamento adequado do 

setor de distribuição, sendo muito rigorosa com as fiscalizações. Um exemplo são os 

Procedimentos de Distribuição (PRODIST), os quais dispõem disciplinas, condições, 

responsabilidades e penalidades relativas a conexão, planejamento da expansão, 

operação e medição da energia elétrica. Adicionalmente o PRODIST estabelece critérios e 

indicadores de qualidade para consumidores, produtores, distribuidores e agentes 

importadores e exportadores de energia. 

 

Figura 2.1 Ilustração de um sistema de distribuição. Fonte: [EPE, 2014]  
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2.3 Planejamento da operação do sistema elétrico 

Conforme já introduzido, o planejamento da operação do sistema elétrico de potência 

corresponde ao início do processo de operação, seguido pela operação em tempo real e a 

análise de desempenho (pós-operação). 

A análise de desempenho do sistema elétrico (qualidade da energia e do fornecimento) 

possui as seguintes atribuições: 

• realizar as análises de perturbações no sistema elétrico de distribuição;  

• analisar o desempenho do sistema elétrico (qualidade da energia e do 

fornecimento), adequando-o às exigências de órgãos reguladores; 

• elaborar análise dos indicadores de desempenho da operação de linhas de 

distribuição (LD), subestações (SE) e redes de distribuição (RD); 

• manter e gerir o banco de dados dos indicadores de qualidade do sistema 

elétrico de distribuição; 

• gerir o processo de ressarcimento a clientes por queima de equipamentos.  

Já a operação do sistema em tempo real possui as atribuições de controle tanto do nível de 

tensão como de carregamento. Adicionalmente, é responsável por coordenar a liberação 

de equipamentos e manobras no sistema, programar e liberar equipamentos em tempo real 

e atendimentos a ocorrências, inclusive acionando equipes de SE e LD em situações 

emergenciais. 

Quanto ao planejamento da operação, é nesta etapa que são elaboradas as diretrizes para 

o controle de tensão nos barramentos e o carregamento das linhas do sistema. Tais 

diretrizes irão auxiliar o trabalho da equipe em tempo real e colaborar para que o 

desempenho do sistema esteja dentro das exigências dos órgãos reguladores. 

A preparação das diretrizes constitui tarefa não trivial, pois envolve conhecimentos 

multidisciplinares relacionados à análise de redes elétricas, incluindo aqueles associados 

aos equipamentos e à legislação pertinente.    

No planejamento da operação, avalia-se o sistema com os recursos operativos disponíveis, 

tais como: margens de potência reativa dos geradores; compensadores síncronos e 

estáticos; manobras para transferência de cargas; redespachos de potência ativa; cortes 

de carga automáticos e manuais, entre outros. Não se dispõe dos benefícios 

proporcionados pelas obras futuras planejadas. Além disso, no âmbito da operação, avalia-

se a capacidade do sistema em atender à demanda máxima anual instantânea, conhecida 

como a ponta instantânea anual do sistema.  
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Ressalta-se que o planejamento da operação do sistema de distribuição apresenta uma 

análise das condições operativas em regime permanente, com a finalidade de fornecer 

diretrizes para o controle de tensão, carregamento e ajuste dos equipamentos. 

Normalmente esses estudos têm validade de um ano e devem ser revistos sempre que 

ocorrerem mudanças na configuração do sistema e/ou o período de validade ser superado. 

Em condições especiais e eventos importantes, como Copa do Mundo, são necessários 

planejamentos especiais. 

Para elaboração desses estudos, considera-se o sistema elétrico dividido em malhas ou 

regiões. O objetivo é facilitar o estudo e permitir a definição de barras de fronteiras com o 

sistema de transmissão que influenciam, de modo significativo, naquela malha ou região.  

2.4 Centro de operação da distribuição 

Dentre várias definições, uma das mais concisas é aquela encontrada em [QUEIROZ, 

2010] que entende por centro de operação do sistema elétrico um ambiente provido de 

ferramentas e infraestrutura o qual permite ao seu operador supervisionar, controlar e 

interagir com os sistemas e subsistemas hierarquicamente a ele subordinado. 

Para ampliar o entendimento, o centro de operação fornece meios para que seu operador 

possa controlar as instalações elétricas (usinas, subestações, equipamentos e regiões de 

controle), mantendo a economicidade e segurança, garantindo dessa forma a continuidade 

no fornecimento de energia elétrica. Esses meios são organizados de forma hierárquica e 

classificados de acordo com sua abrangência de operação. Os centros de menor 

abrangência recebem o nome de Centro de Operação da Instalação (COI) ou Centro de 

Operação Local (COL), e se reportam aos centros de maior abrangência, tais como os 

Centros da Transmissão (COT), Geração (COG) ou Distribuição (COD). Estes, por sua vez, 

reportam-se aos Centros Regionais (COR) e Centro de Operação do Sistema (COS). 

A evolução tecnológica das ferramentas disponibilizadas, associada às facilidades de 

telecomunicações, tornou possível estabelecer a transmissão de dados e informações para 

outros sistemas remotos a partir dos sistemas locais de automação. Em função de sua 

aplicação, estes podem passar a receber solicitações de controle dos sistemas remotos, 

como o envio de uma ordem para ligar ou desligar um equipamento, e o envio de um valor 

de referência (set-point) de uma grandeza monitorada.  

A configuração desse cenário, em que um sistema centralizado recebe informações de 

diversos sistemas locais e, sendo capaz de exercer sobre eles requisições pré-

estabelecidas, pode trazer grandes benefícios para o processo produtivo, pois torna 
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possível a gestão centralizada desses recursos, buscando melhorar a utilização de fatores 

econômicos de produção diretos e indiretos. 

O processo de gestão, de modo geral, engloba atividades de planejamento, organização, 

direção, distribuição e controle de recursos de qualquer natureza, visando à racionalização 

e à efetividade de determinado sistema, produto ou serviço. A aplicação desse conceito à 

operação do setor elétrico justifica os investimentos em tecnologia da informação e em 

ferramentas de gerenciamento de energia.  

Sendo assim, a demora no processo de recomposição dos equipamentos elétricos (linha 

de transmissão, transformadores, geradores, reatores, bancos de capacitores, entre outros) 

se torna um dos pontos críticos para a saúde financeira dessas empresas. Visando 

maximizar a disponibilidade dos serviços, as empresas do setor elétrico têm investido 

sistematicamente em tecnologia e infraestrutura para melhorar o desempenho no processo 

de recomposição do sistema. Do ponto de vista da operação em tempo real, esse processo 

se baseia essencialmente no fornecimento de ferramentas que auxiliem o operador no 

processo de tomada de decisão, tornando mais ágil a disponibilização dos equipamentos 

para o SEP.  

2.5 Legislação – PRODIST módulo 8 

O PRODIST consiste no conjunto de documentos elaborados pela ANEEL, que normatizam 

e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica [ANEEL, 2014]. A sua organização atual é 

composta por 9 módulos. Neste trabalho, maior atenção é dada ao módulo 8, o qual 

estabelece  os procedimentos relativos à Qualidade da Energia Elétrica (QEE), abordando 

a qualidade do produto e a qualidade do serviço prestado. 

Com relação à qualidade do produto, esse módulo define a terminologia, caracteriza os 

fenômenos, parâmetros e valores de referência relativos à conformidade de tensão em 

regime permanente e às perturbações na forma de onda de tensão, estabelecendo 

mecanismos que possibilitem à ANEEL fixar padrões para os indicadores de QEE, 

permitindo a fiscalização destes. 

Para a qualidade dos serviços prestados, o módulo estabelece a metodologia para 

apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências 

emergenciais, definindo padrões e responsabilidades. 

Esta monografia tem por objetivo específico tratar do controle de tensão. Sendo assim, 

torna-se necessário abordar o tema qualidade do produto entregue aos clientes do sistema 

de distribuição de energia elétrica. Para esse atendimento, o módulo 8 do PRODIST 
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estabelece  os limites adequados, precários e críticos para os níveis de tensão nominal em 

regime permanente iguais ou superiores a 1 kV e inferiores a 230 kV. 

Destaca-se que a conformidade dos níveis de tensão deve ser avaliada nos pontos de 

conexão à RD, nos pontos de conexão entre distribuidoras, e nos pontos de conexão com 

as unidades consumidoras. 

Nesses pontos, a regulamentação aborda as faixas de variação de tensão em relação aos 

valores de referência, conforme citado a seguir: 

a) os valores de tensão obtidos por medições devem ser comparados à tensão de 

referência, a qual deve ser a tensão nominal ou a contratada de acordo com o nível 

de tensão do ponto de conexão; 

b) os valores nominais devem ser fixados em função dos níveis de planejamento do 

sistema de distribuição de modo que haja compatibilidade com os níveis de projeto 

dos equipamentos elétricos de uso final; 

c) para cada tensão de referência, as leituras associadas a cada uma se classificam 

em três categorias: adequadas, precárias ou críticas, baseando-se no afastamento 

do valor da tensão de leitura em relação à tensão de referência. 

 

Com relação à regulação das Tensões de Atendimento (TA), a tabela 2.1 (para tensão 

igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV) e a tabela 2.2 (para tensão igual ou superior a 

1 kV e inferior a 69 kV) apresentam as suas respectivas Faixas de Variação de Tensão de 

Leitura (TL). 

 

Tabela 2.1 - Pontos de conexão em tensão nominal igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em Relação à 

Tensão de Referência (TR) 

Adequada 0,95TR ≤ TL ≤ 1,05TR 

Precária 
0,90TR ≤ TL < 0,95TR ou 

1,05TR < TL ≤ 1,07TR 

Crítica TL < 0,90TR ou TL > 1,07TR 
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Tabela 2.2 - Pontos de conexão em tensão nominal igual ou superior a 1 kV e inferior a 69 kV 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em Relação à 

Tensão de Referência (TR) 

Adequada 0,93TR ≤ TL ≤ 1,05TR 

Precária 0,90TR ≤ TL < 0,93TR 

Crítica TL < 0,90TR ou TL > 1,05TR 

 

É importante observar que o PRODIST se encontra em revisão pela ANEEL e que os 

valores constantes nas tabelas acima podem não atender à distribuidora em todos os 

casos, principalmente para os barramentos regulados das subestações em que os níveis 

adequados de atendimento, fornecidos pela agência reguladora, estão entre 0,93 e 1,05 

pu. Considerando um sistema radial de média tensão que atenda à sua carga a partir 

desse ponto, caso a tensão venha a cair ao valor inferior da faixa 0,93 pu, o cliente ligado 

no final desse circuito poderia não ser atendido com um valor adequado de tensão, mesmo 

com reguladores de tensão instalados ao longo do circuito. A partir dessa premissa, é 

prudente que o planejamento da operação estabeleça um nível de tensão no barramento 

regulado da subestação em torno de 1,03 pu.  

Percebe-se que o controle de tensão dos barramentos do SEP não constitui tarefa simples. 

Antes de apresentar a proposta desta monografia, é importante relembrar conceitos 

básicos relacionados a esse estudo, tema do próximo item. 

2.6 Controle de tensão em sistemas de potência 

Manter as tensões próximas dos seus valores nominais, dentro das faixas operativas, é um 

dos principais objetivos do operador do sistema. Contudo, além do perfil de tensão, é 

importante que os controladores sejam atuados de tal forma a se obter, também, o melhor 

uso da rede elétrica. Nesse sentido, procura-se, por exemplo, minimizar o fluxo de potência 

reativa pelo sistema. Atualmente, costuma-se dizer controle de tensão/potência reativa. 

Embora tais questões sejam integradas, conforme discutido em [CESEP, 2013], essas são 

tratadas com base em seus principais focos:  

(i) Compensação reativa: relacionada ao provimento de potência reativa ao 

sistema no local e no montante adequado, evitando a circulação indevida de 

reativos; a grandeza de destaque é o fator de potência. 
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Um sistema sem compensação ou com essa feita de forma inadequada pode 

apresentar um baixo limite de transmissão.  

(ii) Perfil de tensão: visa garantir, para as diferentes situações do sistema, valores 

de tensão dentro de limites estabelecidos; a grandeza de destaque é o módulo 

da tensão. 

Referências que abordam esse tema de forma bem detalhada, incluindo equacionamentos 

e aplicações práticas, são as dissertações [JVALADARES, 2001] e [CHAVES, 2007]. A 

preocupação com a Estabilidade de Tensão do sistema vem sendo introduzida nas 

análises da operação [CESEP, 2013], porém não constitui foco desta monografia. 

Cabe citar que, conforme [MILLER, 1982], um sistema de potência ideal deveria operar 

com tensão e frequência constantes, livre de harmônicos e com um fator de potência 

unitário em todos os seus pontos, independente das características e dimensões de suas 

cargas.  Ao descrever tais condições, MILLER não se preocupou com a viabilidade técnica 

e econômica no sistema. 

No contexto indicado acima, há os equipamentos cuja função principal está relacionada à 

compensação reativa da carga ou da rede. Nessa categoria, enquadram-se os capacitores 

e os reatores do tipo shunt, que atuam gerando ou consumindo potência reativa do 

sistema.  

Dentre os equipamentos mais diretamente relacionados ao perfil de tensão, encontram-se 

os compensadores síncronos e estáticos, os quais atuam na injeção de potência reativa na 

rede. Os transformadores com mudança de tap também atuam diretamente no perfil de 

tensão, porém por meio da alteração do fluxo de potência reativa, e não pela injeção de 

reativos.  

Neste trabalho, que tem como premissa determinar a melhor forma de controle de 

tensão/potência reativa, tais equipamentos são tratados a seguir. Para simplificar, neste 

texto o termo Controle de Tensão é utilizado para designar a atuação dos controladores 

tanto no que diz respeito à compensação reativa quanto ao perfil de tensão. 

2.6.1 Capacitor shunt 

É um equipamento de compensação reativa com característica estática, sendo o reativo 

gerado dependente do quadrado do módulo da tensão (V) no barramento em que está 

conectado. Sua capacidade de geração de potência reativa (Qcap) é definida pela 

expressão (2.1), em que B é o valor da susceptância shunt do capacitor. 

                 (2.1) 
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Normalmente, aplicam-se capacitores nos sistemas de distribuição, sendo, na maioria dos 

casos, utilizados equipamentos fixos, com valores da ordem de 200 a 300 kvar instalados 

nos alimentadores troncos. Já os equipamentos manobráveis e automáticos são instalados 

nos barramentos de 13,8 kV das subestações. 

No sistema de transmissão, são utilizados capacitores, normalmente, de 13,8 kV no 

terciário dos transformadores. Nos barramentos de 138 kV, atualmente, instalam-se vários 

bancos, cujos valores de potência reativa variam de 6 a 25 Mvar. 

Algumas empresas do sistema brasileiro têm utilizado no 345 kV capacitor shunt da ordem 

de 200 Mvar em um único módulo manobrável, sendo esse ligado na hora de ponta do 

sistema. Exemplo desse caso é o banco de 200 Mvar instalado na barra 345 kV da 

Subestação Neves 1 da concessionária CEMIG D.  

Para a correção do fator de potência das cargas e para manter a reserva de potência 

reativa dos geradores, os dispositivos de compensação de reativos mais utilizados são os 

capacitores shunt, que possuem vantagens, como o baixo custo de aquisição, a facilidade 

de especificação, o tempo de montagem, a reposição de unidades danificadas, a 

simplicidade e o baixo custo de manutenção. 

Devido à potência gerada ser proporcional ao quadrado do módulo da tensão, em 

condições de baixo perfil de tensão, o capacitor shunt apresenta baixa eficiência. 

Os bancos de capacitores instalados em sistemas de distribuição, projetados, em sua 

maioria, para o controle de tensão de forma a atender aos critérios de atendimento 

estabelecidos no PRODIST- Módulo 8, em muitos casos proporcionam às concessionárias 

uma melhor exploração do sistema, podendo até postergar obras de ampliação em 

determinados pontos. 

A compensação reativa shunt capacitiva possui características importantes para o sistema 

e contribui para: 

 garantir um melhor e maior aproveitamento do sistema elétrico existente; 

 proporcionar equilíbrio no balanço geração/consumo de potência reativa; 

 ajustar os fatores de potência tanto na carga como no sistema e nos módulos da 

tensão; 

 redução de carregamento de linhas e outros equipamentos e consequente redução 

de perdas no sistema elétrico. 
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2.6.2 Reator shunt 

Esse equipamento apresenta algumas características similares às do Capacitor Shunt, 

como o fato de ser estático. Quanto à sua capacidade de absorção de potência reativa 

(Qreator), essa também depende do quadrado do módulo da tensão (V) no barramento em 

que está conectado, conforme mostra a equação 2.2, em que B é o valor da susceptância 

shunt do reator. 

                  (2.2) 

Os reatores são utilizados para manobras e energização de linhas de transmissão com 

longos comprimentos, podendo ser fixos ou manobráveis.  Como exemplo, pode ser citado 

o reator de 50 Mvar instalado na Linha Irapé – Montes Claros 2 – 345 kV, no sistema 

CEMIG D na região norte de Minas Gerais.  

Também são utilizados reatores da ordem de 25 a 50 Mvar nos terciários de 

transformadores para controle de tensão, por exemplo, em transformadores de 345/138-

13.8 kV. 

2.6.3 Compensador síncrono 

Trata-se de um equipamento dinâmico que, quando sobre excitado, gera potência reativa 

e, sub-excitado, absorve potência reativa da rede, demandando uma potência ativa 

necessária somente para manutenção de suas próprias perdas. Por se tratar de uma 

máquina girante, contribui para aumentar o nível de curto-circuito nos pontos onde é 

instalado, melhorando, então, o desempenho do sistema. Uma desvantagem desse 

equipamento, por ser uma máquina girante, é o fato de apresentar um custo de 

manutenção superior aos compensadores estáticos.  

A potência gerada ou absorvida pode ser controlada dentro de uma determinada faixa de 

valores, permitindo um ajuste fino da tensão terminal. A CEMIG D possui instalado na SE 

Barreiro 1 e SE Neves 1 síncrono com capacidade de geração/absorção de potência 

reativa entre -60 a +100 Mvar cada. Em alguns sistemas de transmissão, existem 

síncronos bem maiores, da ordem de -150 a +300 Mvar. 

2.6.4 Compensador estático 

Os compensadores estáticos utilizados para controle de tensão são, basicamente, 

compostos por elementos estáticos, como reatores lineares e não lineares, e capacitores 

ligados em derivação e chaveamento elétrico. Constituem-se numa fonte controlada de 

reativos, onde o valor da potência gerada ou consumida é ajustado às necessidades do 
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circuito ao qual está ligado. A potência gerada ou absorvida pode ser controlada dentro de 

uma determinada faixa de valores, ou seja, permite um ajuste mais fino que o 

compensador e reator shunt. 

Há compensadores que integram o conjunto de equipamentos do tipo FACTS.  

FACTS é uma sigla em inglês para Flexible AC Transmission Systems, que engloba 

equipamentos conectados nas linhas ou nas barras do SEP. São baseados em 

componentes semicondutores de alta potência, podendo controlar grandezas elétricas 

como impedâncias, tensão, corrente e ângulos de fase. 

É importante ressaltar, em relação aos equipamentos do tipo FACTS, que, atualmente, 

ainda existem sérias restrições de uso nas redes de tensão elevada, principalmente em 

relação ao seu elevado preço. 

2.6.5 Transformadores com comutador de tap 

A variação contínua da carga ocasiona flutuações de tensões que podem transgredir os 

níveis operativos e submeter os consumidores a sobre tensões ou sub tensões. 

Contribuindo para realizar o controle da tensão ao longo do dia, os transformadores de 

distribuição são equipados com LTC´s (do inglês Load Tap Changers) que permitem a 

mudança da relação de transformação do primário em relação ao secundário, sob carga. 

Quase todos os transformadores possuem taps no enrolamento de alta ou de baixa tensão 

e, às vezes, em ambos os enrolamentos. Trocando-se os taps, altera-se o número de 

espiras no lado de alta ou de baixa e, com isso, o valor da tensão também é alterado. 

A troca de taps pode ser feita com o transformador desligado ou quando está conectado ao 

SEP. Nesse caso, diz-se que o transformador tem "comutação sob carga".  Esses taps, 

conhecidos como fixos, normalmente podem elevar ou abaixar a tensão em (+/-) 5% 

conforme necessidade operativa.  Em transformadores reguladores, além dos taps fixos, há 

também a troca de tap de forma automática, quando dotado de relé regulador de tensão. 

Nesses casos, a mudança de tap automática é feita normalmente para manter um valor de 

referência nos barramentos controlados.   

Assim, quando se supre potência a partir de uma rede de alta tensão para uma rede de 

distribuição de tensão mais baixa, a posição dos taps dos transformadores pode ser 

alterada de modo a controlar a tensão no lado de baixa. Esse tipo de controle de tensão é 

frequentemente necessário à medida que ocorrem mudanças na carga.  
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Embora, na maioria dos casos, os taps dos transformadores sejam utilizados para controlar 

o valor da tensão no lado de baixa, esses também podem ser utilizados no controle do 

valor de tensão do lado de alta. 

O relé regulador de tensão (AVR) fabricado pela empresa TREETECH e outros, por 

exemplo, o modelo oM-2667 da empresa Beckwith Electric é um dispositivo responsável 

por controlar as comutações de tap sob carga. Além de manterem a tensão na carga 

dentro dos limites estabelecidos, têm inúmeras outras funcionalidades, tais como: 

 compensação de queda de tensão na linha; 

 proteções para o comutador contra curtos e sobrecargas; 

 proteção da carga contra a ocorrência de sobretensões; 

 função multimedidor: tensão, corrente, potência ativa, reativa, potência 

aparente, fator de potência etc.; 

 memória de massa; 

 medição da posição do tap e controle do comutador; 

 controle de transformadores em paralelo; 

 contador do número de comutações; 

 coordenação com capacitores e reguladores instalados ao longo do 

alimentador; 

 diversos modos de programação e temporização. 

 

O princípio básico de funcionamento do relé AVR da TREETECH segue um fluxo de 

execução semelhante ao da figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Fluxo de execução do AVR. Fonte: [TREETECH, 2005] 

 

O AVR realiza medições da tensão do barramento secundário do transformador e as 

compara com a tensão de referência. Se a tensão medida estiver fora da faixa de 

operação, o relé verifica se deve enviar ao LTC um comando de subir ou descer o tap do 

transformador. Se a tensão medida não estiver fora da faixa, conhecida também como 

Zona Morta, o relé enviará um comando para o LTC manter o tap na posição atual. Como 

essas medições são realizadas no barramento secundário do transformador, faz-se um 

ajuste local visando compensar as flutuações de tensões que ocorrem ao longo do 

alimentador ou até o primeiro regulador de tensão. Portanto, o AVR toma decisões com 

base apenas na medição da tensão, não levando em consideração outros aspectos. 

2.7 Considerações finais 

Diante do exposto neste capítulo, percebe-se que, para manter o sistema elétrico operando 

e atendendo aos padrões mínimos de qualidade e segurança, são realizadas diversas 

atividades. Mesmo que as etapas de estudo sejam realizadas de forma adequada, exige-se 

do operador do centro de operação, tanto um conhecimento apurado do sistema quanto a 

realização de um controle eficiente.  

Assim, estudos operacionais são elaborados para auxiliar nesse processo. Além disso, 

com a evolução dos centros de operação, tornou-se possível, por meio de programas 
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computacionais, operações automáticas no SEP, além do uso de equipamentos modernos 

que trabalham com automatismos para o controle de tensão em barramentos, como é o 

caso de transformadores reguladores, reguladores de tensão automáticos etc.  

Vários são os recursos que existem para auxiliar a operação de modo geral, mas, para que 

seja feita essa programação, estudos de engenharia devem ser realizados de forma 

detalhada.  

É importante ressaltar que a alteração da tensão de um barramento pode resultar em 

violações em outros barramentos. Dessa forma, embora os conceitos fundamentais de 

controle de tensão sejam simples, sua implementação prática em sistemas de potência é 

bastante complexa. Dentre outros fatores, podem ser citados: 

 os equipamentos de controle de tensão são localizados, ou seja, são instalados em 

locais definidos pelos estudos de planejamento / pré-operação, e, dessa forma, eles 

não podem ser retirados para a realização do controle de tensão em outra 

localidade do SEP;  

 os equipamentos de controle de tensão são independentes, não existindo controle 

ou automatismo entre os eles.  

 

Apesar da atuação com características mais localizadas dos equipamentos, o controle de 

tensão possui caráter sistêmico, em que é necessário decidir sobre qual equipamento deve 

ser atuado e em que momento. Isso não constitui tarefa trivial.  

A proposta de definição de diretrizes, apresentada no próximo capítulo, visa contribuir para 

auxiliar a execução desse controle, buscando, também, um melhor aproveitamento dos 

recursos do sistema de distribuição de energia elétrica. 
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3.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo, é apresentada uma proposta de diretrizes para o controle de tensão em 

sistemas de distribuição de energia elétrica. O texto está estruturado em itens 

apresentados como Diretrizes Operativas, onde, para cada uma delas, é destacada a sua 

importância e é proposto um procedimento para a sua realização.  

Os principais objetivos da proposta de diretrizes podem ser identificados como sendo: 

sugerir a melhor prática para a utilização dos recursos disponíveis no sistema; contribuir 

para a operação em tempo real na execução de suas atividades; preservar os 

equipamentos do SEP por meio do controle de tensão nas barras e redução de 

carregamento nos equipamentos através do controle do fluxo de potência reativa no 

sistema. 

Visando a uma melhor compreensão da proposta, cada etapa é ilustrada por meio de um 

exemplo utilizando sistema elétrico real. Foi selecionada a rede que correspondente a parte 

de um sistema de distribuição da malha Oeste de Minas Gerais, onde encontra-se o 

barramento São Gonçalo do Pará. Esta escolha decorre das características desta área, as 

quais permitem melhor análise da proposta. 

3.2 Diretrizes operativas – discussão 

Para descrever os critérios de diretrizes da operação, é importante observar alguns passos 

que facilitam o trabalho, detalhados ao longo do capítulo: 

1. Características do sistema a ser estudado 

2. Composição do requisito de carga 
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3. Períodos de carga – horários/ requisito 

4. Faixas de tensão – barramentos de controle 

5. Padrões de atendimento 

6. Relação de transformações propostas 

7. Compensação reativa – modos de operação 

3.2.1 Características do sistema a ser estudado 

Os sistemas de distribuição de energia apresentam, normalmente, características 

sistêmicas variadas, principalmente relacionadas às diferentes cargas (leve, média, 

pesada) presentes nos diversos períodos. Para atendimento a essas cargas podem ser  

necessários diferentes níveis de tensão em cada período de carga nos barramentos 

controlados mais próximos. Esses barramentos normalmente localizados em subestações 

de fronteira com o sistema de transmissão possuem controle por LTC. Conhecidos como 

barramentos de controle geralmente atendem a cargas em um sistema de distribuição em 

circuitos radiais ou em circuitos fechados em anel.  

A influência desses barramentos sobre uma determinada região pode ser considerada 

como premissa para a definição das áreas de estudos e para a definição das diretrizes da 

operação de um sistema elétrico. 

Normalmente, os estudos de planejamento da operação para elaboração das diretrizes são 

realizados por regiões ou malhas de distribuição. 

A figura 3.1 ilustra parte do sistema de distribuição da malha Oeste de Minas Gerais, onde 

o barramento de São Gonçalo do Pará, fronteira com a rede básica, possui controle no seu 

barramento de 138 kV.  Esse barramento é denominado barramento de controle, pois 

exerce influência nas subestações próximas. 
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Figura 3.1 – Diagrama unifilar resumido – malha oeste de Minas Gerais. Fonte: [CEMIG D, 2014] 

 

Proposta: Propõe-se, nessa etapa, que a definição do sistema ou parte deste seja 

separada por regiões ou malhas, considerando sempre barramentos que tenham 

influência nas demais SE´s, facilitando a análise. O sistema a ser estudado pode ser 

radial ou fechado em anel. 

3.2.2 Composição do requisito de carga 

Conforme já comentado, para que a tarefa de supervisão e controle do sistema elétrico 

seja executada com eficiência, são necessários estudos pré-operacionais baseados nos 

requisitos de cargas e nos elementos de controle existentes em cada região analisada.  

A composição do requisito de carga da região a ser estudada é importante, pois é por meio 

dele que serão definidos os patamares de cargas leve, média e pesada, bem como os 

horários do dia em que cada um desses patamares de carga está inserido. 

A figura 3.2 mostra a tela do sistema de supervisão e controle xOMNI, utilizado pela 

CEMIG D, em que se destaca a SE São Gonçalo do Pará. Os disjuntores 14K4 e 15K4 

atendem de forma radial duas regiões, sendo o requisito de carga destas obtido através de 

medições nesses disjuntores. 
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Figura 3.2 – SE São Gonçalo do Pará – sistema de supervisão e controle do SEP – xOMNI. Fonte: 

[XOMNI - CEMIG D, 2014] 

 

Proposta: Para a definição do requisito do sistema em estudo, propõe-se que essa 

seja feita com base em medições do ano anterior ao estudo, acrescidas do 

crescimento vegetativo esperado para a região. Além do requisito da região, 

normalmente medido em MW, sugere-se que sejam levantados também os valores 

dos carregamentos das subestações envolvidas no estudo, tendo a referência dos 

valores de máximos carregamentos analisados. Ressalta-se que nessas medições já 

devem ter sido expurgadas as possíveis transferências, com o objetivo de estabelecer 

realmente os valores corretos de carga (MW) de cada subestação. 

3.2.3 Períodos de carga – horários 

A definição dos períodos de carga leve, média e pesada é elaborada com base na curva do 

requisito da região já levantado por meio de medições, conforme descrito no item 3.2.2 

deste documento. A figura 3.3 mostra o requisito da região atendida pelo disjuntor 15K4 da 

SE São Gonçalo do Pará. A curva do requisito foi elaborada com medições integralizadas 

de 15 em 15 minutos durante todos os dias do ano anterior ao estudo. 

Disjuntores 15K4 e 14K4 
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     Figura 3.3 – Requisito da região radial atendida pelo disjuntor 15K4 

Fonte: [XOMNI - CEMIG D, 2014] 

Nessa curva, o requisito foi elaborado em um sistema radial, mas em um estudo completo 

de um sistema com fechamento em anel, o requisito será o somatório da contribuição de 

cada barra de fronteira que atende àquela região. É importante ressaltar que a curva de 

carga citada é real e apresenta um comportamento diferente do tradicional no qual, 

normalmente, a carga cresce ao longo do dia e possui um período de carga pesada 

pequeno, na maioria das vezes, entre 17 e 20 horas. Nesse sistema, escolhido 

propositalmente, observa-se que, em dias úteis, a curva apresenta características 

diferentes dos finais de semana, principalmente aos domingos, onde se verifica uma curva 

tradicional da carga. 

Essas características requerem ajustes diferentes nos controles dos equipamentos do 

sistema, e não é uma tarefa fácil.   

Com base no requisito, foram definidos os períodos de carga leve, média ou pesada da 

região em estudo durante as 24 horas do dia, conforme registrado na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Tabela do requisito disjuntor 15K4 

 
 

Ressalta-se que os horários e dias citados servem apenas como referência. Deve-se 

considerar ainda que, durante o período no qual vigora o “horário de verão”, ocorre atraso 

de 1 hora nas faixas horárias. 

Proposta: Propõe-se definir, para o sistema em estudo, quais são os horários de carga 

leve, média e pesada ao longo das 24 horas do dia, com os seus respectivos 

requisitos. 

3.2.4 Faixas de tensão – barramentos de controle  

As faixas de tensão dos barramentos de controle da região em estudo, nesse caso o 

barramento da SE São Gonçalo do Pará, são determinadas de forma que atendam ao 

requisito da região nos diversos períodos de carga. Ressalta-se que, em um mesmo 

período de carga, a tensão no barramento de controle deverá atender ao patamar inferior e 

superior da carga leve, média ou pesada em condições normais de operação. 

É recomendável que, dentro de uma mesma condição de carga, esses barramentos sejam 

operados da seguinte forma:  

 para cargas elevadas, trabalhar próximo ao limite superior da faixa;  

 para cargas baixas, operar próximo ao limite inferior. 

 

Condição de 

Carga
Horário(horas) Dia da Semana

Requisito 

(MW)

07:01 às 11:00

12:01 às 17:00

06:01 às 07:00

11:01 às 12:00

17:01 às 23:59

07:01 às 22:00 Sábado

17:01 às 22:00 Domingo

00:00 às 06:00 Úteis

00:00 às 07:00

22:01 às 23:59

00:00 às 17:00

22:01 às 23:59

Leve Menor que 35
Sábado

Domingo

Pesada Úteis Maior que 55

Médio

Úteis

De 35 a 55
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Proposta: A proposta apresentada é definir as faixas de tensão dos barramentos de 

controle da região em estudo de forma que, em condições normais de operação e 

durante todo o ciclo de carga diário, os níveis de tensão do sistema atendam 

adequadamente os consumidores conforme estabelecido no PRODIST. 

3.2.5 Padrões de atendimento 

Os padrões de atendimento estabelecidos pelo PRODIST motivaram a elaboração deste 

trabalho. Para atender às premissas de valores de tensão estabelecidas, tornam-se 

necessárias diretrizes para uma operação eficaz do sistema e um melhor aproveitamento 

dos seus recursos de controle.  

Proposta: Propõe-se estabelecer uma relação em que, sendo mantida a faixa de 

tensão recomendada para os barramentos de controle, definidos nas tabelas 2.1 e 2.2 

deste trabalho, a qualidade do atendimento dos consumidores de AT e das barras de 

13,8 kV reguladas deverá se situar dentro dos padrões exigidos pelo PRODIST, módulo 

8. 

3.2.6 Relação de transformações propostas 

Conforme tratado no Capítulo 2, os transformadores possuem taps, conhecidos como fixos, 

que, normalmente, podem elevar ou abaixar a tensão em (+/-) 5%, de acordo com a 

necessidade operativa. A mudança do tap fixo ocorre geralmente com o equipamento fora 

de serviço. Por isso é importante que, antes de sua entrada em operação, seja definida a 

melhor posição para o tap, evitando assim um novo desligamento logo após a sua entrada 

em operação. Ressalta-se que é necessária a definição do tap a ser utilizado para a melhor 

operação do equipamento, de forma a evitar a excursão dos seus reguladores de tensão 

até o limite de suas faixas, bem como reduzir as tensões elevadas nos enrolamentos 

primários de alguns transformadores. 

A figura 3.4 mostra a placa de um transformador com seus respectivos taps fixos existentes 

e disponíveis para o uso. 
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Figura 3.4 – Foto da placa de um transformador regulador da WEG - Equip. elétricos S/A 

 

Proposta: Nessa etapa, propõe-se estabelecer o melhor tap para a operação do 

equipamento e isso pode ocorrer em duas condições: 

1. Implantação de nova SE 

Em uma nova subestação, para a definição do tap, poderá ser necessário estimar as cargas 

para os diversos períodos de carga leve, média e pesada, além de se considerar a conexão 

destas no sistema. O uso de um programa computacional para o cálculo do fluxo de potência 

é recomendável.   

2. Reajuste de tap em subestação existente 

Nessa condição, o estudo torna-se mais fácil devido ao conhecimento da carga existente, bem 

como do perfil desta. Além disso, poderá ser obtido o histórico das medições das comutações 
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dos taps, as quais indicarão a posição do tap máximo para elevar e máximo para abaixar a 

tensão. A partir disso, o melhor a definir seria o tap central entre os valores obtidos.  

Neste estudo, propõe-se que a definição dos taps a serem utilizados seja realizada por meio 

de simulações executadas por programas de fluxo de potência dos casos bases definidos para 

cada período de carga leve, média e pesada. 

3.2.7 Regime de funcionamento de bancos de capacitores 

Neste item, é apresentada uma forma de operação automatizada para os bancos de 

capacitores instalados nos barramentos de 13,8 kV das subestações. Devido ao grande 

número de bancos de capacitores instalados, seria inviável para a operação em tempo real 

manobrar todos manualmente.  

Devido às necessidades de controle de tensão nos barramentos dentro das faixas 

estabelecidas pelo PRODIST, e sabendo que a entrada de bancos em operação provoca 

elevação de tensão, convencionou-se o automatismo dos bancos por níveis de tensão.  

O manual do fabricante solicita que, para o correto funcionamento do relé 90 [IMS, 2014], 

controlador de entrada e saída dos bancos, sejam determinados os valores de tensão para 

a entrada e saída desses elementos do sistema.  

Proposta: A proposta é definir a faixa de operação dos bancos de capacitores e, para 

isso, será necessária a definição do valor da tensão de entrada e saída destes. Torna-

se necessário saber, por meio do diagrama unifilar da subestação em estudo, onde 

está instalada a medição de referência dos valores de tensão que serão enviados ao 

relé de controle dos bancos, que normalmente são os barramentos não controlados.  

Para determinar a tensão de saída (TS), propõe-se: 

A tensão de saída será o limite superior da faixa adequada de operação indicada no 

PRODIST. Nesse caso, deve-se estar atento ao nível de tensão de referência, conforme 

tabelas 2.1 e 2.2 deste trabalho. 

A tensão de entrada (TE) será calculada pela equação (3.1): 

             –        (3.1) 

Sendo, 

 ∆V: Elevação de tensão provocada no barramento controlado pelo banco após 

a sua entrada em operação.  
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 MS: Margem de segurança, que possui a função de evitar o chaveamento 

desnecessário dos bancos. Neste trabalho, é adotado o valor de 3% em 

relação à tensão nominal do barramento de referência.  

O cálculo do degrau de tensão provocado pela entrada ou saída de operação dos bancos 

de capacitores no barramento de referência poderá ser calculado pela equação deduzida a 

partir do circuito da figura 3.5. 

 

 
 

 

Onde:   

 V: Tensão da fonte 

 I: Corrente do circuito 

 ∆V: Degrau de tensão provocado no sistema pela entrada ou saída do banco de 

capacitores shunt 

      
: Impedância de curto-circuito trifásico equivalente 

   : Impedância do capacitor shunt 

   : Potência reativa do banco shunt 

 

O cálculo de ∆V, partindo do circuito citado, leva à equação (3.2). 

 

          
           (3.2) 

 

A expressão (3.3) refere-se à corrente do circuito. 

 

             )             (3.3) 

 

Substituindo a equação (3.3) em (3.2), tem-se: 

𝑉  1𝑝𝑢 𝑍𝑐𝑐 𝜙  

Δ𝑉  

 B 

𝑍𝐵 

𝐼  

  Figura 3.5 Circuito equivalente no ponto de conexão da compensação reativa 
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              (3.4) 

 

Sabe-se que a impedância de curto-circuito (       é muito menor que a impedância base 

do capacitor shunt (  ). Com o cálculo feito em “por unidade” (V = 1 pu), tem-se: 

 

          
           (3.5) 

 

É de conhecimento que a potência de curto-circuito trifásico no ponto de conexão do banco 

de capacitor shunt é (      
  

     
) e, sendo V = 1pu, tem-se: 

 

         1                                                                  (3.6) 

 

Já a potência reativa, é determinada pela equação: 

 

                                            1                                                (3.7) 

 

Substituindo as equações (3.5) e (3.6) em (3.7), obtém-se a equação final (3.8). 

 

             
      (3.8) 

 

3.3 Considerações finais 

Neste capítulo, apresentaram-se as diretrizes operativas relacionadas ao controle de 

tensão do sistema. Verificou-se a importância de cada uma delas para a operação do 

sistema considerando, principalmente, o atendimento aos critérios estabelecidos pela 

legislação. 
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As diretrizes propostas, neste estudo, têm como objetivo manter os níveis de tensão do 

sistema nas faixas adequadas de atendimento e gerenciar a circulação de potência reativa 

indevida no sistema, evitando sobrecargas.  



  
 

 

 
 

4 Aplicação da 
Proposta 

 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo, são apresentadas as análises e os resultados da aplicação da proposta, 

descrita no capítulo 3, em simulações realizadas para um caso real. Para o cálculo do fluxo 

de potência, é utilizado o programa computacional ANAREDE desenvolvido pelo Centro de 

Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL).  

O sistema escolhido para a aplicação da proposta é aquele utilizado no capítulo 3. Neste 

capítulo, ele é analisado. Tal sistema contém linhas, transformadores de potência, 

equipamentos controladores de tensão, banco de capacitores shunt e cargas. Além disso, 

é conectado ao caso base do ONS, através da barra de São Gonçalo do Pará. Ressalta-se 

que para essa análise é utilizado um sistema radial, mas a metodologia poderá ser 

aplicada em sistemas fechados em anel. 

 

4.2 Sistema elétrico selecionado – caso base 

Antes de iniciar a aplicação da proposta, é importante relembrar os passos propostos no 

capítulo 3 deste trabalho: 

1. Características do sistema a ser estudado 

2. Composição do requisito de carga 

3. Períodos de carga – horários/ requisito 

4. Faixas de tensão – barramentos de controle 

5. Padrões de atendimento 

6. Relação de transformações propostas 

7. Compensação reativa – modos de operação 
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4.2.1 Caracteristicas do sistema a ser estudado 

Parte-se de uma condição inicial em que o caso ilustrado nas figuras 4.1 e 4.2 é inserido no 

programa ANAREDE, considerando os parâmetros reais dos equipamentos instalados em 

campo. O sistema em estudo possui 12 barramentos, incluindo o barramento de controle 

de São Gonçalo do Pará (SGPARA) que, além de controle, é também barramento de 

fronteira com o sistema de transmissão 500 kV. 

Em uma primeira etapa, todos os controles do sistema em estudo estão nas condições 

iniciais, ou seja, tap de transformadores no ponto neutro, bancos de capacitores shunt 

desligados e o barramento de fronteira com tensão em 1 pu. 

 
 

 

Figura 4.1 – Sistema radial implementado no ANAREDE – Parte “A” 

  

A
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Figura 4.2 – Sistema radial implementado no ANAREDE – Parte “B” 

A tabela 4.1 apresenta os dados das linhas em estudo. Os dados informados se referem ao 

sistema de distribuição conectado a partir da barra de SGPARA. As demais informações do 

caso base se referem ao Sistema Interligado Nacional (SIN) fornecido pelo [ONS, 2014]. 

Tabela 4.1 – Dados das linhas do sistema em estudo 

Nome DE - kV Barra PARA Nome PARA- kV Resistência (%) Reatância (%) Susceptância (%) Capac.(MVA) 

LFERREIRA-69 10331 PITANGUI—69 33,7 24,2 0,272 18 

PAPAGAIO-138 10330 PITANGUI-138 5,04 8,63 1,962 94 

NSERRANA-138 10330 PITANGUI-138 2,39 6,21 1,515 125 

SGPARA---138 10130 ITAUNA2—138 2,09 5,49 1,301 150 

SGPARA---138 10150 PMINAS1—138 4,05 10,75 2,572 125 

SGPARA---138 10180 ITAUNA3 -138 2,923 66,556 16,446 180 

SGPARA---138 10210 DIVINOP2-138 12,102 31,865 0,755 95 

SGPARA---138 10220 DIVINOP1-138 1,29 3,23 0,844 125 

SGPARA---138 10230 GAFANHOT-138 0,34 0,87 0,224 125 

SGPARA---138 10310 NSERRANA-138 4,06 10,23 2,511 125 

SGPARA---138 10410 BDESPACH-138 96,576 19,15 43,769 125 

SGPARA---138 10710 CLAUDIO2-138 44,705 11,564 28,439 125 

A tabela 4.2 apresenta os dados dos transformadores e reguladores de tensão em estudo. 

Os dados informados se referem ao sistema conectado a partir do barramento SGPARA. 

As demais informações do caso base se referem ao SIN fornecido pelo [ONS, 2014]. 
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Tabela 4.2 – Dados dos transformadores e reguladores de tensão 

Barra DE Nome DE Barra PARA Reatância (%) tap tap Mínimo tap Máximo Capacidade (MVA) Steps 

11333 PITANG-R13.8 10331 200,0 1,0 
  

4 
 

10343 LFERREI-13.8 11343 0,5 0,986 0,9 1,1 3 32 

10341 LFERREIRA-69 10343 288,4 1,0 
  

3 
 

10330 PITANGUI-138 11333 78,73 0,9156 0,9 1,1 25 32 

10320 PAPAGAIO-138 11323 79,0 0,9174 0,9 1,1 15 32 

10310 NSERRANA-138 11314 78.7 0,9269 0,9 1,1 25 32 

10310 NSERRANA-138 11313 65.9 0,9271 0,9 1,1 35 32 

A tabela 4.3 apresenta os dados dos bancos de capacitores shunt em estudo. Os dados 

informados se referem ao sistema conectado a partir do barramento SGPARA. As demais 

informações do caso base se referem ao sistema interligado nacional fornecido pelo [ONS, 

2014]. 

Tabela 4.3 – Dados dos bancos de capacitores shunt 

Subestação Tensão (kV) Potência (Mvar) 

Leandro Ferreira 13,8 BC = 1,2  

 Nova Serrana 1 

13,8 BC = 3,0 

13,8 BC = 2,4 

13,8 BC = 4,8 

Papagaios 13,8 BC = 3,6 

Pitangui 2 
13,8 BC = 3,6 

13,8 BC = 3,6 

4.2.2 Composição do requisito de carga 

A composição do requisito de carga do sistema em estudo é aquela detalhada na figura 3.3 

do capítulo anterior que apresenta as medições no disjuntor 15K4 da SE SGPARA.  

4.2.3 Períodos de carga – horários / requisito 

No capítulo 3 deste trabalho, são definidos os períodos de carga leve, média e pesada 

baseados na curva de requisito elaborada com medições no disjuntor 15K4 da SE São 

Gonçalo do Pará, conforme tabela 3.1. Mas é preciso também saber qual o perfil de carga 

de cada SE envolvida na análise. Para cada SE, é levantada a sua curva característica e 

são definidos os valores de carga mínima e máxima para cada período de carga, ou seja, é 

necessário saber qual o valor de carga mínima e carga máxima verificado para cada 

período de carga. Outra informação importante é que as medições devem ser coincidentes. 

Por exemplo: definidos como o horário de mínima da leve 3 horas da manhã e máxima 6 
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horas da manhã, esses horários deverão ser os mesmos para as outras SE’s envolvidas na 

análise. A tabela 4.4 mostra os valores de carga retirados de medições do programa 

xOMNI, os quais são utilizados para as análises a seguir. 

Tabela 4.4 – Valores de carga para os períodos de carga em análise 

 

4.2.3.1 Carregar casos base com valores de carga 

Para determinar os resultados esperados é utilizado o ANAREDE. Neste, os casos bases 

em estudo são montados a partir dos casos bases fornecidos em [ONS, 2014], referentes 

aos períodos de carga leve, média e pesada.  

Para definir quais serão as faixas de tensão mínima e máxima para os barramentos de 

controle, é necessário executar seis casos, sendo dois (um com a carga mínima e outro 

com a máxima verificada) para cada período de carga leve, média e pesada. 

4.2.4  Faixas de tensão - barramentos de controle 

Com os seis casos ajustados com as devidas cargas, podem ser definidas quais as faixas 

de tensão nos barramentos de controle correspondem à etapa 4 das diretrizes operativas. 

A proposta deste estudo é que, em um mesmo período de carga, a tensão no barramento 

de controle atenda ao patamar inferior e superior da carga, mantendo a tensão nos demais 

barramentos de sua influência dentro dos limites do PRODIST. 

Para os barramentos regulados das subestações, normalmente é necessário manter um 

valor de tensão acima do nominal com o objetivo de atender toda a rede de média tensão. 

Para atingir os valores impostos pela legislação, as concessionárias de energia trabalham 

com valores de referência em torno de 103% do nominal. A tabela 4.5 mostra os resultados 

após simulações no programa ANAREDE. 

Tabela 4.5 – Faixa de tensão nos barramentos de controle 

Barramento 
Condição de Carga 

Controle 
Pesada Média Leve 

SE kV inf. sup. inf. sup. inf. sup.   

São G. do Pará 138 142 145 141 145 141 144 LTC 

Número 

Barra
Nome Barra

Carga 

Ativa 

(MW)

Carga 

Reativa 

(Mvar)

Carga 

Ativa 

(MW)

Carga 

Reativa 

(Mvar)

Carga 

Ativa 

(MW)

Carga 

Reativa 

(Mvar)

Carga 

Ativa 

(MW)

Carga 

Reativa 

(Mvar)

Carga 

Ativa 

(MW)

Carga 

Reativa 

(Mvar)

Carga 

Ativa 

(MW)

Carga 

Reativa 

(Mvar)

11313 NSERT4-R13,8 8,30 3,77 15,00 7,98 15,50 7,35 25,00 11,35 10,00 4,86 15,98 7,01

11314 NSERT2-R13,8 7,68 3,49 15,80 8,02 15,00 7,63 27,00 12,30 10,00 4,86 16,00 6,89

11323 PAPAGAI-13,8 5,20 2,50 7,00 3,25 8,06 3,90 10,98 6,63 6,00 2,95 8,00 4,04

11333 PITANG-R13,8 11,00 5,12 13,50 6,85 14,60 6,87 17,80 8,02 16,50 7,30 17,50 8,20

11343 LFERRE-R13,8 0,30 0,15 0,70 0,35 0,60 0,30 0,80 0,35 0,50 0,24 1,00 0,46

Períodos de Carga

Leve Inferior Leve Superior Media Inferior Média Superior Pesada Inferior Pesada Superior
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4.2.5 Padrões de atendimento 

A proposta é estabelecer uma relação em que, sendo mantida a faixa de tensão 

recomendada para os barramentos de controle, definidos nas tabelas 2.1 e 2.2 deste 

trabalho, a qualidade do atendimento dos consumidores de AT e das barras 13,8 kV 

reguladas deverá se situar dentro dos padrões exigidos pelo PRODIST, módulo 8. 

4.2.6  Relação de transformações propostas 

No capítulo 3, encontram-se descritas propostas para a definição dos melhores taps dos 

transformadores. Ressalta-se que o tap fixo definido deve atender a todos os períodos de 

carga leve, média e pesada, em todos os dias da semana, assim como em todos os 

períodos do ano, tanto seco como chuvoso. O objetivo é ter um ganho de tensão no lado 

de baixa em relação ao lado de alta tensão, reduzindo o trabalho da comutação sob carga, 

evitando a redução de tempo de vida útil do equipamento.  

Após carregar os casos bases com as cargas definidas e as tensões nos barramentos e 

calculado o fluxo de potência, são obtidos os resultados mostrados na tabela 4.6. Essa 

tabela possibilita definir qual a melhor posição para o tap fixo a ser instalado.  

Tabela 4.6 – Posição dos tap mínimos e máximos após simulação no ANAREDE 

 
 

A partir dos taps mínimo e máximo e fazendo a média entre os extremos, encontra-se o 

valor de tap ideal para ser implementado no transformador. A tabela 4.7 ilustra a escolha 

da posição do tap. 

Tabela 4.7 – Tabela de cálculo do tap ideal 

Nome  tap_MIN tap_MAX Media V Prim.(kV) tap_ Esp. Posição Steps 

PITANGUI-T1 0,91 1,01 0,96 138 132,48 5 32 

LFERREI-T2 0,981 1,03 1,01 69 69,3795 3 32 

PITANGUI-T3 0,99 1,03 1,01 69 69,69 2 32 

PAPAGAIO-T1 0,894 1,01 0,95 138 131,376 5 32 

NSERRANA-T2 0,87 1,01 0,94 138 129,72 5 32 

NSERRANA-T4 0,892 1,01 0,95 138 131,238 5 32 

 

A tabela 4.8 mostra os taps possíveis para cada transformador e a seta indica qual foi a 

escolha da melhor posição do tap a ser utilizado. Espera-se, com essa escolha, obter o 
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melhor ganho de tensão, reduzindo a operação indevida do LTC, preservando o 

equipamento e atendendo os clientes na faixa adequada de tensão. 

Tabela 4.8 – Relações de transformação propostas 

Subestação Equip. 

Potência 

Relação de transformação  
kV 

tap Fixo Relação de tap 

(MVA) 

A
tu

al
 

P
ro

p
o

st
o

 

D
is

p
o

n
ív

e
l 

Primário  kV 
Secundário 

kV 

 Leandro Ferreira T2 2,5 69 ± 2x2,5% - 13,8  

  1 72,45 

13,8 

  2 70,725 

    

 
 

4 67,275 

 
 

5 65,55 

Nova Serrana 1 

T1 25 138 ± 2x2,5% - 13,8 ± 10% 

  1 144,9 

13,8 ± 10% 

  2 141,45 

  3 138 

  4 134,55 

  5 131,1 

T2 25 138 ± 2x2,5% - 13,8 ± 10% 

  1 144,9 

13,8 ± 10% 

  2 141,45 

 
 

3 138 

  4 134,55 

  5 131,1 

Papagaios T1 15 138 ± 2x2,5% - 13,8 ± 10% 

  1 144,9 

13,8 ± 10% 

  2 141,45 

  3 138 

  4 134,55 

 
 5 131,1 

Pitangui 2 

T1 25 138 ± 2x2,5% - 13,8 ± 10% 

  
1 144,9 

13,8 ± 10% 

  2 141,45 

 
 

3 138 

  4 134,55 

  5 131,1 

T3 5 69 ± 6,38% - 13,8 

  1 73,4 

13,8   2 69 

 
 

3 64,6 

São Gonçalo do Pará *) 

T1 300 500 / 138 - 13,8        

138 ± 10% T2 300 500 / 138 - 13,8        

T3 300 500 / 138 - 13,8        

(*) LTC no 500 kV (com variação em torno de 10%) sem tap fixo.           
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4.2.7 Compensação reativa - modos de operação 

Para implementar a proposta de controle automático dos bancos de capacitores no 

programa ANAREDE, é necessário informar a barra controlada pelo banco, ou seja, a barra 

em que estão sendo feitas as medições, a tensão de entrada e saída do banco e a 

capacidade deste. A figura 4.3 ilustra a tela do programa para a inserção dos bancos shunt.  

 
 

Figura 4.3 – Tela de inserção de capacitores shunt – exemplo 
 

Considerando que os casos bases já estão ajustados, pode ser determinado o degrau de 

tensão (∆V) e, a partir desse, fazer o cálculo das tensões de entrada e saída dos bancos. A 

tabela 4.9 mostra os bancos de capacitores (BC) do sistema em estudo com as tensões de 

entrada e saída calculadas conforme proposto no capítulo 3.  

 Tabela 4.9 – Bancos de Capacitores com controle automático por tensão  

SUBESTAÇÃO 
N.º 
BC. 

Potência CC 
Trifásica kVA 

Corrente de 
CC trifásica 

(A) 

Tensão 
(kV) 

Potência 
kVAr 

Degrau de 
tensão ΔV 

(kV) 

TENSÃO DE 
ENTRADA (kV) 

TENSÃO DE 
SAÍDA (kV) 

LFERREIRA C1 17,1 716,0 13,8 1200 0,97 13,13 14,5 

NSERRANA 

C1 779,7 3261,9 138,0 3000 0,53 140,47 145 

C2 779,7 3261,9 138,0 2400 0,42 140,58 145 

C3 779,7 3261,9 138,0 4800 0,85 140,15 145 

PITANGUI 
C2 527,3 2206,2 138,0 3600 0,94 140,06 145 

C3 527,3 2206,2 138,0 3600 0,94 140,06 145 

PAPAGAIOS C2 346,8 1451,1 138,0 3600 1,43 139,57 145 

 

A próxima etapa é implementar, no programa ANAREDE, os ajustes para a operação 

automática dos bancos de capacitores e verificar os resultados. 
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4.3 Resultado e análises das simulações 

Verificou-se que as propostas deste estudo atenderam às premissas para o controle de 

tensão e carregamento no sistema. As figuras 4.4 e 4.5 ilustram as condições esperadas 

para o sistema em condições de carga leve e pesada, respectivamente. Percebe-se que, 

tanto em carga leve como em carga pesada, o banco de capacitores da SE Leandro 

Ferreira foi retirado do sistema. Isso é devido à carga dessa SE ser muito pequena e 

apresentar níveis de tensão adequados. 

 

Figura 4.4 – Caso fluxo de potência carga leve –  resultado 
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Figura 4.5 – Caso fluxo de potência carga pesada– resultado 

 

Observa-se no sistema radial estudado, que o barramento da SE Nova Serrana possui as 

medições de (-81,9 MW – j26,9 Mvar) em carga pesada, onde se verifica que a 

compensação reativa para esse período de carga está muito abaixo do requerido pelo 

sistema. Nesse caso, será preciso a alocação de mais compensação reativa, 

principalmente para a SE Nova Serrana que absorve, do sistema, uma compensação em 

torno de 13 Mvar.  

4.4 Considerações finais 

A partir dos resultados apresentados neste capítulo, verificou-se que a proposta de 

definição de diretrizes contribui para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

sistema de distribuição de energia elétrica, principalmente dos equipamentos de controle 

de tensão.  

A definição de automatismos em bancos de capacitores shunt auxilia na operação em 

tempo real, além de contribuir como próprio sistema. Outro ponto importante é a definição 

do tap fixo dos transformadores, permitindo um ganho de tensão em seu enrolamento 

secundário e, consequente, evitando operação indevida do seu LTC, aumentando assim a 

vida útil do equipamento. 



  
 

 

 
 

5 Conclusões e 
Propostas de 
Continuidade 

 

 

 

5.1 Conclusões  

As diretrizes para operação do sistema de distribuição, conforme mostrado neste trabalho, 

ocupam papel relevante na operação do sistema elétrico, pois várias atividades dependem 

desses estudos pré-operacionais. A elaboração das diretrizes proporciona uma melhor 

visão do sistema por parte do operador do sistema em tempo real, dando suporte em suas 

atividades. Adicionalmente, atuam no bom funcionamento em campo dos equipamentos, 

de tal forma que realizem sua função com um menor desgaste, melhorando a sua vida útil.  

Visando organizar o tema e facilitar o estudo daqueles que se iniciam na área, o presente 

trabalho inclui uma revisão das definições pertinentes das características dos 

equipamentos envolvidos no controle de tensão, bem como os modos de operação desses. 

As diretrizes propostas são necessárias, pois, além de proporcionarem um atendimento de 

qualidade, segurança, e com níveis de tensão e carregamento dentro dos padrões exigidos 

pelos órgãos reguladores definem os controles necessários em todo o sistema estudado, 

proporcionando ao operador do tempo real uma atuação direta no ponto que se faz 

necessário.  

Espera-se que esta monografia possa contribuir para a área de operação em tempo real, 

não apenas com respeito às propostas apresentadas, mas também como uma referência 

básica para seu trabalho. 
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5.2 Propostas de continuidade 

Como proposta de continuidade, sugere-se que sejam realizados estudos adicionais com 

relação aos fatores de potência do sistema. As diretrizes propostas nesta monografia dão 

ênfase ao perfil da grandeza tensão nos barramentos. Sugere-se que, nos passos 

propostos, sejam inseridas restrições para que não ocorram violações do fator de potência 

na fronteira da rede básica. A ANEEL, respaldada no submódulo 3.6 dos Procedimentos de 

Redes do ONS [ONS, 2009], solicita às concessionárias de energia elétrica o controle do 

fator de potência, conforme valores indicados na tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Fator de potência operacional nos pontos de conexão 

 
 

  
 

Espera-se que este trabalho contribua para o controle de tensão dos barramentos da rede 

elétrica, trazendo todos os ganhos inerentes a uma operação mais adequada dos sistemas 

de distribuição. 

Tensão Nominal do ponto de conexão Faixa fator de potência 

Vn ≥ 345 kV 0,98 indutivo a 1,0 

69 kV ≤  Vn < 345 kV 0,95 indutivo a 1,0 

Vn < 69 kV 0,92 indutivo a 0,92 capacitivo 
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