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RESUMO 

 
O fenômeno de runaway no comutador de tape sob cenários de fluxo inverso de potência 

tornou-se um problema desafiador de controle de tensão enfrentado por engenheiros de 

distribuidoras devido à crescente integração da geração distribuída (GD) às redes de 

distribuição reconfiguráveis com presença de reguladores de tensão (RTs) de linha. Uma 

unidade de GD de grande porte ou mesmo múltiplas unidades de GD de médio porte bem 

como operações de chaveamento que reconfiguram a rede de distribuição podem criar 

situações operativas de fluxo inverso em RTs de linha. Se o controle do RT de linha não 

responde apropriadamente durante situações de fluxo inverso de potência, então variações 

indesejadas de tensão (opostas do que se espera do controle) podem ocorrer. O RT de 

linha deve controlar a tensão do lado fraco (lado com menor capacidade de curto-circuito) 

ao qual ele está conectado. Se a posição do tape é ajustada para corrigir a tensão do lado 

forte, ela será levada ao seu limite devido à condição de runaway, e isto pode resultar em 

um problema de sobretensão ou subtensão de 10% do lado fraco do RT de linha. Esse 

problema é ainda mais agravado quando eventos combinados de runaway ocorrem em 

RTs de linha em cascata, produzindo um efeito cumulativo que resulta em uma variação 

severa de tensão de 20% (ou até maior) do lado fraco “visto” pelos RTs de linha. Portanto, 

este fenômeno é uma ameaça à segurança de tensão de redes de distribuição ativas e 

reconfiguráveis com presença GD de grande porte e dispositivos de manobra do lado da 

carga do RT de linha. A inibição on-line de eventos de runaway baseada em medições 

locais é uma tarefa importante para a operação correta do comutador de tape quando o 

fluxo inverso de potência surge em RTs. No entanto, erros grosseiros nas medições 

disponíveis no controle do RT podem ser bastante significativos, o que torna o problema 

ainda mais desafiador. Esta Tese de Doutorado propõe um inibidor robusto de eventos de 

runaway no comutador de tape de RTs sob situações de fluxo inverso de potência em 

redes de distribuição ativas e reconfiguráveis usando medições locais do módulo da 

tensão e modos de operação disponíveis nos modernos controles de RTs de linha. Uma 

estimação com base no método dos mínimos quadrados recursivo (MQR) é proposta para 

mitigar o efeito de erros grosseiros de medição de tensão do lado da carga do RT na 

identificação do lado fraco usada para acionar os modos de controle do RT de linha em 

cenários de fluxo de potência inverso. Um intervalo de limiar para auxiliar na 

identificação do lado fraco do RT de linha é determinado por meio de uma análise de 
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sensibilidade. Os resultados de simulação em uma rede real de distribuição ativa e 

reconfigurável com RTs em cascata validam a eficácia e robustez do algoritmo proposto.   

Palavras-chaves: Controle de tensão, regulador de tensão de linha, redes de distribuição 

ativas e reconfiguráveis, runaway no comutador de tape sob cenários de fluxo inverso, 

inibidor robusto, medições locais, erros grosseiros de medição. 
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ABSTRACT 

 

The reverse power tap changer runaway phenomenon has become a challenging voltage 

issue faced by utility engineers due to the increasing integration of distributed generation 

(DG) to reconfigurable distribution networks having step voltage regulators (SVRs). A 

large DG unit or even multiple medium DG units as well as switching operations that 

reconfigure the distribution network may create reverse power flow situations on SVRs. 

If the SVR control does not respond appropriately during reverse power flow situations 

then undesired voltage variations (opposite from what the control expects) may occur. 

SVR needs to regulate the voltage at the weak side (lower short-circuit capacity side) to 

which it is connected. If the tap position is adjusted to correct the voltage at the strong 

side, it will go to tap limits due to positive feedback, and this can result in a 10% voltage 

rise or voltage drop issue on the weak side of the SRV. This issue is further aggravated 

when combined runaway events occur in cascade SVRs, producing a cumulative effect 

that results in a 20% (or greater) severe voltage variation at the weak side “seen” by SVRs. 

Therefore, this phenomenon is a threat to voltage security of active and reconfigurable 

distribution networks having large or medium DG units and switching devices connected 

to the SVR load-side. Local measurement-based runaway online inhibition is an 

important task for correct tap changer operation when reverse power flow emerges on 

SVRs. However, gross errors of measurements available in SVR control can be quite 

significant, which further complicate the issue. This thesis proposes a robust inhibitor of 

reverse power tap changer runaway events in reconfigurable and active distribution 

networks using local voltage magnitude measurements and modes of operation available 

in SVR controls. A recursive least squares (RLS) estimation is proposed to mitigate the 

effect of gross SVR load-side voltage measurement errors on identifying the SVR weak 

side used for triggering SVR control modes in reverse power flow scenarios. A threshold 

range to assist in the SVR weak side identification is determined through a sensibility 

analysis. Simulation results on a real reconfigurable and active distribution network with 

cascade SVRs validate the effectiveness and robustness of the proposed algorithm. 

 

Index Terms—Voltage control, step voltage regulator (SVR), reconfigurable and active 

distribution networks, reverse power tap changer runaway, robust inhibitor, local 

measurements, gross measurement errors. 
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Capítulo 1 – Introdução 
 

1.1. Contexto das redes de distribuição ativas e reconfiguráveis 

 

A mudança em curso de paradigma da operação de redes de distribuição de energia 

elétrica está sendo decisivamente impulsionada pelo crescimento significativo da 

penetração da geração distribuída (GD) em tais redes, as quais estão em uma era de grande 

transição de redes passivas para redes ativas. O termo “redes de distribuição ativas”, 

recentemente criado, vem sendo bastante usado devido à alteração do sentido do fluxo de 

potência causada pela penetração cada vez maior de fontes distribuídas e renováveis em 

tais redes [1].        

No Brasil, as regulamentações estabelecidas nos últimos anos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com destaque para a Resolução Normativa nº 

482/2012, têm sido políticas incentivadoras à conexão da GD nas redes de distribuição 

[2]. Os números da modalidade de micro e minigeração distribuída são surpreendentes a 

cada ano. No ano de 2019, a capacidade instalada adicionada de sistemas de micro e 

minigeração distribuída atingiu a marca de 1,5 GW. Em 2020, apesar do efeito maléfico 

da pandemia da COVID-19 na economia do país, a capacidade instalada da micro e 

minigeração distribuída continuou crescendo, atingindo a marca de 3 GW nos três 

primeiros meses do ano. Até abril de 2021, a capacidade instalada de tal modalidade de 

GD já superou a marca de 5,6 GW, com destaque para a fonte fotovoltaica (FV). 

Os resultados das projeções dos sistemas de micro e minigeração distribuída do 

Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 2030 - são mostrados na Figura 1.1. Nota-

se que no cenário verão, o país opta por manter uma política de grande incentivo à micro 

e minigeração distribuída, com projeções otimistas de 25 GW de capacidade instalada no 

ano de 2030. Por outro lado, no cenário primavera, o Brasil opta por remover os 

incentivos tarifários à micro e minigeração distribuída, mas mantendo a atratividade de 

investimentos, o que garante um crescimento moderado até 2030. Ambos os cenários do 

PDE 2030 apresentam resultados de projeções superiores aos do PDE 2029 [3]. 

Além disso, muitas unidades de GD de alta capacidade (acima de 5 MW) baseadas 

em fontes renováveis (por exemplo, biomassa e hidrelétrica) – não operadas pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – são conectadas em redes de distribuição 

de média tensão (MT). Mais especificamente, plantas industriais de açúcar e etanol com 
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cogeração são motivadas a operar conectadas à rede, como um produtor independente de 

energia (PIE), durante períodos de entressafra da cana de açúcar. Estima-se que a 

capacidade instalada dessa modalidade de geração de alta capacidade conectada em redes 

de distribuição é significativa no país.         

 

 

Figura 1.1 - Projeção da capacidade instalada de micro e minigeração distribuída. Fonte: [3] 

 

Além da sua natureza ativa, emergida nos últimos anos, as redes de distribuição 

estão sendo alçadas a possuir características atribuídas à rede elétrica inteligente por meio 

da introdução de inovação tecnológica. Por décadas, as redes de distribuição foram 

projetadas sem flexibilidade à mudança de configuração topológica. Nos últimos anos, o 

avanço tecnológico proporcionou a adoção de novos procedimentos e novas tecnologias 

para reconfiguração de redes de distribuição. As melhorias de tais procedimentos incluem 

o uso de disjuntores e chaves controlados remotamente, proteção digital e sistemas de 

comunicação apropriados. Sob condições normais de operação, a reconfiguração do 

alimentador visa um sistema mais eficiente. Em caso de faltas, a reconfiguração do 

alimentador visa um sistema com maior confiabilidade por meio da restauração do serviço 

para um número máximo de consumidores no menor tempo possível [4]. O termo “redes 

de distribuição reconfiguráveis” é tipicamente usado para referir-se a alimentadores com 

recursos para remanejamento de carga via alimentador vizinho por meio de chaves de 

manobra.    
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1.2. Motivação 

 

Elevados níveis de penetração da GD introduzem problemas do ponto de vista 

técnico e econômico na operação das redes de distribuição. Do ponto de vista técnico, 

que é o foco da presente tese, o controle de tensão em redes de distribuição ativas é um 

dos problemas mais desafiadores atualmente enfrentados por engenheiros de 

distribuidoras [5]. Uma grande preocupação por parte de operadores de redes de 

distribuição é o problema da sobretensão causada quando uma GD de alta capacidade é 

interconectada a uma rede de distribuição de média tensão (MT), principalmente em 

alimentadores rurais muito longos [6]. Essa preocupação torna-se ainda maior se a GD de 

alta capacidade estiver localizada próxima à extremidade final do alimentador. 

A injeção significativa da potência ativa de uma GD de alta capacidade, em 

relação à potência ativa total da carga do alimentador, combinada com as altas relações 

R/X dos condutores do alimentador podem causar sobretensão no ponto de acoplamento 

comum entre a rede e o cliente acessante. Além disso, a conexão de uma GD de alta 

capacidade pode também afetar adversamente a operação de reguladores de tensão (RT) 

de linha [7], os quais são tradicionalmente aplicados em alimentadores rurais muito 

longos para fins de controle de tensão. Vale destacar que o RT de linha é considerado por 

muitos engenheiros o principal equipamento das redes de distribuição para manter a 

tensão de cada consumidor dentro de intervalos específicos [8]. A aplicação de RTs de 

linha é a solução mais atrativa para lidar com o problema de sobretensão mencionado 

acima sob o ponto de vista técnico, econômico e regulatório. Outras potenciais soluções 

alternativas são: recondutoramento dos circuitos do alimentador, redução da injeção de 

potência ativa da GD, absorção da potência reativa pela GD, modulação da potência ativa 

da GD e o uso de sistemas de armazenamento de energia. Entretanto, embora possam ser 

eficazes, tais soluções alternativas não são tão atrativas economicamente quanto à 

aplicação de RTs de linha. 

A aplicação de RTs de linha possui as seguintes vantagens: 1) Uma vez que os 

RTs já estão conectados ao alimentador, eles evitam subtensões na rede durante períodos 

de carga pesada; 2) Uma vez que RTs são operados pela concessionária, não há 

necessidade a priori de ação coordenada envolvendo o operador da GD; 3) RTs ajudam a 

reduzir perdas técnicas no alimentador.   
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Entretanto, embora possuam vantagens importantes, RTs podem operar 

inapropriadamente em cenários de fluxo inverso resultantes da injeção significativa de 

potência ativa de uma GD de alta capacidade conectada a um alimentador reconfigurável. 

Vale destacar que o modo bidirecional, cuja direção de regulação depende do sentido do 

fluxo de potência, é o modo de controle do RT que deve ser empregado para redes de 

distribuição passivas e reconfiguráveis. Cabe frisar também que o RT deve sempre regular 

a tensão do lado fraco do sistema (lado com menor capacidade de curto-circuito) ao qual 

ele está conectado. Se o comutador do tape é acionado para corrigir a tensão do lado forte 

do RT, a posição do tape será descontroladamente levada ao seu limite superior ou 

inferior. Isto pode resultar em variações significativas de tensão (opostas ao que o 

controle deseja) do lado fraco do sistema conectado ao RT. Como a capacidade de curto-

circuito de uma GD é tipicamente menor que a de uma subestação primária, a conexão de 

uma GD de alta capacidade em um alimentador reconfigurável com RTs pode resultar 

num outro grande problema de controle de tensão, nomeadamente conhecido como 

runaway no comutador de tape de RTs sob cenários de fluxo inverso [9]. 

Atualmente, esse fenômeno de runaway é uma ameaça à segurança de tensão de 

redes de distribuição ativas e reconfiguráveis com presença de GD de alta capacidade e 

dispositivos de manobra do lado da carga do RT. Muitos alimentadores têm pontos de 

conexão com um ou mais alimentadores vizinhos. Esses pontos de conexão criam a 

possibilidade de transferir parte da carga ou toda carga de um alimentador para outro 

alimentador vizinho. A reconfiguração de uma rede de distribuição ativa com RTs sob o 

modo cogeração também pode resultar no fenômeno de runaway. Cabe frisar que o modo 

cogeração, cuja direção de regulação está sempre do lado da carga independente do 

sentido do fluxo de potência, é o modo de controle do RT que deve ser empregado para 

redes de distribuição ativas e não-reconfiguráveis. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

O objetivo central desta tese é propor um algoritmo para inibição robusta em 

tempo real de eventos de runaway no comutador de tape de RTs de linha em redes de 

distribuição ativas e reconfiguráveis usando medições locais e modos de operação 
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disponíveis nos modernos controles de RTs. O algoritmo baseia-se no método dos 

mínimos quadrados recursivo (MQR) aplicado às medições de tensão do lado carga do 

RT para identificar com acurácia o lado fraco do sistema e, por consequência, o modo de 

controle apropriado do RT em situações de fluxo inverso. O algoritmo monitora a 

tendência da trajetória da tensão do lado da carga do RT usando um modelo de regressão 

linear para fins de identificação do lado fraco a partir de duas comutações de tape 

realizadas após a detecção de fluxo inverso no RT. O modelo de regressão linear é 

ajustado pelo MQR, de tal forma que o algoritmo seja capaz de lidar com ruídos e erros 

grosseiros de medição. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Testar as hipóteses do modelo de regressão linear por meio de uma análise 

detalhada de resíduos do modo a garantir a operação confiável do algoritmo 

proposto.   

• Implementar o algoritmo no ambiente de simulação OpenDSS com interface de 

comunicação utilizando o Matlab®.  

• Realizar análise de sensibilidade do algoritmo proposto para mostrar como a taxa 

de amostragem das medições de tensão impacta no coeficiente de inclinação do 

modelo de regressão linear usado na identificação do lado fraco do RT. A análise 

de sensibilidade forneceu também o intervalo do limiar de inclinação. 

• Modelar uma rede de distribuição real composta de dois alimentadores 

reconfiguráveis, ambos com reguladores de tensão em cascata e chaves de 

manobra. Um dos alimentadores tem um ponto de acoplamento comum com uma 

indústria que possui uma cogeração de alta capacidade. 

• Testar a eficácia do algoritmo proposto usando simulações de fluxo de carga de 

séries temporais para cenários de fluxo inverso nos RTs resultantes tanto da 

injeção de potência ativa da GD quanto da reconfiguração da rede. Para fins de 

comparação, a eficácia do algoritmo sem MQR foi também testada. 

• Testar a robustez do algoritmo proposto por meio de simulações de fluxo de carga 

de séries temporais e simulações de Monte Carlo para diferentes taxas de 

amostragem das medições de tensão, consistindo de ruídos Gaussianos e erros 

grosseiros aleatórios.  
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1.4. Revisão da literatura 

 

Esta seção apresenta uma revisão da literatura sobre soluções propostas para 

mitigar problemas de controle de tensão em redes de distribuição causados pela interação 

entre unidades de geração distribuída e reguladores de tensão de linhas, especialmente o 

problema de runaway no comutador de tape de RTs sob cenários de fluxo inverso.        

Muitos trabalhos propuseram soluções utilizando canais de comunicação para 

mitigar problemas de controle de tensão causados pela injeção significativa de potência 

ativa de unidades de GD conectadas em redes de distribuição com RTs de linhas.  

Em [10], uma estratégia de controle de tensão em tempo real para redes de 

distribuição com múltiplos RTs e unidades de GD é proposta. A estratégia pode necessitar 

de canais de comunicação bidirecionais adicionais para atualizar ajustes de setpoint de 

RTs e do regulador automático de tensão da GD. Contudo, o problema do runaway em 

RTs de linha não é investigado pelos autores. 

Em [11], os autores propuseram uma estratégia de controle de tensão para redes 

de distribuição com presença de uma usina FV para mitigar problemas de elevadas taxas 

de rampa devido à variabilidade da geração deste tipo de fonte. A solução propõe-se a 

evitar ajustes desnecessários de tape de RTs de linha em cenários de fluxo inverso criados 

pela injeção de potência ativa de unidades de GD. A estratégia exige uma rede de 

comunicação com medições remotas.  

Em [12], uma estratégia de controle de tensão multiestágio para redes de 

distribuição com RTs em cascata e geração FV de alta penetração é proposta. Um canal 

de comunicação bidirecional é requerido para as tensões ao longo da rede dentro de 

limites específicos.  

Em [13], os autores propuseram uma estratégia de controle coordenado aplicada 

a sistemas de armazenamento de energia distribuídos e comutadores de tape sob carga de 

transformadores e RTs de linhas para mitigar o problema da sobretensão em redes de 

distribuição causada pela injeção de potência ativa da geração FV de alta penetração. A 

solução necessita de uma rede de comunicação para manter o perfil de tensão do 

alimentador dentro de limites aceitáveis de tensão.                

Em [14] e [15], estratégias de controle de potência reativa baseadas em técnicas 

de otimização para evitar eventos de runaway em RTs de linha foram propostas. As 
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estratégias baseiam-se em ajustes de setpoint de tensão tanto do comutador de tape sob 

carga do transformador da subestação primária quanto do controle de tensão de usinas FV 

de alta capacidade. As soluções necessitam de um canal de comunicação entre o 

comutador de tape da subestação primária e o controle da usina FV para mitigar eventos 

de runaway em RTs de linha. 

Em [16], uma estratégia de controle suplementar de tensão é proposta para 

fornecer a cada RT de linha a direção de regulação apropriada e o setpoint de tensão para 

evitar eventos de runaway no comutador de tape de RTs. A estratégia também fornece o 

setpoint de tensão para o comutador de tape da subestação primária. A solução exige a 

infraestrutura complexa de comunicação e medição.      

Poucos trabalhos propuseram soluções baseadas especificamente em medições 

locais para evitar eventos de runaway no comutador de tape de reguladores de tensão de 

linha. 

Em [17], o modo de controle de tensão terminal de uma GD de alta capacidade 

mostrou-se eficaz para evitar eventos de runaway em RTs conectados em cascata numa 

rede de distribuição. Entretanto, essa solução baseada na absorção de potência reativa 

fornecida por uma GD aumenta significativamente as perdas técnicas do sistema de 

distribuição.     

Em [18], um fabricante de reguladores de tensão de linha incorporou uma solução 

baseada em medições locais no firmware do controlador do RT para inibir em tempo real 

eventos de runaway no comutador de tape de RTs em situações de fluxo inverso. Essa 

solução de software foi patenteada nos Estados Unidos da América [19]. Entretanto, tal 

solução é vulnerável a erros grosseiros de medição e, portanto, ela pode resultar na 

identificação incorreta do lado fraco do sistema conectado ao RT e, por consequência, 

acionar erroneamente o modo de controle do RT em situações de fluxo inverso. Vale 

ressaltar que leitura errôneas, operação indevida, danos e falhas no equipamento de 

medição podem introduzir erros grosseiros nas medições disponíveis no controle do RT. 

Além disso, a solução requer três transformadores de potencial (TP) adicionais do lado 

da fonte do banco de RTs monofásicos, o que representa uma opção de custo extra. Cabe 

frisar que o custo de um TP é aproximadamente 12% do custo total de um RT monofásico. 
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1.5. Contribuições originais da tese 

 

As principais contribuições originais da tese são: 

• A ideia original do algoritmo proposto baseia-se no método MQR para mitigar o 

efeito de erros grosseiros de medições na inibição em tempo real de eventos de 

runaway no comutador de tape de RTs sob cenários de fluxo inverso. 

Contrariamente aos filtros numéricos baseados em mínimos quadrados ordinários 

ou média móvel, o algoritmo não necessita de uma grande memória de 

armazenamento, o que o torna computacionalmente eficiente e adequado para 

aplicações em tempo real.  

• O algoritmo proposto utiliza somente medições locais de tensão do lado da carga 

do RT para identificar o lado fraco conectado ao RT a partir de duas comutações 

de tape realizadas após a detecção de uma condição de fluxo inverso no RT. O 

algoritmo não exige nenhum TP adicional do lado da fonte e nem canais de 

comunicação.  

 

1.6. Organização da tese 

 

A presente tese está organizada da seguinte forma: 

• O capítulo 2 apresenta essencialmente os aspectos construtivos e operacionais de 

reguladores de tensão de linha. O capítulo sumariza os modos de controles mais 

utilizados nos modernos controladores de reguladores de tensão, bem como a 

operação em cascata de tais equipamentos. 

• O capítulo 3 apresenta os conceitos de regulação de tensão e capacidade de curto-

circuito em sistemas de distribuição, os quais fornecem o melhor entendimento da 

causa raiz do fenômeno do runaway no comutador de tape de RTs. O capítulo 

também mostra o princípio de operação dos modos de controle do RT em redes 

de distribuição ativas e reconfiguráveis.  

• O capítulo 4 apresenta o algoritmo proposto de inibição robusta em tempo real de 

eventos de runaway no comutador de tape de reguladores de tensão em redes de 

distribuição ativas e reconfiguráveis.    
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• O capitulo 5 apresenta a aplicação do algoritmo proposto em uma rede de 

distribuição real com dois alimentadores reconfiguráveis e uma GD de alta 

capacidade. 

• O capítulo 6 apresenta as conclusões da tese e os trabalhos futuros.      
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Souza, D. C. Pinheiro, H. A. Barata, H. N. S. Cardoso, M. S. Costa, “Efeito da 

Geração Distribuída na Operação Bidirecional de Reguladores de Tensão em 

Cascata: Estudo de Caso de um Alimentador Real de 34,5 kV”, XXV SNPTEE, 

Belo Horizonte, 2019.  

• D. C. Pinheiro, J. P. A. Vieira, V. M. Souza, V. C. Souza, H. A. Barata, M. S. 

Costa, A. O. R. Garcia, “Robust Local Inhibitor of Reverse Power Tap Changer 

Runaway Events in Reconfigurable and Active Distribution Networks”, IEEE 

Trans. Power Delivery, 2021. 
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Capítulo 2 – Reguladores de tensão 
 

2.1. Introdução 

 

Sistemas de distribuição de energia elétrica foram tradicionalmente projetados 

assumindo que a subestação é a única fonte de potência e contribuição à corrente de curto-

circuito. Geradores distribuídos (GDs) invalidam essa premissa, à medida que tornam 

possível a inserção de fontes de potência na rede de distribuição. Dessa forma, novas 

realidades operacionais surgem, trazendo desafios para a operação dos sistemas [7]. 

Para minimizar tais problemas, as distribuidoras de energia fazem uso de diversos 

equipamentos que se encarregam de manter as tensões ao longo do alimentador dentro 

dos padrões estabelecidos, independentemente da variação de carga inerente ao sistema. 

Dentre estes equipamentos encontra-se o regulador de tensão, cujo modelo mais comum 

é denominado Regulador de Tensão (RT) de linha ou Step Voltage Regulator (SVR).  

Instalado em pontos estratégicos da rede de distribuição, os RTs têm encontrado 

cada vez mais aceitação por parte das empresas do ramo de energia. Isso se deve não 

apenas à sua simplicidade e versatilidade de operação, mas também a possibilidade de 

operar autonomamente em resposta a sinais locais, isto é, de forma não-centralizada [20]. 

Essas vantagens fizeram dos dispositivos de controle de tensão, baseados em comutações 

de tape de transformadores, equipamentos largamente utilizados e indispensáveis à 

melhoria da qualidade de energia em todo o mundo.  

No caso do Brasil, outro fator vantajoso, de ordem econômica, concerne à 

existência de fabricantes nacionais dos RTs, o que minimiza os custos de obtenção, 

manutenção e reposição de peças [21].  

A Figura 2.1 mostra o esquemático de RT monofásico com seus componentes 

internos aparentes. Trata-se de um equipamento tradicional de controle de tensão de 

sistemas de distribuição de energia elétrica. Normalmente usados em alimentadores rurais 

longos nos níveis de tensão de 13,8 kV ou 34,5 kV. 
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Figura 2.1 - Regulador de tensão monofásico. Fonte [22] 

 

   Uma análise aprofundada servirá ao melhor entendimento do processo físico de 

regulação bem como da dinâmica do RT em redes de distribuição que contam com a 

presença de unidades de GD. Desta forma, o capítulo apresenta as principais informações 

relacionadas aos reguladores de tensão, são eles: Os aspectos construtivos e operacionais, 

integração à rede de distribuição, modos de operação e a conexão em cascata. 

 

2.2. Aspectos construtivos 
 

A constituição de um RT é dada basicamente por três partes, sendo estas um 

autotransformador, um comutador de tape sob carga e ainda um controle responsável pela 

regulação da tensão. A Figura 2.2 a seguir mostra o esquemático resumido dos principais 

componentes de um RT. 
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Figura 2.2 - Esquema elétrico de um regulador de tensão com suas três partes principais: Comutador, 

autotransformador e controle. Fonte: Adaptado de [23] 

 

2.2.1. O autotransformador  

 

O autotransformador é um transformador especifico em que parte do enrolamento 

é comum à dois circuitos: primário e secundário. Esse equipamento pode ser analisado 

como um transformador de dois enrolamentos em série ou como um transformador com 

apenas um enrolamento de onde se ramifica o primário e o secundário. A Figura 2.3 ilustra 

o diagrama representativo de um autotransformador. 

 

 

Figura 2.3 - Autotransformador de tape fixo: V1 e V2 são as tensões de entrada e saída, respectivamente. 

N1 e N2 são os números de espiras das bobinas. Adaptado de [21] 

 

Construtivamente o enrolamento série pode ser alocado do lado da carga, 

regulador Tipo A, ou do lado fonte, regulador Tipo B. 

Na Figura 2.4-(a) é mostrado o circuito equivalente detalhado de um regulador de 

tensão Tipo A na posição elevador. Nessa configuração, o circuito primário do sistema 

(tensão da fonte) é conectado diretamente ao enrolamento shunt do regulador. O circuito 

regulado, por sua vez, é conectado por meio de derivações ao enrolamento série do 
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regulador de tensão. Nesse tipo de configuração a excitação do núcleo altera em virtude 

do enrolamento shunt que é diretamente conectado ao circuito primário. 

Quando o regulador Tipo A está na posição abaixador, a chave comutadora de 

reversão é conectada ao terminal A, conforme mostrado na Figura 2.4-(b). Como efeito, 

o sentido da corrente do enrolamento série é invertido, embora a tensão nesse enrolamento 

permaneça com a mesma polaridade. 

      

 

              (a)            (b) 

Figura 2.4 - Regulador de Tensão Tipo A: em (a) RT na posição elevador e (b) RT na posição abaixador. 

Fonte: [8] 

Na Figura 2.5-(a) é mostrado o circuito equivalente detalhado de um regulador de 

tensão Tipo B na posição elevador.  

    

 

              (a)             (b) 

Figura 2.5 - Regulador de Tensão Tipo B: em (a) RT na posição elevador e (b) RT na posição abaixador. 

Fonte: [8] 
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Nessa configuração, o circuito primário do sistema (tensão da fonte) é conectado 

por meio de derivações ao enrolamento série do regulador. O enrolamento shunt é ligado 

direto ao circuito regulado. Essa é a razão pela qual o regulador Tipo B apresenta 

excitação do núcleo constante. 

Após algumas manipulações de equações obtidas da análise do circuito mostrado 

na Figura 2.5-(a), chega-se as equações 2.1, 2.2 e 2.3 necessárias para modelar um 

regulador de tensão Tipo B na posição elevador. 

 

 𝑉𝐹 = 𝑎𝑅. 𝑉𝐶  (2.1) 

 𝐼𝐶 = 𝑎𝑅. 𝐼𝐹  (2.2) 

 
𝑎𝑅 = 1 −

𝑁2

𝑁1
 

(2.3) 

 

Onde VF é a tensão no primário do regulador, VC tensão no secundário, N1 a 

relação de espiras do enrolamento shunt, N2 relação de espiras no enrolamento série e aR 

uma constante de relação das espiras. 

O regulador de tensão Tipo B conectado na posição abaixador é mostrado na 

Figura 2.5-(b). Nessa configuração a corrente do enrolamento série tem sentido contrário 

a corrente do regulador Tipo B na configuração elevador. Em ambos os casos, a 

polaridade da tensão do enrolamento série permanece a mesma. As equações 2.4, 2.5 e 

2.6 foram obtidas a partir do circuito mostrado na Figura 2.5-(b). 

 

 𝑉𝐹 = 𝑎𝑅. 𝑉𝐶  (2.4) 

 𝐼𝐶 = 𝑎𝑅. 𝐼𝐹  (2.5) 

 
𝑎𝑅 = 1 +

𝑁2

𝑁1
 

(2.6) 

 

Na análise final, a única distinção entre as equações de tensão e corrente para o 

regulador Tipo B na posição elevador e abaixador é o sinal da relação N2/N1. Portanto, as 

equações 2.3 e 2.6 podem ser modificadas para fornecer a relação efetiva do regulador 

em função da posição do tape. Como cada mudança de tape altera a tensão em 10/16 % 

ou 0,625 %, a relação de transformação do regulador, em função do tape, pode ser dada 

pela equação 2.7 [23]. 
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 𝑎𝑅 = 1 ∓ 0,00625. 𝑇𝑎𝑝 

 

(2.7) 

Usualmente, a escolha do tipo de regulador depende do fabricante. No entanto, a 

concessionária pode especificar que um projeto de reguladores idênticos seja fornecido, 

caso possa antecipar a necessidade de paralelismo com outra unidade na mesma 

subestação. A operação em paralelo de reguladores não idênticos pode causar corrente 

circulante excessiva entre eles [24]. 

Segundo [8], a conexão mais comum em reguladores é aquela cujo enrolamento 

série é alocado do lado da carga (Tipo B). No entanto, independentemente do tipo de 

conexão do enrolamento série, o regulador é projetado para controlar a tensão tanto para 

o limite superior, quanto para o limite inferior através do ajuste automático dos tapes, 

conforme mostra a Figura 2.6. Ele possui a função exclusiva de regular a tensão. Por meio 

dos enrolamentos séries do autotransformador, este consegue adicionar ou subtrair da 

tensão primária (dependendo da polaridade da bobina C, Figura 2.6), possibilitando uma 

correção de até ±10% na tensão, com 33 derivações das quais 16 são para cima, 16 são 

para baixo e uma posição neutra. Cada derivação é relacionada a uma variação de [10/16] 

% da tensão nominal. 

 

Figura 2.6 - Esquemático de um RT com tape variável. Fonte: Adaptado de [23]. 

 

Uma chave inversora (CI) é usada para possibilitar a inversão de polaridade na 

bobina C (Figura 2.6). Assim, o valor da tensão na saída do enrolamento série varia de 

acordo com o tape do regulador, o que pode ocorrer com o equipamento operando sob 

carga[25]. 
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2.2.2. O comutador de tape  

 

Como exposto anteriormente o comutador de tape é o componente necessário para 

que durante a mudança de tape, não ocorra interrupção no circuito do regulador. Dessa 

forma, enquanto uma das extremidades do reator se move, a alimentação da carga se faz 

através da outra extremidade do reator. A bobina de equalização (Figura 2.6) é utilizada 

para limitar a corrente e solucionar o problema da tensão de arco durante as comutações 

do RT. 

A Figura 2.7 a seguir, mostra o esquemático da placa de um comutador de tape, 

com a indicação de cada um dos seus componentes. 

 

Figura 2.7 - Placa de contatos do regulador de tensão monofásico. Fonte: Adaptado de [23]. 

 

Como pode ser observado o comutador de tape constitui uma peça importante do 

regulador de tensão, porém para que esse componente seja acionado de forma autônoma 

é necessário o recebimento de um comando que acione a mecânica responsável pelo 

movimento do comutador. O comando responsável por esse acionamento tem origem no 

controlador do RT, este equipamento é detalhado na próxima subseção. 

  

2.2.3. O controle do regulador de tensão 

 

A operação adequada de regulador de tensão depende não apenas da infraestrutura 

mecânica que compõe o equipamento, como também do controlador alocado, geralmente, 

na parte externa do regulador (Figura 2.8). Todos os métodos de tratativas de fluxo de 

potência, bem como outras funções de controle, são embarcados no controlador que 
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recebe ainda as configurações de parâmetros do usuário. Desse modo, qualquer ação do 

regulador é comandada manual ou automaticamente da caixa de controle. 

 

 

Figura 2.8 - Conjunto controle e regulador de tensão. Fonte: Adaptado de [26]. 

 

Para realizar a regulação de tensão, o controle do regulador mede a corrente por 

meio de um transformador de corrente (TC) e a tensão com um transformador de potencial 

(TP) (Figura 2.9). O sensor de tensão compara a entrada real do centro de carga com o 

valor desejado. Caso a tensão real fique fora do intervalo pré-estabelecido nas 

configurações por um período maior que o determinado no atraso de tempo, o motor de 

comutação de tape aciona o mecanismo de comutação do regulador com o intuito de trazer 

a tensão de volta para o intervalo mencionado. 

 

2.3. Aspectos operacionais 
 

A Figura 2.9 a seguir é utilizada para o entendimento do funcionamento do 

regulador de tensão quando conectado à rede elétrica. As iniciais S, L e SL correspondem 

à Fonte, Carga e Ponto Comum respectivamente. 

Nessa configuração temos que: o enrolamento de excitação (1) induz uma tensão 

no enrolamento de regulação (2). O TP (4) instalado do lado da carga envia um sinal para 

o relé do regulador de tensão que posiciona os terminais A e B do reator (3) na posição 

adequada para manter a tensão na carga constante. A chave inversora mostrada em (6) 
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definirá se o regulador eleva ou reduz a tensão, sendo que o controle é feito pelo relé 

regulador. O TC, apresentado em (5) é instalado do lado da carga e envia ao relé regulador 

um sinal de carregamento da linha, permitindo compensar a queda de tensão que ocorre 

na rede [23]. 

 

Figura 2.9 - Esquema elétrico de um regulador de tensão conectado à rede elétrica. 

Fonte: Adaptado de [23]. 

 

2.4.  Ajuste do sistema de controle 

 

O sistema de controle do regulador de tensão é constituído basicamente pelo relé 

regulador de tensão, TP e TC. Este sistema permite obter grande versatilidade do 

equipamento quando em operação e normalmente são fornecidos com os seguintes tipos 

de controle: 

 

A) Ajuste do valor de referência de tensão (Setpoint) 

 

Conforme já descrito anteriormente, existe nos reguladores um TP instalado que 

fornece a amostra da tensão da carga. Em geral, o valor do sinal de tensão do secundário 

do TP é 120V e quando o RT está com tensão nominal sobre o primário do TP, o sensor 

de tensão do relé regulador tem a função de confrontar a tensão fornecida pelo TP com a 

tensão de referência regulada. Logo, considerando que a tensão esteja em 120V, se 

ocorrer uma variação, de aumento ou redução, da tensão fornecida pelo TP, o relé 

regulador acionará o comutador de maneira a ajustar do lado da carga até que se obtenha 

120V no lado do secundário do TP e, consequentemente, tensão nominal no lado da carga 

[23]. 
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B) Ajuste de insensibilidade (banda morta) 

 

Este ajuste determina a faixa de precisão, a partir da tensão de referência, dentro 

da qual o regulador considera que não há necessidade de comutação (Figura 2.10). Em 

sua grande maioria, os reguladores são fabricados com possibilidade de operação de 

largura de faixa de 1,5 a 6V ou ± 0,6% a 6% da tensão de referência [23]. 

 

C) Temporização (atraso de tempo) 

 

A objetivo da temporização é impedir comutações não necessárias em casos de 

variações instantâneas de tensão. Sem essa função ocorreria um número grande de 

comutações, ocasionando o desgaste mecânico precoce do comutador. Assim, a correção 

de tensão ocorre somente para variações de tensão com intensidades que estejam fora dos 

valores previamente ajustados pela tensão de setpoint e banda morta, e por um período de 

tempo maior que o da temporização. A faixa de temporização normalmente utilizada é de 

10 a 120 s, com incrementos de 10s. 

Essa função também apresenta uma outra característica importante, que é a 

coordenação de mais de um regulador de tensão ligados em cascata; o mais próximo à 

subestação deve ser mais ágil as respostas de variação de tensão para evitar operações 

excessivas dos demais RTs. A Figura 2.10 a seguir ilustra os efeitos destas configurações 

em um sinal de tensão genérico. 
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Figura 2.10 - Controle de tape do regulador com nível de tensão, banda morta e atraso de tempo. Fonte: 

Adaptado de [27]. 

 

D) Compensador de queda de tensão na linha (LDC) 

 

Também conhecido pelo seu termo em inglês como função LDC (line drop 

compensator). Este é um equipamento que reproduz a impedância da linha desde o banco 

de reguladores até o ponto onde se necessite que a tensão permaneça estável. O circuito 

básico de compensação reproduz a queda de tensão que existem naturalmente na linha, 

fazendo com que o RT compense tais variações [23]. 

Dessa maneira, a tensão calculada pelo relé do regulador é a diferença de potencial 

do secundário do TP menos a tensão simulada pelo compensador. Assim, a tensão de 

saída do RT fica maior do que a considerada para o sistema, contudo, em virtude da queda 

de tensão na linha, a tensão sob carga não sofrera grandes variações. A Figura 2.11 a 

seguir ilustra o funcionamento deste mecanismo. 
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Figura 2.11 - Mecanismo de compensação da queda de tensão entre a fonte e a carga. 

Fonte: Adaptado de [23]. 

 

 

E) Detector de fluxo inverso 

 

Grande parte dos RTs são bidirecionais e tem a opção de regular a direção de fluxo 

de potência em duas direções distintas. Um regulador deste tipo mede a tensão no lado da 

fonte utilizando dois TPs ou então estima a tensão por meio do registro da corrente. Em 

determinadas ocasiões, se o RT identifica o fluxo de potência invertido, ele passa, de 

maneira autônoma, a regular o lado da S.E [28]. Sem a função de detecção de fluxo 

inverso, o regulador fica sujeito a falhas, podendo ocasionar sobretensões ou subtensões 

no terminal fonte do regulador. 

Para evitar esse tipo de problema, o RT possui um detector de fluxo de potência 

inverso, capaz de indicar a inversão do fluxo e readequar o funcionamento do regulador, 

de acordo com a sequência: 

 

a) Inversão no sentido de operação do motor que realiza as comutações; 

b) Ligação do relé regulador ao TP instalado no lado da subestação ou 

utilizar as medições do TC para simular a tensão no lado da fonte; 

c) Mudança na polaridade do compensador de queda de tensão. 
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Figura 2.12 - Esquemático de um alimentador com possibilidade de inversão de fluxo sobre o regulador 

de tensão. Fonte: Adaptado de [29]. 

 

A Figura 2.12  ilustra a configuração de um alimentador onde a inversão do fluxo 

de potência sobre o regulador de tensão é possível, observe que o fluxo pode ser direto, 

obedecendo os sentidos convencionais de geração ou inverso, neste caso, induzido por 

uma grande penetração de geração distribuída no lado aposto a subestação. 

Ressalta-se ainda que a inversão de fluxo de potência pode ocorrer por uma 

reconfiguração de rede, que faz com que o fluxo seja invertido por uma outra subestação 

adjacente. Esta segunda possibilidade é a principal motivação dos estudos deste trabalho, 

pois para maioria dos reguladores disponíveis no mercado não há nenhum dispositivo que 

indique ao controle qual a origem da inversão do fluxo sobre o RT. 

 

2.5. Integração à rede de distribuição 

 

Além das questões teóricas discutidas, alguns requisitos da ligação do RT às redes 

de distribuição são importantes para a compressão de sua operação autônoma. 

Quando os reguladores monofásicos são conectados juntos, cada regulador tem 

seu próprio circuito compensador e, portanto, os tapes de cada regulador podem ser 

alterados separadamente ou simultaneamente a depender do controle disponível.  

Na Figura 2.13 é mostrado o esquema de ligação de um regulador de tensão 

conectado em um alimentador de distribuição monofásico. Nesse diagrama, conforme 

[30], F representa o terminal do regulador conectado à fonte, C o terminal conectado à 
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carga e FC o terminal comum. Esses terminais, de acordo com [31], podem ainda ser 

designados por S (Source), L (Load) e SL (common) respectivamente. 

 

 

Figura 2.13 - Regulador de tensão conectado em um circuito monofásico. Fonte: Adaptado de [32] 

 

O para-raios série entre a bucha de fonte e a bucha de carga é necessário para 

proteger o enrolamento dos tapes contra os efeitos atmosféricos e tensões adversas do 

sistema elétrico. O para-raios shunt, conectado entre a bucha de carga e a malha de terra, 

é um acessório recomendado no regulador de tensão para a proteção do enrolamento shunt 

[33]. 

Considerando que o RT ideal opere interligado à rede elétrica de maneira 

constante, é possível representa-lo por meio Figura 2.14. Trata-se de uma simbologia 

mais adequada às análises, já que mostra os principais parâmetros do equipamento, como 

mostra a Figura 2.13, não faz diferença entre os tipos A e B: ficando implícito à equação 

associada a constante ar (equação 2.3). 

 

 

Figura 2.14 - Representação simbólica do RT ideal com seus principais parâmetros. Fonte: [20] 
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A próxima seção aborda o conceito relacionado ao funcionamento do 

equipamento durante a atuação interligada à rede. 

 

 

2.6. Modos de operação dos reguladores de tensão 

 

Um fator determinante à eficácia da operação do regulador são as possibilidades 

de reconfiguração da rede elétrica que devem ser levadas em consideração no momento 

em que é determinado o modo de controle. A escolha inadequada do modo de controle 

pode levar o regulador de tensão a operar indevidamente e provocar sobretensão ou 

subtensão ao longo do alimentador. Ressalta-se que esse fenômeno tem sido agravado 

com inserção crescente das fontes de energias renováveis no sistema.  

Nessa seção são apresentados os modos de controle bidirecional e cogeração. 

Esses modos são comumente empregados nas operações com os RTs e também foram 

utilizados no algoritmo proposto nesta tese. Dada a importância desses modos, estes são 

apresentados a seguir. 

 

2.6.1. Modo bidirecional 

 

Essa configuração de controle é recomendada para alimentadores de distribuição 

com possibilidade de inversão de fluxo de potência ativa, desde que a inversão não seja 

ocasionada por geração distribuída. A tensão no terminal fonte do regulador, medida ou 

calculada, é necessária para a operação no sentido inverso. O limiar de fluxo de corrente 

L.C, Figura 2.15, normalmente é definido na faixa de 1% a 2,5% conforme descrito nos 

manuais técnicos [18] e [34]. 
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Figura 2.15 - Operação do regulador no modo bidirecional. Fonte: Adaptado de [35] 

 

Na Figura 2.15 é mostrado o gráfico da filosofia de medição das grandezas 

elétricas nos dois sentidos de operação. Na operação em sentido direto, a medição será 

no terminal carga do RT até que a corrente ultrapasse o limiar L.C definido. Nesse 

momento, são assumidas as configurações de fluxo inverso. O controle continua em fluxo 

inverso até que a corrente que atravessa o regulador ultrapasse o limiar L.C definido no 

sentido direto. 

A regulação de tensão ocorre em ambos os sentidos, ou seja, em fluxo direto e 

fluxo inverso. Se a corrente inversa for superior ao limiar L.C parametrizado, o controle 

passa a operar em fluxo inverso. O controle continuará operando em fluxo inverso até que 

um novo registro de corrente direta, superior ao limiar L.C, seja detectado. Para o caso de 

a corrente registrada estar entre os limiares L.C, o controle permanece bloqueio com seu 

tape na posição atual. 

 

2.6.2. Modo cogeração 

 

A configuração do modo cogeração é indicada para reguladores de tensão 

instalados em alimentadores de distribuição com geração distribuída conectada do lado 

da carga do RT. Portanto, o fluxo inverso é possível, desde que não seja provocado por 

chaveamento entre alimentadores [18]. Na Figura 2.16 é apresentado o gráfico de 

operação desse modo de controle. 

Neste modo, a regulação de tensão ocorre em fluxo direto com parâmetros de 

fluxo direto. Caso o RT detecte o fluxo inverso, o controle permanece regulando a tensão 
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no modo direto, porém, com as configurações de fluxo inverso definidas previamente 

pelo usuário. Os parâmetros para fluxo de potência direto serão restaurados quando a 

corrente ultrapassar novamente o limiar de corrente parametrizado L.C conforme 

apontado na Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 - Operação do regulador no modo cogeração. Fonte: Adaptado de [18]. 

 

2.7. Conexão em cascata 

 

Define-se como conexão em cascata (ou conexão em série) de RTs a instalação 

de dois ou mais destes dispositivos no tronco principal de um mesmo alimentador. Nas 

redes de distribuição brasileiras, recomenda-se o limite de quatro reguladores conectados 

desse modo [21]. 

Esse tipo de aplicação é comum em áreas pouco povoadas, onde alimentadores 

extremamente longos são responsáveis por suprir a demanda das cargas nelas situadas. 

Todavia, ela requer considerações especiais para evitar distúrbios de operação na rede.  

Uma consideração importante para evitar problemas em conexões do tipo é a 

configuração apropriada dos atrasos de tempo iniciais (T1) dos reguladores (Figura 2.17). 

O RT mais próximo da subestação deve ter um atraso de tempo mais curto, enquanto que 

os outros reguladores devem ser configurados com um atraso de tempo progressivamente 

maior conforme se afastam da SE [36]. 

Dessa forma, o RT mais próximo da SE será o primeiro a responder a violações 

de tensão que afetam as barras à jusante dele e realizará o controle de tensão da melhor 

forma que puder. Caso a regulação por ele realizada seja suficiente para fazer com que as 
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tensões nos terminais dos RTs mais distantes da SE voltem para os intervalos de banda 

morta, eles não precisarão atuar. 

Essa coordenação de atrasos de tempo entre os reguladores em cascata elimina 

comutações desnecessárias e, portanto, aumenta a eficiência do sistema. Observa-se que 

RTs provenientes de ramais laterais ou de alimentadores próximos por manobra de 

chaveamento têm temporizações independentes do esquema de ajustes do tronco principal 

[24]. 

Outra característica que deve ser levado em consideração é a coordenação da 

banda morta dos RTs em cascata. Isso se deve ao fato das comutações de tape realizadas 

por um RT poderem ser percebidas por variações na tensão e na corrente, nessa ordem, 

pelos RTs localizados à jusante e à montante dele. 

 

 

Figura 2.17 - Alimentador com múltiplos RTs conectados em cascata. Fonte: Adaptado de [24] 

 

Na Figura 2.18, por exemplo, uma mudança de tape do RT2 no sentido de elevar 

pode provocar um aumento de corrente tal que provoque a violação do limite inferior da 

banda morta do RT1. Caso isso aconteça, o RT1 será acionado no sentido de aumentar a 

tensão. Realizada a comutação do RT1, a tensão em RT2 se elevará e o limite superior da 

banda morta desse regulador poderá ser violado. Sendo assim, o RT2 será acionado no 

sentido de baixar a tensão e o ciclo de interação se reiniciará. 

 

Figura 2.18 - Regulação em cascata. Fonte: Adaptado de [23] 
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O que ocorre, então, é uma grande quantidade de operações sequenciais entre os 

reguladores em cascata, a qual recebe o nome de efeito avalanche. Com uma devida 

coordenação de intervalos de banda morta entre esses reguladores, é possível eliminar a 

possibilidade dessa avalanche de operações [23]. 
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Capítulo 3 – Controle de tensão em redes de 

distribuição 
 

3.1. Introdução 

 

A rede elétrica de distribuição é uma infraestrutura tradicionalmente projetada 

para transportar energia da subestação até o consumidor em nível de tensão adequado. No 

Brasil, a ANEEL, através da resolução normativa 414/2010, regulamentou os níveis de 

tensão que podem ser disponibilizados pelas concessionárias ao cliente de acordo com o 

grupo e subgrupo a qual pertence. Segundo dados disponíveis em [37], a maioria dos 

consumidores de energia elétrica são atendidos através dos alimentadores de distribuição 

de baixa tensão. 

De todo modo, todos os consumidores em média ou baixa tensão são submetidos 

frequentemente às flutuações de tensão que ocorrem nas redes convencionais devido 

principalmente às variações de carga. Consequentemente, a corrente elétrica drenada da 

subestação é diretamente afetada, com isso, a queda de tensão que é dada pelo produto da 

corrente pela impedância varia proporcionalmente com as alterações da carga. Portanto, 

é necessário que os alimentadores disponham de equipamentos adequados de regulação 

de tensão para compensar essas variações naturais. 

As práticas de regulação de tensão usadas nos sistemas de distribuição de energia 

geralmente assumem que não há fontes de energia no sistema além da subestação. Isso 

significa que todo o fluxo flui da subestação até as extremidades dos alimentadores. Para 

regular esse tipo de condição, as concessionárias geralmente usam transformadores LTC 

na subestação, reguladores de tensão de linha em alimentadores de grande porte e 

capacitores fixos ou chaveados, comumente empregados em alimentadores urbanos. 

Todos esses dispositivos possuem configurações de controle e funções que geralmente 

são coordenadas para corrigir os desvios de tensão na rede, tendo a subestação como a 

única fonte supridora de energia [9]. 

 A ANEEL, através do Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) estabelece os parâmetros de referência 

para a regulação de tensão nas redes de distribuição a fim de garantir a qualidade mínima 

do fornecimento de energia elétrica ao cliente. Dentre os aspectos regulamentados, a 

agência define a tensão em regime permanente em três faixas (adequada, precária e 
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crítica), sendo que cada faixa tem valores distintos de acordo com a tensão nominal de 

operação do alimentador. Na Tabela 3.1 é mostrada a classificação da magnitude de 

tensão em regime permanente para alimentadores de distribuição até 69 kV. 

 

Tabela 3.1 - Faixas para pontos de conexão em tensão nominal superior a 1kV e inferior a 69kV. Fonte: 

Adaptado de [38]. 

Tensão de Atendimento 

(TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em Relação a 

Tensão de Referência (TR) 

Adequada 0,95TR<TL<1,05TR 

Precária 0,90TR<TL<0,93TR 

Crítica TL≤0,90TR ou TL≥1,05TR 

 

A violação dos limites apresentados na Tabela 3.1 é quantificada por meio dos 

indicadores de duração da violação de tensão relativos ao período de observação, os quais 

se traduzem em multas onerosas para a concessionária. Além disso, considerando a 

sensibilidade de boa parte das cargas presentes nos consumidores finais, desvios 

prolongados no perfil de tensão podem acarretar problema de desempenho, tais como: 

desligamento de eletrodomésticos, desgaste de dispositivos eletrônicos e 

sobreaquecimento ou até mesmo queima de equipamentos elétricos [27].  

Na Figura 3.1 é apresentado um esquemático da queda de tensão natural que 

ocorre ao longo da rede de distribuição. Naturalmente, os consumidores mais afastados 

da subestação tendem a receber um perfil de tensão menor. Para compensar essa queda 

de tensão e atender aos requisitos de qualidade no fornecimento de energia elétrica 

impostos pelos órgãos de regulação, os operadores de rede costumam configurar a tensão 

no transformador LTC da subestação maior que a tensão nominal do alimentador, porém 

menor que a máxima tensão permitida. Com isso, tanto os consumidores mais próximos 

da subestação, quantos os mais afastados recebem tensão adequada da concessionária. 
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Figura 3.1 - Queda de tensão representativa em um alimentador de distribuição em função da distância da 

subestação. Fonte: adaptado de [39]. 

 

Nesta tese são avaliados os problemas de tensão ocasionados pela interação dos 

reguladores de tensão com geradores distribuídos instalados na rede de distribuição. Por 

isso, este capítulo apresenta uma contextualização da operação tanto das redes 

tradicionais (sem GD), como das redes com geração distribuída. 

 

3.2. Robustez do sistema de distribuição 

 

O aumento crescente de fontes não-síncronas no sistema de distribuição 

(incluindo, mas não limitada a geradores eólicos, painéis solares e armazenamento de 

energia a baterias) pode alterar as características do sistema e impactar o desempenho da 

tensão do alimentador, principalmente, quando se tratar de redes fracas, ou seja, com 

baixa capacidade de curto-circuito [40]. 

 

3.2.1. Capacidade de curto-circuito 

 

A capacidade de curto-circuito ou potência de curto-circuito é uma grandeza que 

mede a robustez de um sistema elétrico de potência. Portanto, uma alta capacidade de 

curto-circuito significa que a rede é forte do ponto de vista elétrico, desse modo, a 

conexão de carga, banco de capacitor ou banco de reator em paralelo terá pouca influência 
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na magnitude de tensão da rede. Por outro lado, um sistema é dito fraco eletricamente 

quando apresenta baixa capacidade de curto-circuito [41]. 

A equação 3.1 trata do cálculo da potência de curto-circuito SCC dada em MVA, 

onde V é a tensão nominal de linha em kV e ICC é a corrente de curto-circuito dada em 

kA. Em valores por unidade (p.u.), o cálculo de SCC é equivalente ao inverso da 

impedância de Thévenin no ponto de interesse. 

 

 𝑆𝑐𝑐 = √3.𝑉. 𝐼𝐶𝐶  (3.1) 

 

 

3.2.2. Relação de curto-circuito 

 

A relação de curto-circuito (SCR - Short Circuit Ratio) é uma grandeza 

tradicionalmente aplicada para determinar a robustez de tensão de uma rede. 

Convencionalmente, a SCR é definida como a relação entre a capacidade de curto-circuito 

no barramento onde o dispositivo está alocado e a capacidade em MVA do dispositivo 

[42] e [43]. Com base nessa definição, a SCR é dada por: 

 

 
𝑆𝐶𝑅 =

𝑆𝑆𝐶𝑀𝑉𝐴

𝑆𝑅𝑀𝑉𝐴
 

(3.2) 

 

Onde SSCMVA é a capacidade de curto-circuito no barramento antes da conexão do 

dispositivo e SRMVA é o valor nominal em MVA do dispositivo a ser conectado. 

Segundo [42] e [44] o método de cálculo de SCR (Equação 3.2) apresenta 

limitações, pois não leva em consideração as interações entre as unidades de geração 

baseadas em inversores na avaliação da robustez do sistema. Segundo [44], quando as 

unidades geradoras baseadas em inversores estão eletricamente próximas, elas interagem 

uma com as outras. Em outras palavras, elas diminuem a robustez do sistema em cada um 

dos outros pontos de interconexão. Nesses casos, a SCR básica pode superestimar a 

robustez do sistema nos pontos de interconexão das unidades geradoras baseadas em 

inversores. 

Atualmente não há uma abordagem padrão para calcular o índice SCR para um 

sistema com alta penetração de usinas baseadas em inversores. Para levar em 
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consideração o efeito das interações entre as plantas e fornecer uma estimativa melhor de 

robustez do sistema, diversas técnicas para o calcular a SCR tem sido propostas na 

literatura, como exemplo podemos citar as propostas de Equivalent Short Circuit Ratio 

(ESCR), Composite Short Ciruit Ratio (CSCR) e Weighted Short Circuit Ratio (WSCR) 

[44]. 

 

3.2.3. Grau de robustez 

 

A robustez de um sistema elétrico de potência é definida pela sua capacidade de 

resistir a variações de tensão causadas pela geração distribuída ou carga. O grau de 

robustez (GR) no Ponto de Acoplamento Comum (PAC) mostra a robustez relativa do 

sistema de potência em relação a geração distribuída. GR é dado na Equação 3.3 em 

função das potências de curto-circuito de ambos os sistemas [45]. 

 

 
𝐺𝑅 =

𝑆𝐶𝐶(𝑃𝐴𝐶)

𝑆𝐶𝐶(𝐺𝐷)
+ 1 

(3.3) 

 

Onde SCC (PAC) é a contribuição de curto-circuito do sistema de distribuição em 

kVA (incluindo todas as outras fontes) e SCC (GD) é a contribuição de curto-circuito em 

kVA da GD que está sendo avaliada. Portanto, para calcular GR em um ponto específico 

do alimentador conforme definido na Equação 3.3 é necessário calcular SCC (PAC) e SCC 

(GD). 

Em [46] foi observado que o efeito da GD no sistema de distribuição depende do 

número de GDs no sistema e da sua robustez antes da instalação da GD. Portanto, quando 

maior a capacidade de curto-circuito do sistema, maior sua robustez e menor o impacto 

da GD no sistema. Para fatores elevados de robustez (normalmente GR > 200), a GD 

provavelmente terá efeitos insignificantes em relação às oscilações de tensão [47]. 

 

Tabela 3.2 - Valores críticos de grau de robustez (GR) de sistemas de distribuição considerando os efeitos 

da GD. Fonte: [48] 

Probabilidade de problemas causados por GD Baixa Média Alta 

GR de FV ou Eólica > 100 50 a 100 < 50 

GR de Fonte estável > 50 25 a 50 < 25 
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Os sistemas fotovoltaicos e eólicos exigem maior cautela, pois suas saídas são 

mais propensas a grandes variações. A probabilidade de problemas causados pela injeção 

de potência por GD é maior usando fontes intermitentes em comparação com GD de saída 

constante, conforme mostra a Tabela 3.2. Portanto, o efeito da intermitência de geradores 

fotovoltaicos no sistema é mais significativo em alimentadores com baixa capacidade de 

curto-circuito, ou seja, baixo valor de GR. 

 

3.3. Variação de tensão em redes convencionais 

 

As redes de distribuição são tradicionalmente modeladas como redes passivas de 

configuração radial com o fluxo de potência fluindo da subestação para as cargas. A queda 

de tensão pode ser calculada a partir do sistema de distribuição equivalente mostrado na 

Figura 3.2, composto pelo barramento infinito F com magnitude de tensão VF, pela linha 

de distribuição com impedância Zlinha = Rlinha + jXlinha e pelo barramento C onde há um 

equivalente de carga conectado Pcarga + jQcarga e cuja tensão é VC. 

 

Figura 3.2 - Sistema de distribuição convencional de duas barras. Fonte: Adaptado de [25] 

 

Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na Figura 3.2, a tensão no barramento F 

pode ser escrita como: 

 𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ = 𝑉𝐶

⃗⃗⃗⃗ + 𝐼 . (𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 + 𝑗𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎) (3.4) 

 

Onde 𝐼  (I=|𝐼 |) é a representação fasorial da corrente que flui na linha. A potência 

complexa fornecida ao sistema pelo barramento F é dada por: 

 𝑃 + 𝑗𝑄 = 𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ . 𝐼∗⃗⃗⃗   (3.5) 
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Portanto, a corrente que flui na linha é dada pela Equação 3.6: 

 
𝐼 =

𝑃 − 𝑗𝑄

𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ 

 
(3.6) 

 

Substituindo a Equação 3.6 na Equação 3.4, a tensão VF pode ser escrita de acordo 

com a Equação 3.7: 

 
𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ = 𝑉𝐶

⃗⃗⃗⃗ +
𝑃 − 𝑗𝑄

𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ 

. (𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 + 𝑗𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎) 
 

 
𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ = 𝑉𝐶

⃗⃗⃗⃗ +
𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 + 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄

𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ 

+ 𝑗
𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 − 𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄

𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ 

 
(3.7) 

 

Assim, a variação de tensão entre as barras F e C é dada pela Equação 3.8: 

 
∆�⃗� = 𝑉𝐹

⃗⃗⃗⃗ − 𝑉𝐶
⃗⃗⃗⃗ =

𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 + 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄

𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ 

+ 𝑗
𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 − 𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄

𝑉𝐹
⃗⃗⃗⃗ 

 
(3.8) 

 

Segundo [8] a variação angular entre as duas barras é muito pequena de tal modo 

que a queda de tensão é aproximadamente igual a queda na componente real. Além disso, 

é considerado que a barra F é a barra de referência, ou seja, �⃗� 𝐹  =|�⃗� 𝐹 |=𝑉𝐹 . Portanto, a 

Equação 3.8 pode ser aproximada por: 

 
∆𝑉 ≈

𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 + 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄

𝑉𝐹
 

(3.9) 

 

Se for considerado que a tensão na barra de referência é a tensão base do sistema, 

então VF pode ser assumido unitário. Portanto, a Equação 3.9 pode ser escrita como: 

 ∆𝑉 ≈ 𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 + 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄 (3.10) 

 

Segundo [49], para um sistema de grande porte, a variação de tensão entre as 

barras ith e jth pode ser escrita de acordo com a equação 
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∆𝑉𝑖𝑗 ≈

𝑅𝑖𝑗 . 𝑃𝑖𝑗 + 𝑋𝑖𝑗 . 𝑄𝑖𝑗

𝑉𝑖
 

(3.11) 

 

Onde ∆V é a variação de tensão entre as barras ith e jth, Rij é a resistência entre as 

barras ith e jth, Xij é a reatância entre as barras ith e jth, Vi é a tensão na barra ith e Pij e Qij 

são, respectivamente, as potências ativas e reativas que flui da barra ith para abarra jth. 

 

3.4. Variação de tensão em redes com geração distribuída 

 

Os alimentadores de distribuição com geração distribuída são denominados 

sistemas ativos, uma vez que o fluxo de potência, tradicionalmente unidirecional, passa a 

ter sentido bidirecional. Nesse cenário o perfil de tensão no ponto de acoplamento da GD 

é, geralmente, maior que nos demais pontos do alimentador. Nesse sentido, a Equação 

3.11 pode ser rescrita levando em consideração a elevação no perfil de tensão no ponto 

de conexão da GD e a natureza reversa do fluxo de potência na rede, portanto: 

 

 𝑉𝐶 ≈ 𝑉𝐹 + 𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑃 + 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 . 𝑄 (3.12) 

 

Na Figura 3.3 é mostrado um sistema de distribuição de duas barras pelo seu 

equivalente de Thévenin com a GD conectada na barra C, onde PGD e a potência ativa 

gerada pela GD, QGD é a potência reativa gerada ou absorvida pela GD. Os demais 

parâmetros já foram descritos na Seção 3.3. 
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Figura 3.3 - Sistema de distribuição com duas barras e geração distribuída. Fonte: Adaptado de [25]. 

 

 A variação de tensão ao longo da rede pode ser aproximada pela Equação 3.13. 

 
∆𝑉 = 𝑉𝐺𝐷 − 𝑉𝐹 ≈

𝑅.𝑃 + 𝑋.𝑄

𝑉𝐺𝐷
 

(3.13) 

 

Onde P = (PGD − Pcarga), Q = (−Qcarga ± QGD). Caso VGD seja adotada como a tensão 

base do sistema, então a Equação 3.13 pode ser rescrita como: 

 ∆𝑉 = 𝑉𝐺𝐷 − 𝑉𝐹 = 𝑅. (𝑃𝐺𝐷 − 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) + 𝑋. (−𝑄𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ∓ 𝑄𝐺𝐷) (3.14) 

 

A GD opera sempre gerando potência ativa. Porém a potência reativa depende do 

modo de controle adotado na unidade geradora, ou seja, a GD pode operar no modo de 

controle fator de potência unitário (não troca potência reativa com a rede), fator de 

potência adiantado (absorvendo potência reativa) ou fator de potência atrasado (injetando 

potência reativa). Os aerogeradores de indução em gaiola de esquilo são exemplos de 

tecnologia que operam com fator de potência adiantado, absorvendo potência reativa da 

rede para alimentar o circuito de campo do gerador de indução. 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), com unidades geradoras síncronas, 

podem operar gerando ou absorvendo potência reativa. Isso depende da configuração do 

sistema de excitação do gerador. Os sistemas fotovoltaicos, tal como as PCH’s, podem 

operar na região capacitiva, indutiva ou com fator de potência unitário. Entretanto, essa 
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tecnologia baseada em inversores introduz correntes harmônicas no sistema, 

independente do fator de potência, o que pode impactar na qualidade da tensão 

disponibilizada pela concessionária [49]. 

 

3.5. Interação da geração distribuída com a rede de distribuição 

 

Os impactos provocados pela GD no sistema de distribuição dependem de 

diversos fatores, dentre os quais é possível destacar: tamanho da GD em relação a carga 

do alimentador, GD de fonte despachável ou não despachável, robustez do sistema, 

localização da GD em relação a subestação, tipo de controle disponível no alimentador, 

entre outros. Apesar disso, o problema mais frequente enfrentado pelas concessionárias é 

o problema de sobretensão. Já que na distribuição a potência ativa é tão ou mais relevante 

na regulação de tensão que a potência reativa. 

Entretanto, pode ocorrer da conexão de GD provocar subtensão no alimentador. 

Embora seja um cenário muito específico, é um problema que não pode ser negligenciado. 

Na Figura 3.4 é mostrado um diagrama esquemático de um cenário que pode levar a 

tensão do sistema abaixo do limite mínimo admissível.  
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Figura 3.4 - Impacto da GD no compensador de queda de linha. Fonte: adaptado de [39]. 

No diagrama, o transformador da subestação regula a tensão no alimentador 

através da função LDC e a geração distribuída é de alta capacidade e está conectada 

imediatamente a jusante da subestação. 

Como mencionado no capítulo anterior o LDC é um controle embarcado no RT 

da subestação que calcula a queda de tensão no alimentador a partir da resistência (R) e 

reatância da linha (X), levando em consideração a distância da subestação até o ponto 

regulado, e da corrente medida no primário do transformador de corrente (TC). 

Considerando fixo os valores de R e X, a queda de tensão varia de acordo com a corrente 

medida no TC. Desse modo, um cenário de carga leve produz corrente de menor 

magnitude e carga pesada produz correntes elevadas e o controle do transformador LTC 

é programado para reconhecer esses cenários. 

Entretanto, a injeção de potência pela GD introduz no controle LDC um falso 

cenário de carga leve, já que a corrente drenada da subestação é reduzida. Com isso, o 

controle tende a “enxergar” uma queda de tensão abaixo da queda real e a tensão é 

regulada como se o cenário fosse de carga leve. Consequentemente, subtensão será 
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observada ao longo do alimentador em nível crítico, principalmente, nos pontos mais 

afastados da subestação conforme mostrado na Figura 3.4. 

A GD pode também ser alocada na extremidade do alimentador conforme apre- 

sentado na Figura 3.5. Nessa configuração é esperado aumento no nível de tensão do 

alimentador, principalmente, no ponto de conexão da GD. Entretanto, a potência gerada 

pode ser baixa de forma que, mesmo que ocorra a injeção de corrente na rede, o aumento 

de tensão não seria um problema. Por outro lado, as unidades geradoras distribuídas de 

alta capacidade, podem inverter o fluxo de potência na rede e elevar o nível de tensão, 

podendo, inclusive, provocar sobretensões ao longo do alimentador [9] e  [48]. 

Esse fenômeno de elevação de tensão é maior, quanto menor for a relação X/R 

dos cabos do alimentador, visto que o impacto na tensão da parcela real da potência 

aparente gerada é tão significativo, quanto maior for o valor de R. Apesar disso, a potência 

reativa também contribui com o controle de tensão da rede. Por isso, caso a GD opere 

com fator de potência diferente de zero, o controle deve ser ajustado para não agravar o 

problema da elevação de tensão no alimentador. Além disso, bancos de capacitores fixos 

nas proximidades da GD pode também deteriorar o perfil de tensão contribuindo com o 

problema da sobretensão [9]. 
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Figura 3.5 - Elevação de tensão causada por GD de grande porte conectada na extremidade. Fonte: 

adaptado de [39]. 

 

3.6. Controle do regulador de tensão em redes de distribuição ativas e 

reconfiguráveis 

 

Conforme discutido no Capítulo 2, existem tratativas de acordo o fluxo de 

potência aplicados aos reguladores de tensão disponíveis comercialmente. Nesta seção 

são avaliados o desempenho dos modos de controle bidirecional e cogeração, para 

reguladores de tensão instalados em alimentadores com possibilidade de reconfiguração 

de rede e com geração distribuída de alta capacidade. Toda análise é feita considerando 

apenas alimentadores radiais, ou seja, qualquer mudança de topologia da rede mantém o 

sistema radial. 

Ressalta-se que, independentemente do modo de controle, o RT opera a partir do 

erro gerado entre a tensão de referência (ou tensão de set point) e a tensão medida ou 

estimada no ponto regulado. Desse modo, se a tensão excede o limite superior 

previamente definido, o controle coordena as operações de tape de tal forma a reduzir a 

tensão monitorada. Por outro lado, se a tensão ultrapassa o limite inferior, as operações 
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do comutador de tape elevam as tensões para dentro da faixa normal de operação (banda 

morta). 

A Figura 3.6 mostra uma rede de distribuição ativa e reconfigurável com disjuntor 

da SE 1 normalmente aberto, disjuntor de manobra normalmente fechado e uma demanda 

de carga no lado da fonte do RT. O fluxo de potência ativa através do RT é da SE 2 para 

SE 1. Se o modo bidirecional for usado, o controle do RT irá operar na direção reversa e 

regular, de forma apropriada, a tensão no lado da fonte (F). Por outro lado, se o modo de 

cogeração for utilizado, o controle do RT irá operar na direção direta e regular 

erroneamente a tensão no lado da carga (C), produzindo variações de tensão no lado da 

fonte associadas à condição de runaway sobre o RT. Portanto, fica evidente que o modo 

cogeração é inaceitável para operação de redes de distribuição reconfiguráveis em 

situações de fluxo potência inverso, particularmente quando o disjuntor de manobra está 

no lado da carga do RT. 

 

 

Figura 3.6 - Rede de distribuição ativa e configurável com o RT operando em um cenário de fluxo de 

potência inverso devido à reconfiguração da rede. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 3.7 mostra uma rede de distribuição ativa e reconfigurável com disjuntor 

da SE 1 normalmente fechado, disjuntor de manobra normalmente aberto e uma unidade 

de GD gerando mais que a demanda no lado da carga do RT. O fluxo de potência ativa 

através do RT é da unidade GD para a SE 1. Neste caso, se o modo cogeração for usado, 
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o controle do RT irá operar na direção direta e regular, adequadamente, a tensão no lado 

da carga (C). Ao contrário, se o modo bidirecional for usado, o controle do RT irá operar 

na direção reversa e regular, sem sucesso, a tensão no lado da fonte (F), levando à 

condição de runaway e, consequentemente, variações de tensão no lado da carga. 

Portanto, conclui-se que o modo bidirecional é inaceitável para a operação de redes de 

distribuição ativas em cenários de fluxo de potência inverso, particularmente quando uma 

grande unidade de GD está conectada do lado da carga do RT. 

 

Figura 3.7 - Rede de distribuição ativa e reconfigurável com o RT operando no cenário de fluxo de 

potência inverso devido a uma grande GD. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Um aspecto importante do ponto de vista de controle do RT é que o modo de 

controle não pode ser alterado diretamente do modo bidirecional para o modo de 

cogeração ou vice-versa, enquanto o RT opera em fluxo de potência inverso. Na prática 

usual, uma situação de fluxo inverso de potência sobre o RT não é permitida operações 

de comutação de tape durante a reconfiguração do alimentador. Isso ocorre porque o 

disjuntor da subestação e o disjuntor de manobra não operam simultaneamente para fins 

de reconfiguração do alimentador. Se uma grande unidade GD conectada ao lado da carga 

não for removida antes da reconfiguração do alimentador, pode ocorrer uma condição de 

chaveamento fora de fase e um transitório será produzido [7]. Portanto, unidades de GD 

e clientes industriais são desconectados da rede elétrica antes da reconfiguração do 

alimentador. Como consequência, os RTs são desenergizados durante as operações de 
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chaveamento que reconfiguram o alimentador. A posição do comutador de tape é 

reiniciada na mesma posição que estava antes do RT ser desenergizado. 

O próximo capítulo apresenta a proposta de algoritmo desta tese que busca 

solucionar os casos em que os modos de controle não são adequados para o RT, ou seja, 

bidirecional com fluxo de potência invertido por uma GD ou cogeração com inversão de 

fluxo por uma manobra de rede. 

 

3.7. O regulador de tensão e a condição de runaway 

 

Uma outra maneira de analisar a condição de runaway no comutador de tape pode 

ser feita pelos conceitos de regulação de tensão e capacidade de curto-circuito em um 

alimentador de distribuição. 

A Figura 3.8 representa o diagrama unifilar de um RT tipo B conectado a uma 

fonte de energia alternada (por exemplo, uma grande unidade de GD ou uma subestação 

de distribuição de energia), conectada ao lado da carga do RT, impondo fluxo inverso de 

potência. 

 

Figura 3.8 - Diagrama unifilar de um RT tipo B com uma fonte de alimentação alternada conectada ao 

lado da carga do RT. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Uma fórmula para a regulação da tensão envolvendo a capacidade de curto-

circuito do sistema é amplamente utilizada na literatura [50]. A variação de tensão entre 

a fonte primaria supridora de energia e o barramento do lado da carga do RT pode ser 

aproximada por: 

 
( )

1
cos sinL

sc sc

L L sc

E VV
P Q

V V S
 

−
=  +  (3.15) 

 

 

Onde: 

 
tan sc

X

R
 =  (3.16) 

 

 

Sendo que R + jX é a impedância da fonte de alimentação alternativa do lado da 

carga L, Ssc é a capacidade de curto-circuito desta fonte alternativa, P e Q são 

respectivamente, as potências ativas e reativas que fluem através do RT. 

Como apresentado anteriormente, para um RT monofásico tipo B, as relações 

entre a tensão e a corrente da fonte e a tensão e a corrente da carga são dadas pelas 

equações (2.1), (2.2) e (2.3). Da mesma forma, a equação (2.7) fornece a alteração ar  após 

a comutação de tape. 

Os fluxos de potência ativa e potência reativa através do RT podem ser dados 

como: 

 
* cos sinS L S L

L L

R R

V I V I
P jQ V I j

a a
 + = = +  (3.17) 
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Sendo que: 

 
tan

Q

P
 =  (3.18) 

 

Substituindo as expressões de P e Q na equação 3.15, a regulação de tensão no 

lado da carga do RT é dada pela equação (3.19). Essa equação fornece a variação de 

tensão no lado da carga do RT para uma alteração de tape ∆aR = 0,00625. 

 

 
( )cosS LL

sc

L L sc R

V IE VV

V V S a
 

−
=  −


 

(3.19) 

Analisando esta equação verifica-se que a regulação de tensão no lado da carga 

do RT é garantida se o erro de tensão (∆V) diminuir a cada mudança de tape realizada. 

Uma condição necessária para alcançar esta variação é que a capacidade de curto-circuito 

da fonte de alimentação localizada no lado da carga (Ssc) seja baixa, de modo que cada 

alteração no tape, realizada de acordo com a equação (3.19) diminuirá o erro de tensão na 

barra L. Se, no entanto, a capacidade de curto-circuito do lado da carga é alta, a correção 

de erro de tensão (∆V) não é obtida com a alteração do tape, causando um efeito 

indesejado e oposto na variação de tensão agora do lado da fonte do RT. A alta capacidade 

de curto-circuito da fonte da geração distribuída cria a condição de runaway que por sua 

vez causa variação significativa de tensão do lado fraco do alimentador. A condição de 

runaway continuará até que o limite da posição do tape seja alcançada. Efeito semelhante 

ocorrerá com a regulação da tensão no lado da fonte do RT se a capacidade de curto-

circuito do sistema de alimentação conectado neste lado for alta. 
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Capítulo 4 – Algoritmo proposto 
 

4.1. Introdução 

 

Nesta seção será apresentada a parte matemática e a lógica computacional 

desenvolvida para o algoritmo de detecção da condição de runaway em reguladores de 

tensão. Será apresentado o modelo de regressão linear convencional e o modelo de 

regressão linear estimado pelo método dos mínimos quadrados recursivo (MQR). Esta 

seção também apresenta a análise de sensibilidade realizada em redes de distribuição que 

dará suporte para as considerações feitas no algoritmo. Por fim, é apresentado o método 

direto, que é uma variante do algoritmo proposto, utilizado para fins de comparação com 

o método foco deste trabalho. 

 

4.2. A regressão linear 

 

Análise de regressão linear é uma técnica de modelagem utilizada para analisar a 

relação entre, por exemplo, uma variável dependente (V) e outra variável independente 

(t). A finalidade desta técnica é indicar (predizer) um modelo que descreve a variação 

entre as variáveis e assim estimar o valor que a variável dependente (V) passara a assumir 

para um determinado valor da variável independente t [50]. 

O modelo de regressão linear poderá ser descrito como: 

 

 𝑉 = 𝑓(𝑡) +  ɛ (4.1) 

 

 

Onde o termo ɛ representa a perturbação qualquer na função, ou o erro de 

estimativa. 

Essa técnica é utilizada quando há a relação linear entre a variável independente 

e a variável dependente. A função que melhor expressa esse comportamento é dado por: 
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 𝑉 = 𝑚𝑡 + 𝑏 + ɛ 

 

(4.2) 

 

Onde, 𝑉 e 𝑡 representam as variáveis dependente e independente respectivamente. 

Enquanto, 𝒎 representa o coeficiente angular, 𝒃 o coeficiente linear e ɛ representa o erro 

do modelo. 

A representação gráfica da regressão linear é mostrada na Figura 4.1. É possível 

notar por meio deste gráfico que nem todos os pontos estão sobre a reta, e essa diferença 

é numericamente igual ao erro (), que pode ter sido gerado, por exemplo, em um erro de 

medição. 

 

Figura 4.1 - Curva de regressão linear (em preto) sobre os dados dispersos (em azul). Fonte [50]. 

 

Neste trabalho, supõe-se que, na média, esses erros tendem a se anular, isto é: 

 

 ( ) 0E =i  (4.3) 

 

Uma vez escolhido o modelo de regressão, o próximo passo será estimar os 

parâmetros, neste caso os coeficientes da equação linear, 𝒎 e 𝒃. Isso pode ser feito a 

partir da aplicação do Método dos Mínimos Quadrados Recursivo (MQR), que será 

apresentado a seguir. 



 

49 

 

 

4.3. Método dos mínimos quadrados recursivo (MQR) 

 

O princípio de estimação por mínimos quadrados recursivo do modelo de 

regressão linear é uma técnica bastante utilizada em aplicações práticas e em 

desenvolvimento de pesquisas científicas. Sua vasta aplicabilidade e aceitação devem-se, 

basicamente, ao fato de aliar simplicidade matemática a resultados precisos e coerentes, 

além da vantagem de não necessitar de um grande histórico de dados, pois realiza o 

tratamento online das informações. 

Esta última característica, em especial, foi decisiva para a escolha do método 

utilizado nesta proposta de tese. Isso porque, durante o desenvolvimento do algoritmo de 

proteção foram verificadas algumas limitações práticas no hardware que comanda o 

regulador de tensão, principalmente no que diz respeito a velocidade de processamento e 

capacidade de armazenamento dos dados.  

O modelo utilizado neste trabalho funciona da seguinte maneira: A cada amostra 

no tempo ti, o estimador determina um modelo de regressão linear, que é assumido para 

mostrar a tendência de evolução da tensão 𝑉𝑐  monitorada do lado da carga do regulador 

de tensão, como mostra a equação 4.4 [51]. 

 

 𝑉𝑐(𝑡) = 𝑚𝑖𝑡 + 𝑏𝑖 (4.4) 

                                        

Quando ocorre a inversão do fluxo de potência ativa no RT e a comutação do tape, 

as amostras de tensão do lado da carga são coletadas para determinação da aproximação 

linear (no tempo) da evolução da tensão. Para esse propósito, a seguinte equação precisa 

ser resolvida pelo MQR: 
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𝑉𝑐 = |
|

𝑉1

𝑉2
.
.
.

𝑉𝑖

|
| =A. 𝜃𝑖 (4.5) 

 

Onde: 𝐴 é a matriz de regressão e 𝜃𝑖 é vetor de parâmetros a ser determinado em 

𝑡𝑖 . Sendo que: 

 

𝐴=|
|

𝑡1         1
𝑡2
.
.
.

         1

𝑡𝑖           1

|
| (4.6) 

 

 
𝜃𝑖=|

𝑚𝑖

𝑏𝑖
| (4.7) 

 

Desta forma, o modelo de regressão linear é estimado. Quando uma nova medição 

é lida, o vetor de parâmetros 𝜃𝑖 é atualizado pelo estimador MQR de acordo com a 

seguinte equação: 

 

 𝜃𝑖+1 = 𝜃𝑖 + 𝑘𝑖 (𝑉𝑖 - 𝐴𝑖
𝑇𝜃𝑖) 

 
(4.8) 

 

Onde: 𝜃𝑖  é o parâmetro estimado; 

         𝑘𝑖 é o ganho do estimador MQR; 

𝐴𝑖
𝑇é a matriz de regressão transposta. 

A inversão da matriz covariância pode ser diretamente atualizada de acordo com: 

 𝑃𝑖+1 =
1

𝜆
 [𝐼 − 𝑘𝑖𝐴𝑖

𝑇]𝑃𝑖 

 
(4.9) 

 

Onde: 𝐼 é a matriz identidade; 

           𝑃𝑖 é a matriz de covariância; 

            λ  é o fator de esquecimento. 

Já o ganho do MQR (𝑘) pode ser obtida da seguinte forma: 
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 𝑘𝑖 = 𝑃𝑖𝐴𝑖 /( λ + 𝐴𝑖
𝑇𝑃𝑖𝐴𝑖) (4.10) 

 

O fator de esquecimento λ que aparece nas equações (4.9) e (4.10) representa uma 

ponderação para os valores de tensão mais recentes que podem ser minimizados, fazendo 

λ=1 ou maximizados considerando λ=0. Na literatura usualmente λ encontra-se entre 0,95 

e 1. Neste trabalho optou-se pelo valor de λ=0,95 em virtude dos excelentes resultados 

obtidos durante simulações no que se refere à filtragem de ruídos e erros grosseiros das 

medições [52]. 

 

4.4. Características do algoritmo proposto 

 

O algoritmo elaborado para detecção e proteção contra a condição de runaway foi 

desenvolvido e analisado na plataforma Matlab®. Baseado no modelo da regressão linear 

e resolvido pelo MQR, o algoritmo apresenta todas as vantagens de um processamento 

em tempo real, como por exemplo, a alta velocidade e pequena alocação de memória dos 

dados. 

A alta velocidade de resposta do algoritmo é importante para a imediata 

identificação e solução do problema, minimizando o tempo de estresse dos equipamentos 

da rede elétrica. Já a alocação reduzida de memória para os dados é a característica que 

possibilita a redução de custo e consequentemente maior competitividade no mercado dos 

equipamentos com essa tecnologia embarcada. 

Ainda sob a questão de economia dos recursos, o algoritmo desenvolvido 

apresenta um limiar para a identificação da condição de runaway. A adoção deste limiar 

atende a uma característica construtiva dos reguladores comerciais que, tendo em vista a 

minimização dos custos de fabricação, fazem a medição em um único lado da rede (lado 
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da carga, por exemplo). Sendo assim, surge a necessidade de se trabalhar com uma 

referência (limiar) capaz de possibilitar a identificação da condição de runaway. 

Este limiar foi estabelecido de forma empírica, após as análises de diversas redes 

de distribuição chegou-se ao valor de 0,07. Este valor mostrou-se adequado para o bom 

funcionamento do algoritmo, como será mostrado mais a frente nos resultados. 

Outra característica de suma importância do algoritmo está em sua capacidade de 

filtrar ruídos e erros grosseiros, comumente encontrados nas medições de tensão das redes 

de distribuição de energia e que podem se tornar decisivos nos momentos de tomada de 

decisão. 

4.5. Análise dos resíduos 

 

Nesta seção será justificada a linearidade assumida na equação 4.4 usando os 

gráficos de resíduos. O resíduo é uma medida de distanciamento vertical entre modelo de 

regressão linear e a amostra de interesse. Também pode ser entendida como o erro entre 

um valor previsto e o valor real observado.  

 
Figura 4.2 - Amostras de tensão e o respectivo modelo de regressão linear ajustado. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 
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A Figura 4.2 mostra as medições de tensão simuladas (cor cinza) e o respectivo 

modelo de regressão linear ajustado (cor preta). A tendência linear mostra claramente que 

as medições são reduzidas a uma taxa constante após as duas variações sofridas.  

A Figura 4.3 mostra o gráfico dos resíduos pelos resíduos defasados. Este gráfico 

tem por finalidade mostrar que os erros são independentes entre si, indicando que não há 

correlação entre os resíduos. Além disso, pode-se observar que o gráfico residual é 

simétrico em relação à origem no intervalo de -1.5 a 1.5 e que os erros residuais são 

igualmente distribuídos dentro deste intervalo, isto é, não há um padrão definido. Dadas 

estas características é possível concluir que os resíduos do modelo de regressão linear são 

independentes e normalmente distribuídos dentro do intervalo de -1.5 a 1.5.  

 

Figura 4.3 - Gráficos dos resíduos versus resíduos defasados. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As Figura 4.4 e 4.5 mostram o histograma dos resíduos e o gráfico de 

probabilidade normal dos resíduos, respectivamente. O histograma mostra uma curva 

normalmente distribuída; satisfazendo o pressuposto de normalidade dos resíduos. 
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Figura 4.4 - Histograma dos resíduos. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma análise mais detalhada, no entanto, consiste na construção de um gráfico do 

tipo quantil-quantil, cujo gráfico de dispersão é apresentado pela Figura 4.5. Esse gráfico 

mostra a proximidade da nuvem dos “quantis” em relação ao gráfico de uma reta. No caso 

da análise feita é possível verificar que a nuvem de pontos segue, com boa aproximação, 

o perfil de uma reta. Portanto, o gráfico de probabilidade normal dos resíduos sugere que 

os termos de erro são de fato normalmente distribuídos. Essa característica dos resíduos 

serve como um bom indicativo de que a regressão linear pode ser utilizada como modelo 

preditivo. 
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Figura 4.5 - Probabilidade normal. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4.6 mostra o gráfico dos valores residuais em relação aos valores 

ajustados. Pode-se notar que os resíduos próximos à origem (na faixa de -0,5 a 0,5) estão 

simetricamente distribuídos (maior densidade). Porém, para valores residuais acima de 

0,5 e abaixo de -0,5, a variância do termo residual não é constante, sugerindo uma possível 

distribuição não uniforme. Para verificar esse fato foram analisadas as funções de 

autocorrelação simples (ACF) e a autocorrelação parcial (PACF) para a série residual 

quadrada. A Figura 4.7 mostra os gráficos para ACF e PACF dos resíduos quadrados. A 

análise dessas duas funções mostra que a autocorrelação simples e a autocorrelação 

parcial dos resíduos quadrados são insignificantes. Como consequência, conclui-se que o 

modelo linear é adequado para as análises feitas e pode ser empregado na estimativa de 

tendência das tensões. [53] 
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Figura 4.6 - Gráficos dos resíduos versus valores ajustados. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 4.7 - ACF e PACF dos resíduos quadrados. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra forma de validar a relação linear existente nas amostras durante a variação 

nas amostras é avaliando a correlação dos erros (autocorrelação) ao longo do tempo por 
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meio do teste de Durbin-Watson  [54]. A estatística de teste para o teste de Durbin-Watson 

é obtida por meio da seguinte equação:  
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(4.11) 

 

onde ri é o i-ésimo resíduo bruto e n é o número de observações. 

O valor da estatística de teste Durbin-Watson sempre assumirá um valor entre 0 e 

4. Um valor Durbin-Watson igual a 2 indica que não há autocorrelação. Em regra geral, 

os valores estatísticos deste teste que fiquem na faixa de 1,5 a 2,5 são relativamente 

normais [54]. O valor do teste Durbin-Watson analisado para a referida analise foi de é 

1,7756 e dessa forma está dentro do intervalo da regra geral. Assim, não há autocorrelação 

entre os resíduos, que é uma das premissas para a utilização do modelo de regressão 

linear. Todas as análises realizadas nessa subseção, permitem validar o modelo de 

regressão linear implementado no algoritmo proposto nesta tese e ratifica os resultados 

obtidos para a análise da robustez do método proposto apresentado no capitulo de 

resultados. [54]  
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4.6. Descrição do algoritmo desenvolvido 

 

A Figura 4.8 ilustra o fluxograma do algoritmo desenvolvido. O algoritmo é 

inicializado com o RT no modo bidirecional. Em seguida, o sentido do fluxo de potência 

ativa que atravessa o RT é verificado. Se o fluxo inverso é detectado, então o controle do 

RT assume o modo cogeração e envia comando imediato para execução de duas 

comutações de tape. Caso contrário, o controle do RT continua no modo bidirecional. 

Vale destacar que o atraso de tempo associado ao intervalo em que a tensão do lado da 

carga viola o limite da banda morta é considerado nulo para a execução das duas 

comutações de tape. Neste caso, é considerado somente o atraso de tempo de 5 s (tempo 

médio necessário ao acionamento do motor de comutação de tape).  

As duas comutações de tape são executadas com a finalidade de identificar os lados 

eletricamente forte ou fraco estimados pelo RT. Antes de executar as duas comutações, a 

posição do tape do RT é checada. Se a posição do tape é maior ou igual que a posição -

14, então a posição de tape é abaixada. Caso contrário, a posição de tape é elevada. O 

tape é abaixado caso o mesmo se encontre entre posições +16 e -14 com a finalidade de 

evitar sobretensões do lado da carga do RT e subtensões do lado da fonte do RT, em 

situações de fluxo inverso. Como são realizadas duas comutações, o tape é elevado caso 

o mesmo se encontre nas posições -15 ou -16.        

O método MQR é aplicado aos dados de medição de tensão do lado da carga do RT 

para estimar o coeficiente de inclinação da reta de regressão linear. A execução do método 

MQR inicia um segundo antes da primeira comutação de tape e finaliza um segundo após 

da segunda comutação de tape. 

Posteriormente, o coeficiente de inclinação estimado é comparado a um limiar de 

inclinação. Se o coeficiente de inclinação é maior que o limiar, então o controle do RT 
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continua no modo cogeração regulando a tensão do lado da carga, indicando que o lado 

da carga do RT está do lado fraco. Caso contrário, o controle do RT assume o modo 

bidirecional regulando a tensão do lado da fonte, indicando que o lado da carga do RT 

está do lado forte. Por fim, o sentido do fluxo de potência ativa que atravessa o RT é 

verificado. Se o fluxo direto é detectado, então o controle do RT continua ou assume o 

modo bidirecional. Caso contrário, o modo de controle não é modificado.  

Cabe frisar que ao assumir o modo bidirecional ou continuar no modo cogeração 

logo após a etapa de comparação do coeficiente de inclinação com o limiar, o controle do 

RT não permite a alteração de modo de controle durante a situação de fluxo inverso. Na 

prática, os dispositivos de manobra (Ex: disjuntor na subestação e chave seccionadora no 

alimentador) presentes na rede não atuam simultaneamente em uma situação de manobra 

na rede de distribuição. Portanto, o RT é desenergizado durante a manobra na rede. Após 

a reenergização do RT, o algoritmo é reinicializado. A posição do tape reinicia na mesma 

posição que se encontrava antes do RT ser desenergizado.      

Como já mencionado, o procedimento de cálculo e ajuste da reta de regressão 

linear pelo método MQR ajuda a filtrar ruídos e erros grosseiros presentes na medição e 

variações de tensão causadas por outros eventos na rede. Além disso, o algoritmo 

desenvolvido apresenta características fundamentais para aplicação em tempo real, como 

a alta velocidade de resposta e a pequena alocação de memória para armazenamento de 

dados. 
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Figura 4.8 - Fluxograma do algoritmo de detecção contra a condição de runaway. Fonte: Elaborado pelo 

autor. 
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4.7. Análise de sensibilidade do algoritmo desenvolvido 
 

O algoritmo desenvolvido neste trabalho possui o parâmetro m que é crucial e tem 

grande impacto no processo de identificação dos lados “forte” e “fraco”, estimados pelo 

RT após duas comutações de tape. Nesta seção, uma análise de sensibilidade é conduzida 

para mostrar como a taxa de amostragem das medições de tensão do lado da carga tem 

impacto no valor do parâmetro m. Os resultados foram obtidos a partir de simulações de 

fluxo de potência em séries temporais1 realizadas em dois alimentadores testes. Os 

sistemas testes utilizados na análise de sensibilidade do algoritmo desenvolvido no 

projeto são mostrados nas Figura 4.9 e 4.10. O sistema da Figura 4.9 é utilizado para 

investigar a sensibilidade do coeficiente de inclinação para casos de fluxo inverso no RT 

causado por um GD de alta capacidade localizada na extremidade do alimentador. Já o 

sistema teste da Figura 4.10 é utilizado para investigar a sensibilidade do coeficiente de 

inclinação para casos de fluxo inverso causado por manobra na rede. 

 Para cada sistema teste foram considerados diferentes tipos de cabos, níveis de 

tensão nominal, comprimento do alimentador e níveis de curto-circuito das subestações. 

 

 

Figura 4.9 - Sistema teste para analises de fluxo inverso no RT causado por um GD. Fonte: Adaptado de 

[55]. 

 
1 Esse tipo de simulação se refere a uma sequência de fluxos de carga realizados na qual a convergência 

de um fluxo é utilizada como estado inicial do seguinte. 
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Figura 4.10 - Sistema teste para analises de fluxo inverso causado por manobra de rede. Adaptado de 

[55]. 

 

No sistema teste apresentado na Figura 4.9, o lado eletricamente fraco está do lado 

da carga e o lado eletricamente forte do lado da subestação. Por outro lado, no sistema 

teste da Figura 4.10, o lado “fraco” está do lado da fonte e o lado “forte” está do lado da 

carga, uma vez que o disjuntor DJ1 está aberto e o disjuntor DJ2 está fechado. Assim, 

espera-se que os valores de coeficiente inclinação sejam maiores para casos de fluxo 

inverso causado pela GD do que para casos de fluxo inverso causado por manobra. Logo, 

é intuitivo calcular o menor valor do coeficiente inclinação entre casos de fluxo inverso 

provocado pela GD e o maior valor do coeficiente de inclinação entre casos de fluxo 

inverso provocado por manobra, no sentido de se estabelecer um limiar de inclinação para 

auxiliar na identificação dos lados “forte” e “fraco” do alimentador. É de conhecimento 

que a variação de tensão do lado da carga resultante da comutação de tape é função dos 

cabos, da tensão nominal, do comprimento do alimentador, do nível de curto-circuito da 

subestação, etc. Sabe-se também, que quanto maior é o nível de curto-circuito da 

subestação menor é a variação de tensão em qualquer barra do alimentador. Da mesma 

forma, é de conhecimento que quanto menor é o comprimento do alimentador menor é a 

variação de tensão em qualquer barra da rede. Portanto, admite-se que a subestação (barra 

1) do sistema teste da Figura 4.9 é uma barra infinita e uma pequena extensão entre as 

barras 1 e 4 (10 km para tensão nominal de 34,5kV) no sentido de se obter o menor valor 

possível de coeficiente de inclinação para caso de fluxo inverso por GD. Da mesma 
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forma, em um segundo sistema teste da Figura 4.10, são consideradas 2 subestações sendo 

que a SE2 (barra 4) é uma barra com baixa capacidade de curto-circuito. Além disso, 

considera-se que o sistema é muito extenso (100 km entre as barras 1 e 4 com tensão 

nominal de 13,8 kV), no sentido de se obter o maior valor possível de coeficiente de 

inclinação para o caso de fluxo inverso por manobra na rede. Em ambos os sistemas, 

assume-se que o RT está localizado no meio do alimentador. 

A Figura 4.11 a seguir mostra a inclinação em função da taxa de amostragem das 

medições de tensão do lado da carga considerando duas comutações de teste 

alternadamente no caso do fluxo inverso pela GD (tensão nominal de 34,5 kV) e por 

manobra de rede (tensão nominal de 13,8 kV), respectivamente. Pode-se observar que a 

taxa de amostragem impacta nas estimativas de inclinação da reta (m).  

 

Figura 4.11 - Coeficiente angular (m) em função da taxa de amostragem: (a) Fluxo de potência invertido 

pela a GD (b) Fluxo de potência invertido por manobra de rede. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados obtidos para o coeficiente angular mostram que nos testes realizados 

no alimentador da Figura 4.9, a inclinação (m) é maior à medida que a taxa de amostragem 
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cresce. Ao contrário, para testes realizados no alimentador da Figura 4.10, a inclinação é 

menor com o crescimento da taxa de amostragem. Além disso, pode-se notar que as 

estimativas de inclinação mínimas obtidas a partir dos testes da Figura 4.9 são maiores 

do que as estimativas de declive máxima obtidas a partir de testes com o alimentador da 

Figura 4.10. Este é um fato intuitivo que permite determinar um limite de inclinação para 

alimentadores reconfiguráveis e ativos com uma grande unidade de GD e um religador 

conectado ao lado da carga do RT.  

Por fim, são resumidas todas as simulações de uma forma prática e objetiva 

através do gráfico da Figura 4.12. Nesta são apresentadas as principais variações do 

coeficiente de inclinação m de acordo com a robustez da rede relativa ao RT. Organizando 

os valores estimados dos coeficientes de inclinação m, estimados para o pior caso (Taxa 

de amostragem= 1s) em um único gráfico, o menor valor de coeficiente de inclinação 

encontrado nos casos de fluxo inverso por GD foi de 0,1379 e o maior valor de coeficiente 

de inclinação encontrado nos casos de fluxo inverso por manobra foi de 0,004. 

 

 

Figura 4.12 - Faixa de limiar do método MQR para os níveis de tensão 13,8 kV e 34,5 kV. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 
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Observando o gráfico da Figura 4.12 é possível verificar um razoável intervalo 

entre os valores de 0,1379 e 0,004. O que viabiliza a adoção de um limiar geral de 

inclinação para qualquer sistema de distribuição de média tensão. A fim de garantir uma 

maior confiabilidade do algoritmo, adotou-se como limiar a média aritmética simples 

entre os valores das 3.° e 4.° amostras (Figura 4.12). O valor resultante é de m = 0,07. 

 

4.8. Método direto 
 

Em virtude da escassez de métodos na literatura que tratam do problema da 

condição de runaway (sem a necessidade de links de comunicação, em tempo real e que 

seja de forma autônoma) justificam a criação do método direto neste trabalho, que 

viabiliza a comparação com o método MQR. 

O método direto, em certa medida, é uma variante do algoritmo proposto. A 

diferença é que o método direto não executa o MQR e baseia-se no pressuposto de que a 

medição de tensão disponível no controle do RT possui boa acurácia. O método direto 

identifica os lados “forte” e “fraco” estimados pelo RT pela diferença entre os valores de 

tensão da última amostra antes da primeira comutação de tape e da primeira amostra após 

a segunda comutação de tape, obtendo assim a variação de tensão ∆V, de acordo com a 

Figura 4.13. 
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Figura 4.13 - Variação de tensão do lado da carga do RT após duas comutações de tape. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

 

Considerando a tensão no secundário do transformador de potencial (TP) do RT 

em 120 V, duas comutações de tape geram uma variação de tensão de aproximadamente 

1,5 V. Essa é uma aproximação para barras controladas do lado fraco do RT, no qual as 

variações de tensão são maiores. As variações de tensão do lado forte resultam geralmente 

em variações mínimas de tensão, muito próximas a zero.  

Desta forma, simulações realizadas com os sistemas testes permitiram estipular 

um valor de referência em ∆V=0.85 V, que representa a média aritmética simples entre a 

variação mínima verificada em duas comutações para o sistema da Figura 4.9 (∆V=1,5 

V) e a variação máxima encontrada em 2 comutações para o sistema teste da Figura 4.10 

(∆V=0,2 V). Portanto, o limiar adotado para o método direto é de ∆V= 0,85 V. 

No próximo capitulo são apresentados todos os resultados obtidos neste trabalho. 

Em todos os cenários de simulação são feitas as avaliações de eficácia na determinação 

da condição de runaway entre o método direto e o MQR. 
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Capítulo 5 – Resultados 
 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo é apresentado a aplicação do algoritmo proposto em um sistema de 

distribuição real de 34,5 kV, localizado no município Paragominas, estado do Pará. Serão 

realizadas simulações com este alimentador que comprovem a robustez e a eficácia da 

lógica computacional proposta nesta tese. 

Também serão apresentadas as principais características elétricas da geração 

distribuída bem como os estudos que avaliam os impactos causados pela conexão desta 

no sistema real estudado. 

O capítulo apresenta ainda as características mais relevantes do sistema de 

Paragominas, como, por exemplo, o tamanho do tronco principal dos dois alimentadores 

que o formam, nível de tensão base, reguladores em cascata e configurações de manobra 

usualmente adotados pela concessionária. Além disso, os perfis de demanda de cada um 

dos alimentadores ao longo da semana são apresentados. 

Por fim, são apresentadas as simulações referentes ao comportamento dos RTs 

quando submetidos a inversão do fluxo de potência ativa. Estes são avaliados por meio 

das duas lógicas computacionais elaboradas nesta tese, ou seja, o método direto e método 

com estimativas do MQR. 

  

5.2. O sistema  

 

Como mencionado anteriormente, o sistema de distribuição utilizado para 

avaliação do algoritmo está localizado no município de Paragominas, pertencente a 

mesorregião do Sudeste Paraense (Figura 5.1). O sistema possui dois alimentadores rurais 

extensos, nomeados de PR-09 e PR-11. Ambos possuem tamanho do tronco principal de 
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aproximadamente 100 km.  Dentre os cabos mais utilizados ao longo desses 

alimentadores, podem ser citados os cabos Alumínio NU 2 AWG CAA, Alumínio NU 

1/0 AWG CAA, Alumínio NU 336 MCM CAA e Alumínio NU 4/0 AWG CAA. A Tabela 

5.1 contém os dados de resistência e reatância desses cabos. 

 

 

Figura 5.1 - Diagrama unifilar dos alimentadores PR-09 e PR-11. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros de R e X de cabos utilizados nos alimentadores PR09 e PR11. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

Cabo R  Ω/k   X  Ω/k   

Alumínio NU 2 AWG CAA 0.95712 0.44158 

Alumínio NU 1/0 AWG CAA 0.6002 0.42402 

Alumínio NU 336 MCM CAA 0.18933 0.37518 

Alumínio NU 4/0 AWG CAA 0.2994 0.39782 

 

Os alimentadores PR-09 e PR-11 operam com uma tensão nominal de 34.5 kV e 

possuem dois reguladores de tensão em cascata, responsáveis por assegurar níveis de 

tensão adequados ao longo desses alimentadores. Os diagramas unifilares do PR-09 e do 

PR-11 com identificação de chaves e barras de interesse para os estudos que compõem 

esta tese podem ser observados na Figura 5.2. Dentre as barras assinaladas, destaca-se a 
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Barra 1050 localizada no PR-09, na qual será conectado um Produtor Independente de 

Energia (PIE). 

 

 
Figura 5.2 - Rede de distribuição real com possibilidade de reconfiguração: (a) Diagrama unifilar 

simplificado; (b) Diagrama unifilar geográfico. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.3. Cenários operativos adotados  

 

A alteração de estado dos disjuntores do PR-09 (C.B1) e PR-11 (C.B2), da chave 

localizada no PR-09 (R1) e da chave que conecta os dois alimentadores (R2) permite a 

operação desse sistema em duas configurações distintas. A Tabela 5.2 apresenta os 

estados dos disjuntores e chaves dos alimentadores para cada configuração avaliada nesta 

tese. 
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Tabela 5.2 - Cenários Operativos do PR-09 e PR-11. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Disjuntor       

C.B1 

Disjuntor 

C.B2 
Chave R1 Chave R2 Descrição 

Cenário 
Operativo 1 

Fechado Aberto Aberta Fechada 

Parte da carga do PR-

09 é transferida para 
o PR-11 

Cenário 

Operativo 2 
Aberto Fechado Fechada Fechada 

O PR-11 supre a 

demanda dos dois 

alimentadores 

 

 

5.4. Perfil de demanda 

 

O perfil de demanda selecionado neste trabalho foi baseado em medições reais 

coletadas durante o segundo semestre do ano de 2018 e fornecidas pela concessionária de 

energia do estado do Pará. A partir desses dados, foi realizada a análise da integração do 

PIE nas configurações de sistema comumente adotadas. Foram avaliados os 

comportamentos das cargas dos alimentadores PR-09 e PR-11 nos cenários operativos 1 

e 2, descritos na Tabela 5.2. 

A Figura 5.3 exibe as curvas de demanda do PR-09 no decorrer da semana. Como 

se pode notar, o comportamento do sistema não tende a variar muito com relação aos dias 

da semana: o nível de carregamento costuma ficar entre 2 MW e 2,6 MW e o período das 

6 h às 18 h usualmente apresenta demanda menor do que o restante do dia. As simulações 

relacionadas a este caso, portanto, foram realizadas com um perfil de um dia típico deste 

alimentador. 
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Figura 5.3 - Perfis de demanda do PR-09 ao longo da semana. Fonte: [56]. 

 

Os perfis de demanda do PR-11 durante a semana podem ser observados na Figura 

5.4.  Nesse caso, há diferenças notáveis entre as curvas do fim de semana e o restante dos 

dias, tanto em relação ao nível de carregamento quanto em relação às variações de 

demanda no decorrer do dia. Nos domingos, no entanto, a demanda de carga entre as 6 h 

e 18 h normalmente fica abaixo de 3 MW, ocorrendo, como consequência, a inversão de 

fluxo de potência ativa nos RTs deste alimentador. Esse fato fez com que as simulações 

relacionadas a este trabalho fossem realizadas com um perfil de demanda típico de um 

domingo deste alimentador.  

 

Figura 5.4 - Perfis de demanda do PR-11 ao longo da semana. Fonte: [56]. 
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5.5. Panorama das simulações 

 

Para a realização das simulações apresentadas neste trabalho, os alimentadores 

PR-09 e PR-11 foram modelados no software OpenDSS. A SE de Paragominas foi 

configurada com um setpoint de 1.0 p.u. e uma impedância de Thévenin de 

Z0=0.002+j12.13 Ω (sequência zero) e Z1=1.369+j17.633 Ω (sequência positiva).  

O RT do PR-09 instalado entre as barras 172 e 173 (RT 3) foi configurado com 

setpoint de 1 p.u., enquanto que o outro RT deste alimentador, localizado entre as barras 

482 e 483 (RT 4), foi configurado com setpoint de 0.97 p.u. Já os RTs situados no PR-

11, tanto o localizado entre as barras 2 e 3 (RT 1) quanto o situado entre as barras 15 e 16 

(RT 2) foram definidos com setpoint de 1 p.u. Todos os RTs foram modelados com banda 

morta de 1%. 

Outra característica estabelecida para todos os RTs foi a temporização dupla. Nos 

RTs mais próximos da SE, foi adotado um atraso inicial de 30s. Para os mais afastados, 

foi adotado um atraso inicial de 45 s. Os atrasos de tempo subsequentes são todos da 

ordem de 5 s. 

O PIE que será conectado na barra 1050 do PR-09 corresponde a uma indústria de 

etanol e açúcar, a qual está atualmente operando isolada da rede. Com a interligação, uma 

máquina síncrona já utilizada pela indústria, cuja capacidade é de 12,5 MVA, atuará como 

a GD deste PIE.  

De acordo com o contrato estabelecido com a concessionária local, a GD suprirá 

a demanda total da carga da indústria (4,3 MW e 1,83 MVAr) e injetará 3 MW na rede 

ininterruptamente por 6 meses, durante o período de safra da cana-de-açúcar. Tanto a rede 

interna do PIE (de 10,2 km de extensão) quanto a sua carga foram consideradas na 

modelagem. 
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O modo de simulação de fluxo de carga de séries temporais ou quasi-static time 

series2 (QSTS) foi adotado para o estudo de integração do PIE. Nessas simulações, o 

cenário operativo 1 e 2, foi considerado em uma janela de tempo de 200 s. No cenário 

operativo 1, o fluxo inverso no RT 1 é causado pela GD do PIE. No cenário 2, o fluxo 

inverso ocorre tanto no RT 3 quanto no RT 4. As simulações foram realizadas com os 

seguintes tempos de resolução:  1 s, 1/2s, 1/20s, 1/40s e 1/60s.  

No cenário operativo 1, com a conexão da GD injetando 3 MW de potência 

continuamente no sistema, o PIE supre além da demanda do alimentador durante boa 

parte do tempo das 6h até pouco antes das 18h do domingo. A GD opera com fator de 

potência unitário. Como consequência, o fluxo de potência ativa no RT 1 fica invertido, 

como observado na Figura 5.5. Nesse cenário há a possibilidade de inversão de fluxo no 

RT 1 no decorrer do dia, o que justifica sua avaliação sob o ponto de vista da capacidade 

de inibir a condição de runaway em caso de fluxo inverso. 

 

 
2 Esse tipo de simulação se refere a uma sequência de fluxos de carga realizados na qual a convergência 

de um fluxo é utilizada como estado inicial do seguinte. 
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Figura 5.5 – Instantes iniciais da inversão do fluxo de potência ativa no RT1 2/3. Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao fluxo de potência ativa sobre o RT 2 (Figura 5.5), verifica-se que 

este sempre está no sentido direto, eliminando dessa forma, a possibilidade de ocorrência 

da condição de runaway. 

No cenário operativo 2, ambos os reguladores presentes no alimentador PR-09, 

RT3 e RT4, operam em fluxo inverso. Portanto, tais RTs estão sujeitos à condição de 

runaway. Como mostrado na Figura 5.6, os valores de fluxo inverso nos reguladores RT3 

e RT4 são de aproximadamente 800 kW e 200 kW, respectivamente. 
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Figura 5.6 - Fluxos de potência nos RT3 e RT4. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.6. Testes de Eficácia do Algoritmo Proposto 

 

5.6.1. Cenário operativo 1: fluxo de potência inverso pela GD 

 

Neste cenário, uma parte da carga do alimentador PR-09, incluindo a indústria 

produtora de energia, é transferida para o alimentador PR-11 por meio de operações de 

chaveamento. A situação de fluxo de potência reversa no RT 1 ocorre aproximadamente 

em t=50s, quando a potência ativa injetada pela geração industrial é maior do que a 

demanda de carga no lado da carga do RT 1. Com relação ao RT 2, este opera sempre em 

fluxo de potência direto e por isso não fará parte das análises. As Figura 5.7 e 5.8 mostram 

a evolução da tensão do lado da carga (barra 3) do RT 1 quando são utilizados os 

algoritmos com o método direto e com o MQR, respectivamente. Pode-se observar que a 

variação da tensão do lado da carga do RT 1 é de 0,1 V e quando o algoritmo com o 

método direto é utilizado esse valor fica inferior ao limiar adotado, dessa forma o 

algoritmo identifica erroneamente o lado da carga do RT 1 como o lado forte e, portanto, 

o controle deste RT aciona erroneamente o modo bidirecional. Em seguida, o erro de 

tensão do lado da carga excede a banda morta e em uma tentativa de regular a tensão do 

lado da fonte, o RT 1 é então levado à condição de runaway provocando a queda de tensão 

no lado da carga, conforme mostrado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Evolução da tensão do lado da carga do RT 1 usando algoritmo com o método direto. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 

Por outro lado, quando o algoritmo com o método MQR é utilizado, o evento da 

condição de runaway é inibido. Observa-se que a inclinação |m| = 0,1 é maior que o limiar 

adotado para este método. Portanto, o algoritmo identifica corretamente o lado da carga 

do RT 1 como sendo o lado fraco e desta forma, aciona o modo de cogeração, que controla 

e regula adequadamente a tensão do lado da carga como mostrado na Figura 5.8 
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Figura 5.8 - Evolução da tensão do lado da carga do RT1 usando algoritmo com MQR. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

 

A Figura 5.9 resume, em um único gráfico, os resultados apresentados nas Figura 

5.7 e 5.8, permitindo a análise comparativa dos métodos de detecção propostos. 

Analisando as duas curvas desta figura é possível notar que até o instante t=80 s os perfis 

de tensão são idênticos. Transcorrido os 80 segundos, as curvas se separam e seguem 

trajetórias bem diferentes. A curva tracejada mostra o resultado da ação do método direto 

que, em função da falha na identificação do lado “fraco” do RT 1, reduz o perfil de tensão 

até o limite mínimo permitido pelas comutações de tape. Como resultado o valor final de 

tensão fica abaixo do limite mínimo adequado para a operação. 
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Figura 5.9 - Comparação entre os perfis de tensão na barra 3, resultante dos métodos direto e MQR. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda na Figura 5.9 tem-se a curva continua que representa o sinal de tensão após 

correta identificação do lado fraco pelo MQR. Neste caso, o regulador consegue controlar 

de forma correta a tensão nas barras adjacentes, mantendo-a dentro da faixa operativa. 

Outra possibilidade de análise para o desempenho dos métodos empregados é o 

perfil com a posição do tape apresentado na Figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Posição do tape para o RT 1. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico da Figura 5.10 representa o comportamento do tape para o RT 1. A 

simulação é iniciada com o tape na posição +9 e após as duas comutações de teste chega 

à posição +7. A análise desses gráficos serve apenas para ratificar o resultado apresentado 

na Figura 5.9, ou seja, comutações excessivas até o limite mínimo inferior para o método 

direto e estabilização das comutações quando o MQR é utilizado. 

A Figura 5.11 apresenta o comportamento do perfil da tensão na barra 1050 (ponto 

de acesso da GD com a rede de distribuição). Como pode ser observado, quando o método 

proposto é usado, a tensão na barra do PIE é mantida dentro dos limites aceitáveis. 
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Figura 5.11 - Tensão no ponto de acesso onde a GD se conecta ao sistema de distribuição. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 
Neste mesmo gráfico é apresentado o desempenho do método direto que provoca 

subtensão em virtude da condição de runaway e faz o nível da tensão extrapolar o limite 

inferior de operação, alçando o valor de 0.92 p.u. Vale ressaltar que a violação de limites 

de tensão no ponto de acesso do cliente pode resultar em perdas financeiras à 

concessionária de distribuição por meio do pagamento de multas pela não conformidade 

do sinal de tensão no ponto de acesso do consumidor. 

Outra análise interessante a ser feita a partir dessa simulação são os perfis de 

tensão do lado da fonte (barra 2) do RT 1. A Figura 5.12 a seguir apresenta a curva das 

tensões obtidas para cada um dos métodos empregados 
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Figura 5.12 - Comparação entre os perfis de tensão na barra 2, resultante dos métodos direto e MQR. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como era de se esperar, não há variação significativa de tensão na barra 2 para 

ambos os métodos empregados, isto se deve ao fato do alto nível de curto-circuito do lado 

da fonte que inibe variações de tensão significativas. 

 

5.6.2. Cenário operativo 2: fluxo de potência inverso por manobra de rede 

 

Neste cenário, toda carga do alimentador PR-09 é transferida para o alimentador 

PR-11 por meio de operações de chaveamento que reconfiguram a rede (o CB1 

normalmente fechado abre e o R2 normalmente aberto fecha), causando a inversão do 

fluxo de potência em t=0s nos reguladores RT 3 e RT 4. Esses dois reguladores são 

coordenados com atrasos de tempo iguais a 5s e 15s, respectivamente, para a realização 

de dois tapes de teste. A seguir, as Figura 5.13 e 5.14 mostram a evolução das tensões do 

lado da carga do RT 3 e RT4 quando o algoritmo usa o método direto e o MQR, 

respectivamente. Pode-se notar que a variação da tensão do lado da carga no RT 3 e RT 
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4 são de 7,0 V e 1,8 V, nesta ordem, quando o algoritmo com o método direto é usado em 

cada um dos RTs. Neste caso, os valores de variação de tensão são maiores que o valor 

de referência, desta forma, tanto o RT 3 quanto o RT4 identificam erroneamente seus 

lados de carga como lados eletricamente fracos e, portanto, seus controles acionam 

erroneamente o modo de cogeração. Como os erros de tensão do lado da carga excedem 

a banda morta, tanto o RT 3 quanto o RT 4 são levados à condição de runaway. Ao 

contrário, quando o algoritmo com MQR é usado, evita-se eventos desta natureza. Isso 

porque, como as inclinações |m|RT3 = 0,0008 e |m|RT4 = 0,00004 são menores do que o 

limite da inclinação, ambos os RTs identificam corretamente seus lados de carga como o 

lado forte e, portanto, acionam de modo adequado de controle que neste caso é o 

bidirecional. 

 

 

Figura 5.13 - Evolução da tensão do lado da carga ( barras 172 e 482) do RT 3 e RT 4 usando algoritmo 

com método direto. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5.14 - Evolução da tensão do lado da carga ( barras 172 e 482) do RT 3 e RT 4 usando algoritmo 

com MQR. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 5.15 mostra as tensões nas barras 172 e 482 (lado eletricamente fraco) 

quando o algoritmo utiliza os métodos direto e MQR. Quando o método direto é usado, a 

condição de runaway sobre o RT 3 começa em t=30s e termina em t=70s. Para o RT 4 

inicia em t=60s e termina após t=90s. A variação de tensão indesejada no barramento 172 

(lado fraco do RT 3) é inicialmente causada pelo próprio evento da condição de runaway 

sobre o RT 3 até t=60s. A variação de tensão indesejada no barramento 482 (lado fraco 

do RT 4) também é causada pela própria condição de runaway no RT 4, que resulta em 

um aumento de 10% da tensão no lado da fonte neste regulador. No entanto, a variação 

de tensão no barramento 172 é ainda mais agravada quando a instabilidade no RT 4 

começa em t=60s, uma vez que a tensão no barramento 172 também está conectada ao 

lado fraco do RT 4. Os eventos de runaway combinados nos reguladores em cascata RT 

3 e RT 4 produzem um efeito cumulativo na variação de tensão no barramento 172, 

resultando em um aumento severo de tensão de 23%. Por outro lado, quando o algoritmo 
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com MQR é usado, os eventos da condição de runaway são inibidos e os dois reguladores 

do PR-09 mantêm as tensões dentro de faixas aceitáveis. 

 

 

Figura 5.15 - Tensões nos barramentos 172 e 482 (lado “fraco”) do PR-09. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.7. Análise de robustez do algoritmo 

 

O desenvolvimento de um sistema de controle, requer, em geral, um algoritmo 

robusto na presença de incertezas. Um algoritmo é dito robusto quando tem baixa 

sensibilidade e é estável em uma gama de variações paramétricas, outra característica 

marcante destes sistemas é a manutenção do desempenho na presença de variações, como, 

por exemplo: distorções na rede que gerem ruídos na medição, falhas de medição dos 

equipamentos [57]. 

Com o intuito de avaliar a robustez do algoritmo desenvolvido, dois distúrbios 

foram introduzidos no sinal de tensão: ruídos e erros grosseiros, com amplitudes de 1% e 
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30%, respectivamente. Após a introdução desses distúrbios, 10.000 simulações de Monte 

Carlo do tipo não-sequencial 3 foram realizadas para cada taxa de amostragem. 

A Figura 5.16 a seguir, apresenta a precisão do algoritmo proposto para diferentes 

taxas de amostragem das medições de tensão do lado da carga. Os resultados mostram 

que a precisão de ambos os algoritmos com o método direto e com MQR é maior à medida 

que a taxa de amostragem aumenta. Pode-se notar ainda, que quando o algoritmo com 

MQR é utilizado nas taxas de amostragem de 1s e ½ s, a precisão de inibição de runaway 

é baixa. Por outro lado, a proposta apresenta alta precisão de inibição de runaway quando 

a taxa de amostragem é de 1/60 s. 

 

Figura 5.16 - Acurácia da técnica de inibição de runaway para diferentes taxas de amostragem usando 

algoritmo com o método direto e com MQR: (a) Fluxo de potência invertido pela a GD (b) Fluxo de 

potência invertido por uma manobra de rede. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
3 A simulação de Monte Carlo não-sequencial corresponde à amostragem de eventos, ou seja, de “retratos” 

dos estados dos componentes do sistema. Nesta simulação se trabalha com os tempos médios de duração 

dos estados dos componentes. Como o tempo individual das análises não possui relevância para a 

metodologia de cálculo do coeficiente angular, será utilizado neste trabalho o método de simulação de 

Monte Carlo não-sequencial. [71] 
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 As Figura 5.17 e 5.18 mostram a distribuição Gaussiana de casos de fluxo de 

potência inverso devido à unidade GD e reconfiguração da rede, respectivamente, quando 

o algoritmo com MQR é usado. Os resultados mostram que as duas distribuições de casos 

simulados em torno das faixas de declive são concentradas em torno da média à medida 

que a taxa de amostragem cresce. Pode-se observar que, quando a taxa de amostragem é 

de 1/60s, o objetivo de inibir a condição de runaway é alcançado para a grande maioria 

das estimativas. 

 

Figura 5.17 - Distribuição de casos de fluxo de potência invertido devido GD para diferentes taxas de 

amostragem usando algoritmo com MQR. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5.18 - Distribuição de casos de fluxo de potência inverso devido ao remanejamento de carga para 

diferentes taxas de amostragem usando algoritmo com MQR. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Conclusão obtida pela análise de robustez é que dependendo da amplitude e da 

frequência do distúrbio sobre o sinal de tensão analisado, pode ocorrer falhas na detecção 

da condição de runaway. No entanto, o algoritmo proposto neste trabalho, que leva em 

conta a taxa de amostragem de 1/60 s obteve índice de acerto de 92% e 95% para a 

inversão de fluxo de potência provocada pela GD e manobra de rede, respectivamente. 
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Capítulo 6 – Conclusão 
 

6.1. Considerações finais 

 

Esta tese de doutorado propôs um algoritmo para inibição robusta em tempo real 

de eventos de runaway no comutador de tape de reguladores de tensão sob cenários 

operativos de fluxo inverso em redes de distribuição ativas e reconfiguráveis. O algoritmo 

baseia-se em medições locais do módulo de tensão do lado da carga do regulador de 

tensão e em modos de controle disponíveis (bidirecional e cogeração) nos modernos 

controladores do equipamento de regulação de tensão.  

O algoritmo proposto é essencialmente uma solução de controle/software e, 

portanto, representa uma opção de baixo custo. A solução proposta não depende de 

medições de tensão do lado da fonte do regulador de tensão e, por consequência, não 

necessita de transformadores de potencial adicionais. Com vistas a identificar o lado fraco 

do regulador de tensão após a detecção de fluxo inverso no equipamento, o algoritmo 

monitora a tendência (usando um modelo de regressão linear) da trajetória da tensão 

medida do lado da carga do regulador de tensão após duas operações testes de comutação 

de tape. O modelo é ajustado por meio do método dos mínimos quadrados recursivo, o 

qual ajuda a filtrar e eliminar ruídos e erros grosseiros presentes nas medições de tensão 

e, portanto, evita operações errôneas do regulador de tensão resultantes do runaway no 

comutador do tape. Além disso, a aplicação do método dos mínimos quadrados recursivo 

na solução proposta não exige armazenamento de grandes quantidades de medições, 

evitando dessa forma memória (hardware) adicional no controlador do regulador de 

tensão.    

Uma análise de sensibilidade do algoritmo proposto foi realizada a fim de 

determinar o limiar de inclinação usado no processo de identificação do lado fraco do 
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regulador tensão. Além disso, a análise de sensibilidade mostrou que o coeficiente de 

inclinação estimado pelo método dos mínimos quadrados recursivo é influenciado pela 

taxa de amostragem das medições. À medida que a taxa de amostragem aumenta, o 

coeficiente de inclinação estimado pelo método dos mínimos quadrados converge 

naturalmente para estimativas mais acuradas do coeficiente de inclinação da reta linear 

de regressão.  

A eficácia e a robustez do algoritmo proposto foram confirmadas por testes de 

cenários de fluxo inverso causados tanto pela geração distribuída quanto por 

reconfiguração em uma rede de distribuição real composta por dois alimentadores 

reconfiguráveis ambos com reguladores de tensão em cascata. Em um dos alimentadores 

da rede de distribuição foi integrada uma planta industrial com cogeração de alta 

capacidade no ponto de acoplamento comum entre a concessionária e o consumidor 

industrial. Para fins de comparação, resultados obtidos pelo algoritmo sem a aplicação do 

método dos mínimos quadrados foram apresentados.   

A eficácia do algoritmo proposto foi validada por meio da execução de dois testes 

de fluxo inverso, um por excesso da injeção de potência da geração distribuída de alta 

capacidade em relação à potência ativa da carga do alimentador e outro por 

reconfiguração da rede, considerando uma taxa de amostragem de 1/60s. A robustez do 

algoritmo proposto foi avaliada por meio da execução de dois conjuntos vastos de testes 

de cenários de fluxo inverso causados tanto pela geração distribuída quanto pela 

reconfiguração da rede, usando 10.000 (dez mil) simulações de Monte Carlo para cada 

diferente taxa de amostragem. Os resultados mostraram que o algoritmo proposto possui 

uma alta acurácia para inibir eventos de runaway no comutador de tape de reguladores de 

tensão quando a taxa de amostragem utilizada é de 1/60s, mitigando efeitos negativos 

causados por ruídos e erros grosseiros de medição. Ressalta-se, contudo, que o algoritmo 
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proposto tem baixa acurácia para inibir eventos de runaway quando baixas taxas de 

amostragem são usadas.  

Os resultados mostraram que o fenômeno de runaway no comutador de tape de 

reguladores de tensão sob cenários operativos de fluxo inverso são de fato uma ameaça à 

segurança de tensão de redes de distribuição ativas e reconfiguráveis; sobretudo em redes 

com reguladores de tensão em cascata, que podem experimentar variações de tensão 

excessivas (maiores que 20%) devido à combinação de eventos de runaway. Por fim, o 

algoritmo proposto nesta tese é uma solução prática, simples e de baixo custo, que pode 

ser facilmente incorporada como uma função avançada aos modernos controladores de 

reguladores de tensão.       

 

6.2. Trabalhos futuros 

 

• Testar o desempenho do algoritmo proposto numa aplicação de campo. 

• Testar o desempenho do algortimo proposto por simulações computacionais de 

redes de distribuição ativas e reconfiguráveis com presença de fontes variáveis 

como usinas fotovoltaicas. 

• Desenvolver um algoritmo de inibição bidirecional de eventos de runaway no 

comutador de tape de reguladores de tensão sob cenários de fluxo direto ou 

inverso em redes de distribuição ativas e reconfiguráveis; com unidades de 

geração distribuídas de ambos os lados do regulador de tensão. 
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