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RESUMO 

REDES INTELIGENTES E SUA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DURANTE FALHA DE SUPRIMENTO DA 

DISTRIBUIDORA 

O crescimento da demanda de energia elétrica faz com que engenheiros de diversas partes 

do mundo busquem soluções para que o sistema elétrico de potência seja capaz de 

funcionar da maneira correta e de forma eficiente, atendendo os consumidores existentes. 

Tendo esse cenário em vista, a modernização dos sistemas elétricos torna-se, então, 

imprescindível. Surge, portanto, a Rede Inteligente (RI) que tratará de realizar o controle 

de demanda, melhorando as condições do sistema atual. Fontes alternativas de energia vêm 

sendo cada vez mais utilizadas e a geração distribuída pode ser um dos caminhos para o 

sucesso. 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado com simulações de inserção da geração a 

partir da fonte fotovoltaica e de biomassa juntamente com o controle de demanda realizado 

pela RI. Dessa forma, torna-se possível a obtenção de relações que apresentem resultados 

esclarecedores a respeito da reação do sistema à penetração de geração distribuída e quais 

configurações favorecem o bom funcionamento da rede.  

As principais contribuições do trabalho para o estudo da RI foram as seguintes: definição e 

classificações dos diversos tipos de RI contemplando a abordagem utilizada; 

estabelecimento de critérios de seleção para realização do controle de demanda, tratando 

diversas possíveis situações; integração de simulações de trabalhos já existentes, gerando, 

assim, um novo cenário e criação de um novo tipo de simulação capaz de mudar a 

referência da barra de geração, tratando, deste modo, a situação de ilhamento, na qual há 

falha de suprimento de energia da distribuidora. 

A metodologia utilizada foi adequada, pois foi possível observar diversas configurações 

onde as gerações a partir da biomassa e de fonte fotovoltaica, puderam ser inseridas na 

rede convencional de energia. Também tornou possível a análise da RI com a apresentação 

de resultados que apontam para grandes vantagens na sua implementação, aumentando a 

confiabilidade e a robustez do sistema de distribuição de energia elétrica. 

Palavras-chave: Rede Inteligente, geração distribuída, ilhamento e controle de demanda. 
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ABSTRACT 

SMART GRID AND ITS APLICATION IN THE ENERGY DISTRIBUTION 

SYSTEMS IN THE CASE OF FAILURE OF THE POWER SUPPPLIER 

The growth of electricity demand causes engineers from various parts of the world look for 

solutions to the electric power system be capable of operating in the appropriate manner 

and efficiently, attending existing customers. With this scenario in mind, the modernization 

of the electrical systems becomes then essential. Arises therefore the Smart Grid that will 

control the demand improving the conditions of the current system. Alternative energy 

sources are being increasingly used and electric distributed generation can be one of the 

ways to the success. 

The development of this work was carried out with simulations considering insertion of the 

photovoltaic and biomass generation along with demand control performed by the Smart 

Grid. Thus, it becomes possible to obtain relations that present results respect to the system 

reaction to the distributed generation and which configurations are the best for the proper 

functioning of the network. 

The  main  contributions  to  the  study  of  Smart  Grid  were:  definition  and  classification  of  

various kinds of Smart Grid covering the approach; establishment of selection criteria for 

completion of demand control, treating various possible situations; integration of 

simulations existing work, thus generating a new scenario and the creation of a new type of 

simulation can change the reference bar generation, addressing, therefore, the islanding 

condition in which there is a failure of power supply of the distributor.  

The methodology used was appropriate because it was possible to observe various settings 

where generations from biomass and photovoltaic power, could be inserted into the 

conventional  grid  power.  Also  it  made  possible  the  analysis  of  Smart  Grid  with  the  

presentation of results that point to great advantages in its implementation, increasing the 

reliability and robustness of the system of power distribution. 

Key words: Smart grid, distributed generation, isolating and demand control. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

A eletricidade tornou-se uma das principais fontes de luz, calor e força utilizadas no 

mundo moderno. Atividades simples como assistir à televisão ou navegar na Internet 

são possíveis devido ao fato da energia elétrica chegar às unidades consumidoras. 

Fábricas, supermercados, shoppings e uma infinidade de outros lugares precisam dela 

para funcionar. Grande parte dos avanços tecnológicos que são alcançados deve-se à 

energia elétrica. 

Obtida a partir de todos os outros tipos de energia, a eletricidade é transportada e chega 

aos consumidores no mundo inteiro por meio de sistemas elétricos complexos, 

compostos de três etapas: geração, transmissão e distribuição. Portanto, a energia é um 

fator fundamental e indispensável no desenvolvimento da humanidade. 

A instalação de saunas, piscinas aquecidas, ar-condicionado, equipamentos de 

segurança, aparelhos de ginástica, de hidromassagem e a aquisição de novos 

eletrodomésticos pelos moradores, como fornos e secadores, obrigam os condomínios 

residenciais a solicitarem cada vez mais o aumento da carga elétrica fornecida pela 

distribuidora local.  

O  consumo  de  energia  elétrica  na  classe  residencial  somou  9.912  GWh  em  abril  de  

2012 no Brasil,  7,3% acima do valor registrado há um ano, durante o mesmo período 

(EPE,2012). 

Podem-se identificar dois principais problemas quando trata-se o fornecimento de 

energia às unidades consumidoras: geração insuficiente, ou seja, a potência gerada é 

menor que a potência existente demandada pelos consumidores; e a sobrecarga, na qual 

há um excesso de corrente no circuito, seja por elevação da tensão ou por curto circuito 

na carga; fazendo com que a corrente sofra um aumento. 

O disjuntor funciona contra sobrecargas elétricas ou curtos-circuitos, e tem a função de 

cortar a passagem de corrente caso a intensidade ultrapasse o limite estabelecido. Os 

fusíveis têm a mesma função, mas ficam inutilizados quando realizam a interrupção do 

sistema de fornecimento de energia. Com o aumento do número de aparelhos, a rede 
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não suporta e o fornecimento é interrompido. 

Dessa forma, há necessidade de implantar novas alternativas de geração para atender à 

demanda dos sistemas existentes, tais como, geração à partir de biomassa, eólica, 

fotovoltaica e outros. 

Além de implantar a geração alternativa de energia, a eficiência dos sistemas pode ser 

melhorada com a adoção de métodos inteligentes de distribuição de energia aos 

consumidores. 

Surge, então, como ferramenta a RI, que tem por objetivo a otimização da distribuição, 

causando o aumento da satisfação e da segurança dos consumidores. Esse sistema 

gerenciará de maneira eficiente a rede existente e realizará o controle de demanda à 

partir da seleção de cargas em diversas situações, inclusive na situação de ilhamento. 

Assim, este trabalho analisará a utilização da RI como forma alternativa para solução 

dos problemas citados. 

1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo final verificar o comportamento das redes inteligentes 

no caso de falha de suprimento da distribuidora. Para atingir o objetivo final, surge a 

necessidade de traçar objetivos intermediários, que serão buscados para possibilitar o 

ordenamento lógico dos estudos, conforme seguem abaixo: 

1. Classificações dos tipos de RI. 

2. Conhecimento das características relacionadas à geração de energia a 

partir da biomassa e de fonte fotovoltaica; 

3. Definição de critérios de seleção de consumidores para controle de 

demanda; 

4. Simulações computacionais de fluxo de carga. 

Dessa forma, o trabalho busca alternativas para solucionar o problema que será 

identificado. 
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1.3 PROBLEMA 

Atualmente, as distribuidoras de energia apresentam um percentual de falha no 

fornecimento aos consumidores que causa desconforto, insegurança e, 

consequentemente leva a perdas de equipamentos domésticos. 

Existem algumas maneiras de minimizar esses problemas com a utilização de 

equipamentos e sistemas modernos para maior satisfação e segurança dos 

consumidores. 

Surge, então, como uma possível alternativa, a RI, que otimizará a distribuição de 

energia, aumentando a qualidade e confiabilidade da rede. 

Dessa forma, este trabalho buscará identificar solução para a seguinte questão:  

Como a Rede Inteligente atuará caso o suprimento de energia pela distribuidora seja 

interrompido?  

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

Existe a necessidade de estabelecer limites deste estudo. Então, para melhor 

compreensão, são os seguintes: 

 As fontes de energia alternativa consideradas para a análise do funcionamento 

da Rede Inteligente serão a fotovoltaica e a biomassa, que estarão presentes antes e 

durante a falha de suprimento pela distribuidora; 

 A definição de critérios de seleção para controle de demanda contempla a 

situação na qual a distribuidora apresenta uma falha que a impede de fornecer 

energia para as unidades consumidoras. 

Agora, com esses pontos definidos, percebe-se que o estudo proposto para o trabalho 

em questão terá grande importância, conforme será visto a seguir. 

1.5 CONTRIBUIÇÕES  

O trabalho é relevante, na medida em que contribuirá para uma futura aplicação de 

tecnologias que possibilitam a monitoração em tempo real, de forma integrada e de 
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fácil visualização, dos equipamentos e processos de distribuição de energia elétrica. 

Especificamente, sensores inteligentes são instalados na rede elétrica, mantendo o 

sistema em operação contínua ao mesmo tempo em que realizam o diagnóstico on-line 

dos sistemas envolvidos. 

Para a área acadêmica, ficará uma importante contribuição para o aprofundamento e o 

desenvolvimento futuro do assunto, por meio desta pesquisa científica. 

1.6  DEFINIÇÃO DO TRABALHO 

1.6.1 TIPO DE PESQUISA 

Este trabalho de pesquisa seguiu a metodologia proposta por Vergara (2013). Foram 

utilizadas as definições quanto aos fins e quanto aos meios de pesquisa. 

Quanto aos fins, a investigação é exploratória, pois o conhecimento relacionado à RI 

não é tão vasto e está em desenvolvimento. É, também, explicativa, devido ao fato de 

ter como objetivo tornar o conhecimento sobre o assunto mais inteligível, servindo, 

assim, como base de explicação para os resultados relacionados. Pode-se, também, 

afirmar que o trabalho utiliza uma pesquisa metodológica, porque está associada a 

caminhos, formas, procedimentos e modelos para atingir determinado objetivo. Por fim, 

é uma pesquisa aplicada, pois se propõe a resolver um problema concreto, isto é, tem 

uma finalidade prática. 

Quanto aos meios, foram utilizados três tipos de pesquisa: de laboratório,  documental e 

bibliográfica. 

O estudo analisou a RI com foco na situação em que a distribuidora está fora de serviço 

e há fornecimento de energia por meio alternativo. 

Os dados foram obtidos conforme segue: 

 Pesquisa de laboratório, onde foram realizadas simulações computacionais 

que utilizaram variáveis controladas e manipuladas convenientemente.; 

 Pesquisa documental, que extraiu dados de documentos de órgãos públicos 

e privados para fundamentar o estudo; e 
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 Pesquisa bibliográfica, lastreada em livros, periódicos e publicações sobre o 

assunto. 

1.6.2 UNIVERSO, AMOSTRA E SUJEITO 

Houve a necessidade de determinar o grupo de estudo para que não fosse demasiado 

amplo e pudesse atingir o objetivo proposto. 

Assim, o universo analisado é o Sistema Elétrico de Potência,  enquanto a amostra foi  

uma distribuidora padrão. O sujeito tomado como objeto deste estudo foi um 

condomínio residencial fictício para fins de estabelecer critérios de atuação da RI. 

1.6.3 LIMITE DO MÉTODO 

O método adotado limitará a abrangência do estudo em virtude do grande número de 

possibilidades existentes na atualidade para o tema abordado, bem como não buscará 

conhecer a satisfação do usuário com a implantação do sistema descrito. 

Pode ter ocorrido avanço tecnológico que ainda não tenha sido abordado na bibliografia 

pesquisada. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho apresenta subdivisões, cuja progressão permite uma compreensão 

clara e precisa a repeito do tema abordado. Primeiramente, determina-se a definição do 

termo apresentado e conceitos correlatos, seguidos da simulação do controle de 

demanda com a presença de gerações que utilizam as fontes fotovoltaica e solar, 

atuando antes e durante a ausência da distribuidora e, finalmente, culminando nas 

conclusões retiradas da simulação.  

O Capítulo 2 apresenta o estado-da-arte em RI, utilizando fontes existentes que a 

definem, adaptando-a aos seus interesses; aborda, também, conceitos correlatos que 

auxiliam a organização do cenário tratado; define a RI, bem como apresenta 

classificações; e mostra com o objetivo de situar o leitor, a situação atual do mundo e 

do Brasil quando se trata o tema. 

O Capítulo 3 apresenta os materiais e métodos utilizados para a realização dos códigos 
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da simulação; apresenta a aplicação da RI no cenário proposto, testando a eficiência da 

mesma ao realizar o controle de demanda a fim de beneficiar os consumidores adeptos 

ao novo modelo; e exibe a lógica utilizada para o desenvolvimento dos códigos. 

O Capítulo 4 apresenta a simulação e seu funcionamento. A eficiência da atuação do 

novo sistema é simulada com o objetivo de caracterizar a sua forma de controle em 

diferentes casos. Os resultados obtidos são mostrados para que posteriormente se 

chegue às conclusões do trabalho. 

O Capítulo 5 expõe as conclusões a respeito das simulações e os resultados obtidos e 

mostrados ao longo do capítulo anterior; dessa forma, é possível verificar se o problema 

apresentado no início deste trabalho foi solucionado. Apresenta, também, algumas 

sugestões para o futuro desenvolvimento do tema. 
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2 ESTADO-DA-ARTE EM REDES INTELIGENTES 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A rede inteligente, atualmente, vem conquistando espaço nas discussões que tratam 

temas relacionados às redes elétricas no mundo. A proposta desse novo sistema trará 

mudanças consideráveis para o atual e possibilitará um melhor gerenciamento da 

distribuição de energia, otimizando todas as etapas do processo. 

A denominação smart grid foi utilizada pela primeira vez no ano de 2005, nos Estados, 

quando cientistas americanos o apresentaram no artigo Toward a Smart Grid (AMIN, 

WOLLENBERG, 2005). Desde então, o mundo, gradativamente, começou a tomar 

consciência desse novo conceito que surgia. 

Como, atualmente, ao analisar o sistema elétrico de potência, identificam-se problemas 

que prejudicam a distribuição e diminuem a qualidade da energia que chega aos 

consumidores, a principal ideia do novo sistema é solucionar essas questões 

identificadas nas redes elétricas da melhor maneira possível. 

Os principais problemas existentes podem ser citados de maneira pontual e são 

apresentados a seguir: 

 Congestionamento do sistema elétrico; 

 Fluxos de carga desequilibrados; 

 Sobrecarga da rede; 

 Falha no fornecimento de energia pela distribuidora; 

Esses problemas têm, como um dos fatores causadores, o aumento de demanda de 

energia, que hoje é a realidade de diversos países, incluindo o Brasil.  

Existem, atualmente, várias definições, para o que se denomina rede elétrica 

inteligente,  que  foram  propostas  com  o  intuito  de  adequá-las  às  suas  diversas  

aplicações. Um dos focos deste trabalho reside na definição do termo Rede Inteligente, 

tão utilizado nos dias de hoje. 
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O presente trabalho contribuirá com o advento da RI propondo uma aplicação simples, 

seguindo critérios que serão definidos, na realização da seleção de consumidores, 

priorizando, sempre, os que se adequaram ao sistema inteligente. 

Espera-se que os resultados mostrem a eficiência desse tipo de controle como 

alternativa para o problema da falha de suprimento da distribuidora em alguns 

momentos do cotidiano de seus consumidores. 

Pode-se afirmar que o sistema inteligente possui um enorme potencial na utilização da 

tecnologia digital para realizar o monitoramento de uma rede elétrica de energia cuja 

demanda está em expansão e que, consequentemente, acaba por sobrecarregar o sistema 

elétrico existente, provocando, por vezes, a interrupção do fornecimento pela 

responsável local.  

A situação de crescente aumento da demanda de energia elétrica vem sendo tratada com 

frequência por diversas empresas que realizam estudos analíticos a respeito do tema, 

tem-se, por exemplo, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao ministério 

de Minas e Energia, que elabora o Plano Nacional de Energia (PNE) e o Plano Decenal 

de Expansão de Energia (PDE). O primeiro plano mencionado indica a necessidade em 

longo prazo da expansão do sistema elétrico para atender à demanda prevista, já o 

segundo, mostra o mesmo assunto em médio prazo. O crescimento mencionado é 

claramente observado na Figura 2.1. 

Para que seja possível implantar o novo sistema, com a RI, que poderá executar suas 

principais funções de maneira que a distribuição de energia seja otimizada e o nível de 

satisfação dos consumidores com a qualidade do fornecimento seja incrementada, se 

faz necessária uma grande adaptação da estrutura atual. 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), já existe um estudo que 

planeja a mudança dos atuais medidores eletromecânicos pelos digitais para facilitar 

um controle de demanda utilizando uma nova estrutura tarifária. 

 

 



9

 

Fonte: Wealth Daily. Disponível em < http://www.wealthdaily.com/articles/the-nuclear-option/3008>. 
Acesso em 06/02/2013. 

Figura 2.1: Projeção do aumento da demanda de energia elétrica ao longo dos 
próximos anos em W.h. 

2.2  REDE INTELIGENTE 

Faz-se necessário, como base para uma compreensão adequada, possuir o 

conhecimento do termo Smart Grid e saber que ele traz consigo o conceito de rede 

elétrica inteligente. Neste trabalho, se utilizará o tema Rede Inteligente para referir-se 

ao Smart Grid. Essa rede deve maximizar a eficiência das três etapas que a energia 

passa até chegar ao consumidor final, que são listadas a seguir: 

1. Geração; 

2. Transmissão; e  

3. Distribuição.  

Atualmente, há um grande incentivo à utilização de fontes de energia renováveis para 

uma microgeração. A Figura 2.2 ilustra essa utilização, deve-se saber que esse uso tem 

por obrigação respeitar normas de segurança e de preservação do meio-ambiente. 

Nesse novo sistema, há a possibilidade de gerenciamento pelo lado da demanda, 

característica que possibilita aos consumidores desfrutar dos benefícios de tarifas 

diferenciadas, que variam de acordo com o horário que a energia é utilizada. 

Primeiramente, para que seja possível existir tal benefício, tais tarifas devem ser 

regulamentadas pela ANEEL ou autorizadas para utilização em projetos-piloto. Com 

esse sistema já implantado, o consumidor poderá se adequar às exigências pré-
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estabelecidas e se beneficiará reduzindo seus gastos com energia. 

 

Fonte: Cemig. Disponívelem<http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade>. 
Acesso em 13/06/2013 

Figura 2.2: Ilustração de rede tipo Rede Inteligente conectada a fontes de energia 
renováveis e usinas de geração de energia elétrica. 

Tais benefícios podem ainda ser obtidos através da interação com fontes de geração e 

armazenamento distribuídos de energia, conectadas diretamente na rede ou nas 

unidades consumidoras. Assim ganhos sinérgicos serão alcançados através de 

interações entre diferentes elementos do sistema elétrico tais como: medição, 

dispositivos de rede, fontes de geração e armazenamento de energia e carga. Isto se 

traduzirá na oferta de novas tarifas, produtos, serviços e canais de interação com o 

consumidor (TOLEDO, 2010). 

A Figura 2.3 ilustra a interação com fontes de geração, mencionada anteriormente, 

conectadas em uma unidade consumidora. 

No momento, discutem-se diversas possibilidades tecnológicas e é preciso compreendê-

las para que se possam definir referências compatíveis com a nossa realidade, que 

permitam a evolução sistêmica  e tecnológica da rede.  

Como já mencionado anteriormente para o sistema ter um funcionamento adequado e 

capaz de monitorar a rede e gerenciar cargas, precisa-se trocar os medidores analógicos 

por equipamentos digitais, possibilitando, assim, uma maior integração entre cliente e 



11

distribuidora. 

 

Fonte: OLIVEIRA, Marcos de. Cidades do futuro. Revista Pesquisa FAPESP, Dezembro, 2012.  

Figura 2.3: Representação de uma residência com Rede Inteligente 

Outro importante fator para o funcionamento adequado é a instalação de sensores nas 

linhas da rede de energia elétrica, o estabelecimento de um sistema de comunicação 

confiável em duas vias com ampla cobertura com os diversos dispositivos e automação 

dos ativos.  

É de suma importância ressaltar que a substituição de equipamentos de uma rede 

elétrica para uma rede inteligente não poderá privar o consumidor dos serviços básicos 

de energia elétrica, portanto, a instalação de instrumentos digitais se torna uma tarefa 

longa e cuidadosa.  

Os requisitos que devem ser contemplados e objetivos a serem atingidos nessa inovação 

tecnológica, segundo ARNOLD (2011), similares às características dadas pela Agência 

Internacional de Energia (IEA), em IEA (2011), para que a modernização seja 

justificada, são os seguintes: 

 Ser confiável, frente ao aumento de demanda; 

 Expandir a capacidade de distribuição de energia elétrica para atender a 

demanda, também em expansão, assegurando a preservação do meio-ambiente 
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e utilizando também novas fontes de energia elétrica que podem ser exploradas 

melhor pela RI, como fontes renováveis e fontes de microprodutores; 

 Aumentar a eficiência na geração e distribuição de energia, diminuindo 

os desperdícios; 

 Proporcionar uma simetria de informação, em que o consumidor se torna 

ativo e capaz de tomar decisões sobre o seu próprio consumo, sendo auxiliado 

pelas ferramentas digitais da RI; 

 Ser capaz de prever distúrbios e corrigir o sistema automaticamente, 

evitando a suspensão da distribuição de energia elétrica; 

 Ser capaz de se autorrecuperar de distúrbios e falhas na rede; 

 Integrar à rede equipamentos armazenadores de energia que, em 

conjunto com as fontes de energia a serem interligadas ao sistema, 

proporcionem uma distribuição de energia contínua; 

 Resistir a ataques cibernéticos — que serão facilitados com a 

interligação da rede a sistemas de comunicação digital — e a danos físicos a 

rede, como desastres naturais, sendo flexível o suficiente para manter a 

confiabilidade e a eficiência do sistema. 

É notório que existe um grande interesse em controlar o crescimento da demanda, 

gerenciando todo o processo de maneira a otimizá-lo, explorando novas formas de 

geração de energia e aproveitando ao máximo a potência ativa do sistema. 

Portanto, observando a interligação de todo o sistema de geração, transmissão e 

distribuição de uma rede tipo RI, traçaram-se os principais objetivos, como se pode 

observar, segundo a CGEE, que em 2011 afirmou que “(...) visa-se alcançar, em todas 

essas áreas da rede elétrica, maiores índices de confiabilidade, maior flexibilidade da 

rede e maiores níveis de estabilidade e eficiência do sistema”. 

A expectativa gerada é que o crescimento dos níveis de desenvolvimento sustentável 

seja garantido, dessa forma haverá uma redução, tanto nos impactos socioambientais 

quanto nos custos da energia elétrica. 

Espera-se que a implantação das redes inteligentes gere valor a todos os setores 

envolvidos a partir das mudanças a serem implementadas, principalmente aos 
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consumidores. A Figura 2.4 mostra os setores envolvidos e seus interesses que serão 

contemplados: 

  

Fonte: CEMIG. Disponível em <http://www.cemig.com.br/pt-br/>.  Acesso em 06/02/2013. 

Figura 2.4: Setores envolvidos na implantação da Rede Inteligente e seus interesses. 

Pode-se notar que os objetivos propostos com esse novo sistema trarão inúmeros 

benefícios a todos os envolvidos, pois, para o governo, quando o consumidor for 

beneficiado por um consumo racional de energia, isso representará um ótimo custo-

benefício. 

2.2.1 DEFINIÇÃO DE REDE INTELIGENTE APLICADA AO PROBLEMA 

Atualmente, o tema Rede Inteligente vem sendo discutido pelo setor elétrico como algo 

fundamental a ser implantado em termos conceituais na área de geração e distribuição 

com o intuito de melhorar a eficiência, qualidade, segurança, sustentabilidade, 

buscando a redução de custos. 

O  conceito  de  RI  difere  de  acordo  com  quem  o  define.  Alguns  especialistas  focam  o  

conceito mais na parte da automação da rede, outros na cadeia de fornecimento de 

energia, outros ainda na melhoria dos canais de interação e serviços para o consumidor. 

A razão disto é que tal definição varia de acordo com seu autor e com as necessidades, 
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seja reduzir perdas, poluentes, custos operacionais e com a ótica financeira, ambiental, 

entre outras. RI não é uma “coisa”, mas uma visão a ser completada e que deve ser 

construída de acordo com as necessidades do mercado no qual será implantado e 

tomando em conta múltiplas perspectivas, tais como tecnológica, ambiental, 

socioeconômica e político-regulatória (TOLEDO, 2012). 

Segundo Mariângela Rino Pedrosa, gerente de mercado do setor elétrico do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), “O Smart Grid é,  sim,  o  

futuro da distribuição. Sua aplicação em larga escala deve permitir a evolução de todos 

os processos de operação, manutenção e comercialização de energia, além de oferecer 

soluções práticas para se atender à crescente demanda por energia, com maior 

qualidade e uso de forma mais eficiente”(CPqD,2013). Dessa forma, percebe-se que a 

crescente demanda por energia exige soluções práticas para aumentar a eficiência e 

qualidade da distribuição de energia atual. 

Outro  ponto  importante  para  ser  abordado  é  que  a  RI  tem  vínculo  direto  com  a  

automatização da rede elétrica, como pode-se perceber quando analisa-se a definição de 

Rede Inteligente segundo Fernando Cesar Luiz, editor e diretor da página Smart Grid 

News, “Smart Grid ou rede inteligente, em termos gerais é a aplicação de tecnologia da 

informação para o sistema elétrico de potência (SEP), integrada aos sistemas de 

comunicação e infra estrutura de rede automatizada”(SGN,2012). Portanto, pode-se 

perceber que o este sistema inteligente está diretamente ligado à sua aplicação à 

sistemas elétricos, buscando, sempre, otimizá-lo, de maneira que isso possa trazer 

benefícios, tanto à distribuidora, que distribui a energia gerada, quanto aos 

consumidores, que sentirão diretamente os efeitos dessa rede automatizada. 

Agora, analisando a RI como ferramenta que torna possível uma melhor comunicação 

dos usuários, tornando-os ativos, na visão de atuar para melhoria da qualidade da 

energia que chega em sua unidade consumidora, tem-se que na apresentação para a 

Sociedade Mineira de Engenheiros, realizada pela CEMIG, surge a definição da Rede 

Inteligente como sendo “Sistema elétrico inteligente, que integra e possibilita ações por 

todos os usuários a ele conectados, de modo a fornecer eficientemente uma energia 

sustentável, econômica e segura”(CEMIG,2013). 
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Dessa forma, para fins deste trabalho, após um estudo das definições já existentes de 

Rede Inteligente, a definição apresentada a seguir é a que se adequa melhor ao objetivo 

proposto: 

 Rede Inteligente: sistema que monitora e controla a distribuição de 

energia e a demanda dos consumidores, aplicando a tecnologia da informação 

ao sistema elétrico de potência (SEP), permitindo a evolução de todos os 

processos de operação, manutenção e comercialização de energia e integrando 

ações de todos os usuários a ele conectados, de modo a fornecer 

eficientemente energia sustentável, econômica e segura. 

Com base na definição de RI apresentada, pode-se, então, propor classificações de 

acordo com as características do sistema. 

2.2.2 CLASSIFICAÇÃO DA REDE INTELIGENTE 

2.2.2.1 QUANTO À PRESENÇA DE GERAÇÃO PRÓPRIA 

A rede inteligente é classificada, então, de acordo com a presença de geração própria, 

dessa forma, determinam-se três tipos: 

1. Rede Inteligente Autônoma (RIA): possui um sistema de geração 

própria capaz de alimentá-la em até 100% da demanda interna, dessa maneira, 

não necessita da energia gerada pela distribuidora. 

2. Rede Inteligente Semi-Autônoma (RISA): este sistema possui geração 

própria inferior a 100% da demanda interna, dessa forma precisa da energia 

gerada pela distribuidora responsável pela região. 

3. Rede Inteligente Subordinada (RIS): é a rede inteligente que, como o 

próprio nome diz, é subordinada à rede principal de distribuição de energia, 

não tendo autonomia energética 

2.2.2.2 QUANTO AO CONTROLE DE DEMANDA 

Para classificar a RI, é necessário analisá-lo, no intuito de diferenciá-lo quanto a sua 

forma de controle de demanda. Define-se, então, as seguintes classificações: 
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1. Rede Inteligente Compensadora de Reativos (RICR): este tipo de 

rede controla a demanda utilizando bancos de capacitores com capacitância 

ajustável. A RI conecta esses bancos ao circuito de distribuição, ajusta o 

percentual de potência reativa a ser compensado, corrigindo, assim, um 

possível problema na rede.  

2. Rede Inteligente Controladora de Circuitos (RICC): Neste sistema, a 

RI  tem  acesso  às  informações  do  consumidor  por  meio  de  um  sistema  

adaptado das tomadas que lhe fornece informações essenciais no momento de 

controlar a demanda existente. Este tipo controlará circuitos aos que diversos 

equipamentos podem estar conectados e/ou equipamentos inteligentes de 

forma individual, quando existentes.  

3. Rede Inteligente Controladora de Cargas por Fase (RICCF): é o tipo 

de RI que controla a demanda suspendendo o fornecimento de energia de uma 

ou mais fases de unidades consumidoras, identificadas como maléficas em 

determinado momento, para o correto funcionamento do sistema.  

4. Rede Inteligente Desligadora por Excesso de Demanda (RIDED): é a 

RI mais simples no aspecto do controle de demanda, realizando apenas o 

desligamento total de uma unidade consumidora que apresenta um excesso de 

demanda, prejudicando, assim, a rede como um todo.  

5. Rede Inteligente Desligadora por Fator de Potência (RIDFP): este 

tipo de RI é capaz de identificar, em meio a uma situação problemática, o 

menor valor do fator de potência e desligar essa unidade, de forma a aumentar 

o fator de potência total do sistema, não colocando em risco toda a rede. 

2.2.3 VANTAGENS DE CADA TIPO DE REDE INTELIGENTE 

De acordo com as classificações definidas anteriormente quanto à demanda, pode-se 

listar as vantagens existentes com a utilização de cada tipo de RI: 

 Rede Inteligente Compensadora de Reativos (RICR): baseando-se na 

forma de controle de potência reativa industrial, este tipo de atuação pode 

evitar o corte direto do consumidor como no caso do RIDFP, consequente do 

consumo elevado de potência reativa. 

 Rede Inteligente Controladora de Circuitos (RICC): a principal 
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característica é que abrange as redes inteligentes com capacidade de se 

conectar a equipamentos automatizados dentro das unidades consumidoras. 

Portanto, essa comunicação levará a um controle mais otimizado de toda uma 

gama de aparelhos, inclusive os mais simples, como liquidificadores, 

luminárias, micro-ondas, entre outros, teriam interfaces com a RI. Os 

benefícios dessa alta comunicação são de grande magnitude quando 

analisamos a rede como um todo, pois isso facilitaria o monitoramento, 

evitando, assim que a rede principal de distribuição atingisse um nível de 

sobrecarga. 

 Rede Inteligente Controladora de Cargas por Fase (RICCF): no 

caso mais comum, onde as unidades consumidoras são trifásicas, o corte de 

uma fase poderia ser modelado como a redução de um terço da potência total 

consumida; 

 Rede Inteligente Desligadora por Excesso de Demanda (RIDED): 

com o corte de unidades individualizadas, ou seja, retirando a alimentação 

exclusivamente das que são, no momento, prejudiciais ao sistema, o interesse 

coletivo é preservado. 

 Rede Inteligente Desligadora por Fator de Potência (RIDFP): este 

tipo  de  RI visa o interesse coletivo. Possui uma atuação diferente das 

anteriormente citadas. Os demais tipos de atuação de RI atuam no consumidor 

que  possui  o  maior  valor  de  consumo  de  potência  aparente.  Essa  nova  

modalidade de atuação visa um maior controle do fator de potência das 

unidades  consumidoras  como  um  todo.  Desta  forma,  esse  tipo  de  controle  é  

capaz de identificar, em meio a uma situação problemática, o menor valor do 

fator de potência e desligar essa unidade, de forma a aumentar o fator de 

potência total do sistema, não colocando em risco toda a rede. 

2.2.4 MONITORAMENTO 

O principal pilar que compõe o sistema RI, que será tratado nesta seção, é o 

monitoramento, que analisará em tempo real diversos parâmetros das redes elétricas 

existentes, para que seja alcançada a otimização dos processos de geração, transmissão 

e distribuição, pois, somente com essa característica já implantada, pode-se iniciar a 

melhora do sistema elétrico de potência atual. 
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É essencial que sejam instalados medidores digitais no sistema, pois, só assim, a 

implantação de um monitoramento inteligente da rede elétrica será possível. A figura 

apresentada abaixo ilustra esse instrumento: 

 

Fonte: Eco 4 Planet. Disponível em < http://eco4planet.com/blog/2011/04/brasil-tera-smartgrid-a-rede-
de-energia-inteligente-em-2012/>. Acesso em 01/02/2013. 

Figura 2.5 Exemplo de medidor Digital. 

Segundo REZENDE e BRITO (2013) , “O medidor digital, ou medidor inteligente, 

pode ser considerado a célula básica de uma rede inteligente”. É função desse medidor 

registrar diversas medições além do convencional consumo de energia.  

Após a sua instalação, será possível observar que toda a rede elétrica de distribuição 

será integrada de forma inteligente, atingindo o conceito de RI (CGEE, 2011).  

A comunicação facilitada estabelecida pelos novos medidores proporciona, além de 

informações, diversas oportunidades de controle para o melhor funcionamento do 

sistema. A distribuidora consegue, por exemplo, fazer a suspensão ou religamento de 

energia e ser avisada de uma falta remotamente. Não existiria a necessidade de um 

aviso de um cliente ou de enviar uma equipe para fazer certos trabalhos; tudo 

aconteceria de maneira automática e rápida (MME, 2010).   

Em ANEEL (2011a), requisitos mínimos foram definidos como as medições de três 

grandezas elétricas estabelecidas: energia elétrica ativa, utilizada para o cálculo da 

fatura, energia elétrica reativa indutiva e o valor eficaz instantâneo da tensão de 

fornecimento.  
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Além de permitirem outras funções extras de livre determinação das distribuidoras de 

energia, também poderiam ser capazes de exercer as seguintes funções 

complementares:  

 Registrar interrupções de curta duração do suprimento de energia; 

 Registrar interrupções de longa duração para cálculo da Frequência de 

Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão 

(FIC), da Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por 

Ponto de Conexão (DIC) e da Duração Máxima de Interrupção Contínua por 

Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão (DMIC); 

 Registrar indicadores individuais como Duração Relativa da 

Transgressão de Tensão Precária (DRP), calculado em função do número de 

leituras na faixa precária e Duração Relativa da Transgressão de Tensão 

Crítica (DRC), calculado em função do número de leituras na faixa crítica;  

 Ser  programável  para  até  quatro  postos  tarifários  distintos,  de  forma  a  

permitir a múltipla tarifação.  

Em relação às funcionalidades do medidor digital e da medição inteligente, alguns 

conceitos importantes devem ser citados sobre sua infraestrutura e gerenciamento de 

dados (CGEE, 2011): 

 Automated Meter Reading (AMR), ou Leitura Automática do Medidor:  

conceito ultrapassado em que o medidor realizava uma leitura automática e se 

comunicava unidirecionalmente com um Centro de Controle de Medição 

(CCM), enviando dados necessários para o cálculo da fatura, de forma a se ter 

mais exatidão da energia consumida e reduzir custos com equipes de leitura de 

medidores analógicos. Esse conceito, no entanto, foi importante para a 

evolução no caminho da comunicação bidirecional; 

 Advanced Meter Management (AMM), ou Gerenciamento Avançado do 

Medidor: conceito dado à plataforma técnica de gerenciamento dos medidores 

inteligentes conectados a uma rede de comunicação. Qualquer ação de 

gerenciamento sobre os parâmetros dos medidores, aquisição de dados 

remotamente, configurações e upgrades do sistema e o gerenciamento da 
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plataforma de comunicação utilizada para garantir a bidirecionalidade da 

comunicação é englobada por este conceito; 

 Meter Data Management (MDM),  ou  Gerenciamento  de  Dados  Do  

Medidor: conceito dado ao gerenciamento de dados fornecidos pelos 

medidores, como energia consumida, fator de potência e qualidade de energia, 

transformando-os em informações úteis à distribuidora após processamento e 

análise. Esse gerenciamento tem como principal objetivo maximizar a 

eficiência do sistema, fornecendo mais dados de forma a auxiliar o cálculo das 

faturas do consumo, prever demandas futuras, planejar a distribuição de 

energia, entre outros serviços; 

 Advanced Metering Infrastructure (AMI), ou Infraestrutura de Medição 

Avançada: conceito dado às redes de comunicação e aos meios que permitem a 

medição inteligente. 

Todo esse monitoramento proporcionado pela instalação de medidores digitais 

permitirá aos consumidores um controle refinado de sua demanda. Aplicativos 

auxiliarão o usuário no gerenciamento do seu consumo, mostrando quais equipamentos 

consomem mais energia, qual o valor de sua fatura e também projeções de faturas 

futuras. Sabendo da possibilidade de haver uma múltipla tarifação programada pela 

distribuidora que varia de acordo com a hora do dia, o usuário teria as ferramentas 

necessárias para reduzir seu consumo de forma inteligente o que resultaria em uma 

redução geral da demanda em horários de pico de regiões integradas à rede inteligente 

(MME, 2010).  

Precisa-se, também, além dos medidores, segundo REZENDE e BRITO (2013), “O 

monitoramento dependerá também do sensoriamento do sistema, ou seja, da instalação 

de diversos sensores ao longo da rede elétrica, para que ela se torne, de fato, 

inteligente”.  

Quando os sensores, ilustrados na Figura 2.6, detectam informações significativas 

ocorre a comunicação dos dados de volta para um sistema analítico central, que 

geralmente é um sistema de software. Esse sistema irá analisar os dados e determinar o 

que está errado e o que deve ser feito para melhorar o desempenho da rede. Por 

exemplo, num caso em que temos tensão muito alta, o software detectará o nível e irá 
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instruir um dos dispositivos já instalados na rede para reduzi-la, economizando assim a 

energia gerada e contribuindo para reduzir as emissões de carbono. 

 

Fonte: Rede Inteligente News. Disponível em < http://smartgridnews.com.br/>. Acesso em 13/06/2013. 
Figura 2.6: Exemplo de sensores de distúrbios instalados em rede de distribuição. 

É preciso planejar a forma como serão implementados os sistemas de comunicação, 

pois como demonstra a MME (2010), “Uma grande preocupação econômica é a criação 

de monopólios dos sistemas de comunicação disponíveis, havendo a necessidade de 

incentivo, por parte do governo e das agencias reguladoras, à interoperabilidade, para 

que os padrões abertos e públicos garantam a competição no mercado”. Dessa forma, o 

trabalho de todos os órgãos envolvidos deve ser bem executado para que o sistema 

possa funcionar de maneira correta e que, de forma alguma, prejudique o que hoje já 

possui um bom desempenho. 

Outra importante área desse novo sistema a ser implementado é a de tecnologia da 

informação, que possibilitará a existência de uma interoperabilidade, além de ser capaz 

de gerenciar os dados gerados dos consumidores que se adequaram às exigências de 

ingresso na RI, integrando, assim a distribuidora, diretamente, com o usuário. 

O sistema deverá ser projetado de forma a garantir, ainda que em situações críticas que 

demandem grande atividade do sistema, que os requisitos básicos, para funcionamento, 

previamente determinados, sejam atendidos.  
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2.2.5 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

Os sistemas de comunicação em destaque para serem utilizados em redes inteligentes 

são projetados com tecnologias como Power Line Communication (PLC, tecnologia 

que utiliza a própria rede elétrica para transmitir dados), ZigBee (tecnologia de rede 

sem fio de baixa potência, ideal para automação doméstica), redes Mesh (redes de 

comunicação em malha, fornecendo diversas rotas para o fluxo de dados), 

Radiofrequência e redes celulares GRPS (MME, 2010). A Figura 2.7 mostra um 

exemplo de sistema de comunicação em uma rede elétrica inteligente. 

 

Fonte: RedeInteligente. Disponível em < http://eletrocuriosidades.blogspot.com/2012/11/smart-grid-
redes-inteligentes.html>. Acesso em 13/06/2013. 

Figura 2.7: Exemplo de dispositivos se comunicando em uma rede elétrica inteligente 
da tecnologia ZigBee. 

A comunicação dos medidores com a central de controle deve ser garantida, assim 

como a comunicação bidirecional entre essa central que gerencia os dados de consumo 

e a unidade consumidora.  

A necessidade de uma transmissão de alto nível de confiabilidade e de disponibilidade 

pode ser suprida pela utilização de frequências exclusivas. Nesse caso, estudos em 

conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) devem ser 

realizados de forma a regular tais sistemas de comunicação, caso as redes inteligentes 

venham a ser instaladas (MME, 2010). 
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Segundo a  MME,  os  blocos  principais  do  sistema de  comunicação  de  uma RI  devem 

ser os citados a seguir: 

 Home Area Network (HAN): área de rede que abrange residências. Não 

requer um sistema robusto de comunicação, pois abrangerá a comunicação dos 

medidores e equipamentos domésticos inteligentes em regiões pequenas. 

Tecnologias de rede sem fio como o ZigBee ou tecnologias PLC são ideais 

para esses blocos por sua simplicidade, baixo custo e baixa potência; 

 Local Area Network (LAN): área de rede que abrange regiões maiores 

compostas de mais de um consumidor. Sistemas mais robustos e capazes de 

processar um maior número de dados, identificando critérios de prioridade e se 

mantendo eficazes na transmissão de dados são requeridos; 

 Regional Area Network (RAN): área de rede que abrange regiões 

geográficas maiores que as LAN’s, compostas de diversos consumidores. 

Assim como a LAN, exige sistemas robustos, confiáveis e eficientes. Em 

alguns casos, o uso de fibras óticas é recomendado devido aos requisitos do 

sistema de uma transmissão de dados em alta velocidade; 

 Wide Area Network (WAN): área de rede que abrange enormes regiões 

geográficas, permitindo comunicação entre regiões metropolitanas de diversos 

países e continentes. A robustez desse bloco do sistema requer geralmente o 

uso de fibras óticas e a criação de rotas principais do fluxo de dados mostradas 

na Figura 2.7 e chamadas de backbone, ou espinha dorsal, configurando a 

última etapa do envio de dados. 

Em função das áreas de rede acima, os engenheiros decidirão a tecnologia ideal para a 

rede de comunicação, levando em consideração que regiões menores como LAN e 

HAN não requerem sistemas muito sofisticados se garantirem certa eficiência mínima, 

enquanto grandes regiões como RAN e WAN necessitarão de sistemas mais robustos 

para suportarem quantidades muito maiores de transmissão de dados. (REZENDE e 

BRITO, 2013) 

Os sistemas de comunicação devem atendem as seguintes condições (ANEEL, 2011a): 
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 Independente da plataforma de comunicação escolhida pela 

distribuidora, o sistema deve garantir que o sistema de medição e a central de 

controle se comuniquem de forma bidirecional; 

 As funções principais e complementares dos medidores como 

parâmetros medidos e indicadores calculados devem estar sujeitas a 

monitoramento e controle feito pela central de controle, ou seja, remotamente; 

 O sistema de comunicação deve ser capaz de garantir a suspensão e 

religamento da distribuição de energia elétrica remotamente; 

 Visando à interoperabilidade, protocolos públicos e abertos devem ser 

adotados para que diversos sistemas de RI possam interagir, além de estimular 

o mercado de tecnologias inteligentes, evitando monopólios. 

Um ponto importante a ser citado, sabendo da situação atual do mundo, são os ataques 

cibernéticos. Precisa-se, então, projetar uma rede de comunicação que garanta um alto 

nível de confiabilidade, tanto para fornecedores quanto para consumidores. Dessa 

forma, identifica-se que será necessário realizar um alto investimento para a instalação 

de redes inteligentes.  

2.2.6 REGULAÇÃO 

A atualização das redes elétricas existentes possui um papel fundamental na 

implementação da RI, pois, somente dessa maneira, o objetivo principal do novo 

sistema será atingido que é o gerenciamento inteligente do sistema elétrico de potência. 

Entretanto, essa atualização deve obedecer a certos requisitos que assegurem que a 

população será beneficiada, buscando, sempre, o seu  bem-estar. 

Alguns dos principais requisitos que devem ser atendidos são os seguintes: 

 Preservação do meio-ambiente; 

 Ininterrupção do fornecimento de energia para os consumidores. 

O  primeiro  passo  a  ser  dado  para  a  atualização  mencionada  é,  segundo  a  ANEEL  

(2011), “(...) é que seja implantada a medição digitalizada do consumo de energia de 

consumidores de baixa tensão e, a partir disso, modernizar toda a medição de energia 

do sistema de distribuição(...)”. 
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A partir desse início, o sistema possibilitará a monitoração e gerenciamento e, dessa 

forma, a melhora da qualidade do fornecimento de energia e a redução de custos e 

perdas no processo até a chegada da energia ao consumidor, aumentará a eficiência 

energética.  

A proposta da regulamentação da instalação dos novos medidores foi tratada na 

Audiência Pública n.º 043/2010 da ANEEL, com isso, a medição da energia ativa, 

energia reativa e tensão de fornecimento será viabilizada. 

Outros  requisitos,  além  do  mencionado  anteriormente,  serão  possíveis  de  ser  

contemplados, segundo a ANEEL (2012), “(...) assim como requisitos complementares 

como o registro de interrupções curtas e longas, calcular indicadores como DRP e DRC 

e permitir a programação de até quatro postos tarifários diferentes”. 

A comunicação bilateral é um fator de demasiada importância que também será 

garantido, assim como a atuação de controle remoto. 

O novo sistema também permite o controle a microgeração distribuída, dando a opção 

de consumidores gerarem energia elétrica. Em 2012, a Resolução n.º 502/2012 da 

ANEEL foi publicada, regulamentando os novos sistemas eletrônicos de medição de 

energia (ANEEL, 2012).  

2.2.7  ESTRUTURA TARIFÁRIA 

Este tópico que será apresentado contempla um tema delicado e que deve ser explicado 

claramente, de forma a não gerar desconforto no consumidor. A nova estrutura tarifária 

tratará de incentivar um consumo racional de energia no intuito de diminuir a demanda 

em horários de pico, dando, assim, maior estabilidade ao sistema, ou seja, haverá uma 

diferenciação no preço da potência consumida de acordo com o horário. 

Segundo a ANEEL (2011b), “A revisão tarifária das distribuidoras para os próximos 

anos leva em conta as estatísticas de oferta e demanda dos últimos anos desde o período 

da última revisão, na década de 80 do século XX, e as projeções de oferta e demanda 

para os próximos anos”. Existirão, então, três diferentes tarifas que serão estipuladas de 

acordo com os horários de consumo, em horários de pico, um valor mais caro seria 

cobrado para desestimular o consumidor a utilizar energia nesses horários, de forma a 
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não sobrecarregar o sistema de distribuição. Por outro lado o consumo seria 

incentivado, por uma tarifa mais barata, em horários de pouca demanda, na maioria das 

horas do dia. 

É  indiscutível  que,  em  um  primeiro  momento,  o  aumento  do  preço  da  potência  

consumida em alguns horários será motivo de desconforto e, talvez, seja alvo de muitas 

reclamações e questionamentos. Entretanto, ao planejar seu consumo de energia, o 

usuário identificará uma redução substancial nos seus gastos mensais.  

Surge, então, outra modalidade tarifária que, segundo a ANEEL (2011b), entrará em 

vigor no ano de 2014, as chamadas Bandeiras Tarifárias, divididas nas seguintes cores: 

 Verde: indicará baixos custos de geração de energia e liberdade para 

demanda; 

 Amarela: indicará um incremento nos custos de geração, deixando o 

consumidor em alerta; 

 Vermelha: indicará um estado crítico, no qual o custo de geração se 

torna alto. 

Esta nova estrutura possibilitará o crescimento de um consumo racional de energia, que 

trará benefícios, tanto para a distribuidora quanto para o usuário. 

2.2.8 REDE INTELIGENTE NO MUNDO 

Atualmente, o tema Rede Inteligente está sendo abordando com frequência em diversos 

países do mundo. É importante lembrar que cada um tem uma motivação diferente para 

a utilização dessas redes, portanto, projetos-piloto vêm sendo desenvolvidos se 

adequando, sempre, à realidade do povo que o desenvolve. 

Devido ao fato de que a RI, como já mencionado anteriormente, possui a capacidade de 

desenvolver diversas funções diferentes que podem ser adaptadas para atender o 

objetivo proposto pelo desenvolvedor interessado, a amplitude do leque de 

possibilidades de aplicação tem uma magnitude considerável. 

Ao analisar o foco dos demais países ao estudar a RI, é possível notar que ele difere da 

principal preocupação do Brasil, que é o controle de demanda devido ao seu presente 
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crescimento, apesar de ser muito importante, não é a principal preocupação para outros 

países, como os europeus. 

A  Europa  se  mostra  muito  preocupada  em  alcançar  um  estágio  ótimo  de  

desenvolvimento sustentável, visando à expansão da utilização de fontes de energia 

limpas para o controle de demanda.  

Pode-se tomar, a título de exemplo, o projeto de RI feito pela Enel, como ilustrado pela 

Figura 2.8: 

 

Fonte: Enel. Disponível em <http://www.enel.com/en-GB/innovation/smart_grids/work.aspx>. Acesso 
em 11/02/2013. 

Figura 2.8: Ilustração de Rede Inteligente italiana projetada pela Enel. 

Os  Estados  Unidos  da  América  (EUA),  por  sua  vez,  possuem  uma  visão  similar  à  

brasileira, estudando a aplicação da RI de forma a controlar demanda e regenerar o 

sistema de distribuição, já muito envelhecido e estagnado.  

Uma certeza é que uma implantação ideal de uma rede elétrica inteligente poderia 

gerar, no futuro, um desenvolvimento do setor elétrico não mais preocupado com a 

demanda crescente, mas sustentável e com fornecimento de grandes proporções de 

energia limpa (CGEE, 2011).  

Agora, ao observar o crescimento do investimento em redes inteligentes, nota-se o 

surgimento  de  países  asiáticos  como  China,  por  meio  do  China’s State Grid 
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Corporation, Coréia do Sul através do órgão Korea Smart Grid Institute do governo e 

empresas  em  consórcios;  Japão,  que  utiliza  o  governo  japonês  em  conjunto  com  a  

Federation of Electric Power Companies of Japan (FEPC); e Singapura que, por meio 

do órgão Energy Market Authority em conjunto com diversas empresas, que visa 

instalar os medidores digitais em mais de 4.500 unidades consumidoras de baixa 

tensão.  

Esse interesse em instalar os novos medidores na Unidades Consumidoras, pode ser 

observado na Figura 2.9 que apresenta o crescimento das encomendas de unidades de 

medidores inteligentes.  

 

Fonte: Pike Research. Disponível em <http://techcrunch.com/2011/05/19/toshiba-acquires-landis-gyr/>. 
Acesso em 12/02/2013. 

Figura 2.9: Expansão do número de medidores adquiridos pela Associação de Nações 
do Sudeste Asiático (ANSEA), Índia, Coréia do Sul, Japão e Austrália. 

2.2.9  INICIATIVAS DE REDE INTELIGENTE NO BRASIL 

O sistema elétrico brasileiro é único no mundo e, no decorrer do tempo, tem revelado 

possuir características muito particulares. Sua matriz energética é baseada 

principalmente em energias renováveis, o nível de integração das bacias hidrográficas e 

da infraestrutura para o transporte da energia, por exemplo, chegou a patamares 

continentais ainda não atingidos por países da Europa e dos Estados Unidos.  

No que diz respeito a distribuição de energia ao consumidor, as diferenças 

socioeconômicas do território brasileiro representam um desafio muito grande. O país 
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abrange áreas com alta densidade populacional e outras com densidade muito baixa. Há 

que se vencer desafios a partir das perspectivas social e tecnológica, com soluções 

distintas que equilibrem custos e benefícios. 

Atualmente, universidades, distribuidoras e empresas fabricantes de tecnologia 

inteligente fazem parcerias para realizar os estudos de viabilidade e desenvolvimento 

de redes inteligentes no Brasil, incentivados pela ANEEL, de forma a proporcionar uma 

rede elétrica moderna e eficiente para o país.  

Na cidade Aparecida do Norte em São Paulo podem-se observar resultados 

promissores, dessa forma, é possível afirmar que o país está em condições de ter um 

mercado de tecnologia inteligente, competitivo e eficiente, podendo tornar-se referência 

no cenário mundial.  

Projetos como InovCity, Cidades do Futuro, Cidade Inteligente Búzios são alguns 

exemplos dessas iniciativas e  de projetos nacionais, mostrando que o país já possui 

uma grande equipe de pesquisadores e investidores do setor elétrico inteligente. Este é 

um grande passo para o crescimento da confiança em sistemas RI, incentivando, assim, 

novos projetos no país. 

2.3 MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Nesta seção, será tratada a microgeração distribuída que, por definição, segundo a 

ANEEL, é composta por uma central de energia elétrica, com potência menor ou igual 

a 100 kW e que utilize, como base, fontes como hidráulica, solar, eólica, dentre outras. 

A diretoria da agência criou um sistema de compensação de energia, que permite ao 

consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora e trocar energia 

com a distribuidora local. É importante ressaltar que a norma é válida para geradores 

que utilizem fontes incentivadas de energia. 

As unidades geradoras instaladas nas residências deverão produzir energia e o 

excedente poderá ser injetado no sistema da distribuidora, que utilizará o crédito para 

abater o consumo dos meses subsequentes.  
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Segundo a ANEEL, os créditos poderão ser utilizados em um prazo de 36 meses e as 

informações estarão na fatura do consumidor, que terá controle do saldo de energia em 

sua fatura. 

O consumidor que instalar micro ou minigeração distribuída será responsável 

inicialmente pelos custos de adequação do sistema de medição necessário para 

implantar o sistema de compensação. Após a adaptação, a própria distribuidora será 

responsável pela manutenção, incluindo os custos de eventual substituição. 

A microgeração distribuída é uma aplicação de tais fontes de energia limpa, que 

proporciona um consumidor comum a se tornar produtor e fornecedor de energia. A 

implantação desse sistema visa a preservação do meio-ambiente, fazendo com que a 

utilização de fontes de energia que causam prejuízos diminuam gradativamente. A 

Figura 2.10 ilustra o esquema da implementação de um sistema fotovoltaico em uma 

residência. 

 

Fonte: Oficina da Net. Disponível em < http://ambiente.hsw.uol.com.br/celulas-solares2.htm>. Acesso 
em 16/06/2013. 

Figura 2.10: Esquema geral de um sistema FV residencial com armazenamento de 
bateria 

As redes inteligentes representam soluções para os problemas de conexão de sistemas 

de microgeração às redes elétricas, que representam entraves para a difusão desse novo 

cenário. Medidores inteligentes conseguirão quantificar de maneira eficiente a energia 

produzida e a modernização das redes deverá garantir a segurança na operação de 
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conexão desses sistemas às redes elétricas Assim, mais investimentos serão destinados 

a essa área e mais consumidores se interessarão em adotar tais tecnologias, aumentando 

a eficiência das redes elétricas (MME, 2010).  

A  seguir,  trataremos  de  um  assunto  que  precisa  ser  entendido  antes  de  analisarmos  o  

funcionamento da RI, quando abordado nas simulações. 

2.4  FLUXO DE CARGA 

Fluxo de carga é uma das ferramentas básicas em análise de sistemas elétricos. As 

equações de fluxo de potencia podem ser aplicadas tanto em sistemas de grande porte 

quanto em pequenas instalações. Através da análise do fluxo de potencia pode-se 

conhecer o desempenho de sistemas sob o ponto de vista de operação ou planejamento.  

Segundo GROSS (1986), a análise de sistemas elétricos de potência de grande porte 

não  pode  ser  realizada  por  métodos  convencionais  como  a  Lei  dos  nós  e  Lei  das  

malhas, propostas por Kirchhoff. As cargas, por serem compostas de potências 

complexas, e não impedâncias, e o fato de os geradores representarem fontes de 

potência e não de tensão faz com que o engenheiro eletricista faça uso de métodos 

numéricos de análise para o problema do fluxo de potência.  

A operação de um sistema é considerada adequada quando os níveis de tensão 

permanecem dentro de determinadas faixas. Em sistemas de grande porte, na maioria 

das vezes, considera-se como normal variações de tensão entre 0,95 pu e 1,05 pu. 

Valores fora desta faixa pode significar que o sistema opera precariamente, entretanto 

existem  exceções  como  por  exemplo  tensões  da  ordem  de  0,90  pu  em  sistemas  de  

pequeno porte. A análise de fluxo de potencia deve também considerar os 

carregamentos dos componentes do sistema. 

O principal método utilizado, devido ao fato de ser mais eficiente para solução de 

equações algébricas não lineares do problema, é o de Newton-Raphson. Segundo 

GROSS (1986), “O método fornece a sensibilidade das potências ativa e reativa em 

relação a variações de tensão e fase nas barras de carga e geração, onde sucessivas 

iterações são realizadas de forma a encontrar as magnitudes e fases das tensões de uma 

barra em determinada condição de carga dada, levando em consideração um índice de 
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tolerância de convergência para que o resultado convirja em determinado intervalo de 

convergência”.   

Neste trabalho, qualquer simulação da atuação de uma RI comandando circuitos será 

baseada no fluxo de potência.  

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente capítulo, definiu-se a RI de forma a atender os interesses do trabalho aqui 

apresentado, assim como foram determinadas classificações para o mesmo, quanto à 

sua própria alimentação e quanto ao controle de demanda. Após consolidadas as 

classificações, foi possível enunciar as vantagens de cada tipo definido. 

A estrutura, que deve ser implementada para que seja possível a implantação do novo 

sistema às redes elétricas existentes, foi apresentada, de forma a determinar quais 

devem ser os primeiros passos a serem dados a fim de se chegar ao controle efetivo do 

sistema elétrico de potência, podendo, assim, otimizar o seu funcionamento.  

Foi abordada, também, a situação atual do mundo, ao tratar a RI, com o intuito de 

apresentar as principais diferenças quando comparada à brasileira, pois, como foi dito, 

anteriormente, o foco principal não coincide. É esperado que o estudo realizado 

proponha um bom método de controle de demanda, na presença de geração distribuída, 

a ser posto em prática nos sistemas reais, tornando-se uma boa referência nos estudos 

de redes elétricas inteligentes. 

Após a definição dos principais conceitos relacionados à RI, adaptando-o ao problema 

proposto no presente trabalho, pode-se afirmar que a base para o entendimento efetivo 

do tema está consolidada, sendo possível, desta forma, iniciar o tratamento da questão 

utilizando as ferramentas necessárias para que seja possível chegar à solução desejada, 

atingindo, assim, o objetivo inicialmente proposto. 

  



33

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após a criação da definição da RI, adequando-a ao cenário apresentado, estabeleceu-se 

uma base sólida para definir critérios e criar uma filosofia de atuação para a RI. 

O sistema inteligente ingressará no cotidiano dos consumidores com o intuito de 

proporcionar melhorias à qualidade da energia distribuída e facilitar a comunicação 

entre a distribuidora e o cliente. 

O consumidor, nesse sistema, assume um novo papel quando se analisa a sua função no 

controle de demanda, pois se torna proativo, o que ajuda a tornar a distribuição muito 

mais eficiente. 

Anteriormente, apresentou-se uma definição da RI, que atende às características do 

sistema apresentado, assim como também a classificou, ressaltando vantagens de cada 

uma. Dessa forma, este capítulo tratará de definir critérios de atuação e descrever a 

metodologia utilizada no presente trabalho, embasando, então, as simulações realizadas 

no próximo capítulo. 

Este trabalho tratará de analisar a atuação da RI durante o problema de falha no 

fornecimento de energia pela distribuidora responsável, tratando de estabelecer critérios 

de seleção que guiarão o sistema pelo melhor caminho para a tomada de decisão. Este 

tipo de estudo exige uma análise detalhada a respeito dos problemas encontrados nos 

dias de hoje e de como será possível corrigi-los com essa nova tecnologia proposta. 

3.2 MATERIAIS UTILIZADOS  

Para que seja possível realizar uma análise de eficiência de um novo sistema proposto, 

como o do presente trabalho, se faz necessário criar, dentro de um programa capaz de 

executar simulações, uma situação de apoio que possua as características de um sistema 

físico real conseguindo, assim, contemplar diversos problemas que podem surgir e, ao 

mesmo tempo, desenvolver soluções que sejam viáveis para sistemas reais, mostrando a 

influência dessa tecnologia.  
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No presente trabalho foi utilizado um sistema com um alimentador radial de 

distribuição de 40 barras, para que, assim, fosse possível abordar os problemas 

existentes e conseguir realizar o controle de demanda na presença de geração 

distribuída. O alimentador radial e as ferramentas utilizadas estão descritas a seguir. 

3.2.1 ALIMENTADOR RADIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 40 BARRAS 

Com o intuito de integrar os trabalhos existentes que abordam a RI com o mesmo foco, 

a estrutura base escolhida para as simulações corresponde a um alimentador radial de 

distribuição de 40 barras proposto por LOPES, 2011. 

No sistema utilizado possibilita o desenvolvimento e abordagem de diferentes 

situações, devido ao fato de que dentro desse cenário, estão presentes diversas unidades 

consumidoras com características diferentes, como carga e fator de potência.  

A Figura 3.1 ilustra o sistema utilizado, mostrando os seus principais componentes. O 

sistema é composto de uma subestação que possui ligação com todas as unidades 

consumidoras, de três classes de consumidores e identificadas por seis diferentes 

ramificações. 

Outra característica importante do sistema é a presença de geração própria em algumas 

unidades. Essa geração existente é considerada nos cálculos das potências nas 

simulações realizadas. As fontes de energia consideradas nas unidades consumidoras 

são fotovoltaicas e biomassa. 

Para conseguir uma aproximação maior entre a situação simulada e a real utilizou-se o 

dimensionamento dos cabos e dos transformadores, considerando um sobre-

dimensionamento com o intuito de garantir um funcionamento adequado do sistema. Os 

valores utilizados para os condutores estão detalhados na Tabela 3.1 e na Figura 3.2. 

Os  parâmetros  utilizados  e  detalhados  a  seguir  seguiram  orientações  da  norma  NTD  

1.02 – Critérios para Projeto de Redes Aéreas Urbanas Convencionais - da Companhia 

Energética de Brasília (CEB) e também do Institute of Eletrical and Eletronics 

Engineers (IEEE). (LOPES, 2011) 
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Fonte: LOPES , 2011. 
Figura 3.1 Situação base: o alimentador. 

Tabela 3.1  Dimensionamento dos condutores 

Tamanho do condutor 
Resistência a  e 

60 Hz ( /km) 
Reatância a 60 Hz ( /km) Ampacidade (A) 

#4 alumínio reforçado com 

aço 
1,584 0,489 140 

#2 alumínio 0,956 0,453 156 

Fonte: LOPES , 2011. 

 
Na Tabela 3.2 e a Figura 3.3, são apresentados os parâmetros necessários para a escolha 

dos transformadores da rede em questão. É importante ressaltar que os transformadores 

se adéquam à classe consumidora à qual estão conectados, dessa forma, observa-se que 

existem potências diferentes nos trafos utilizados na rede.  
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Fonte: LOPES, 2011. 
Figura 3.2 Dimensionamento dos cabos do alimentador 

 

Tabela 3.2 Impedâncias em valores nominais e em pu dos transformadores. 

Potência do transformador 

(kVA) 

Resistência 

) 

Resistência 

(pu) 

Reatância 

) 

Reatância 

(pu) 

75 40,94 0,43 79,03 0,83 

112,5 24,76 0,26 53,32 0,56 

150 17,14 0,18 40,94 0,43 

Fonte: LOPES, 2011. 

Outra característica importante para se ter um sistema definido para a realização das 

simulações é a referente às cargas. Na Tabela 3.3 são determinadas as quantidades de 

ramificações, ramos e unidades consumidoras. 
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Fonte: LOPES, 2011. 
Figura 3.3 Potências nominais dos transformadores do alimentador e fator de potência 

das unidades consumidoras 

Tabela 3.3: Características do sistema 

Tipo Quantidade 

Ramificação 6 

Ramo 18 

Unidade Consumidora 1.296 

Para compreender melhor as quantidades listadas, deve-se saber que dentro de cada 

uma das seis ramificações é encontram-se três ramos, sabendo-se que cada ramo 

equivale a 72 unidades consumidoras diferentes. Portanto, a rede possui seis 

ramificações que agrupam 18 ramos menores, totalizando-se, assim, 1.296 

consumidores conectados à rede. 

3.2.2 GERAÇÃO A PARTIR DE BIOMASSA 

Neste trabalho será considerada a geração distribuída de energia utilizando como fonte a 

biomassa. As simulações realizadas utilizam informações que descrevem essa geração 
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ao longo de um dia, assim, se torna possível a análise dos resultados obtidos e aplicá-los 

à situações reais, devido ao fato de se aproximarem bastante das condições de um 

ambiente existente. 

 3.2.3 GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Outra fonte que será considerada é a fotovoltaica, da mesma forma que a anterior, 

dados existentes, que correspondem ao período de um dia completo, são utilizados para 

que seja possível a construção de um cenário razoavelmente parecido com a realidade. 

Para que as unidades consumidoras apresentem, também, uma geração, a potência 

consumida pela unidade é representada pela diferença entre o consumo real e a potência 

gerada.  

3.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS  

Primeiramente, para que se torne possível o entendimento do problema abordado, faz-

se necessária a explicação de como trabalhará a simulação deste trabalho. Ela 

processará e analisará dados de consumidores conectados à rede na totalidade das horas 

do dia. Essa análise é viabilizada a partir de uma ferramenta computacional, cuja 

confiabilidade e segurança são bastante razoáveis, fazendo com que os resultados 

obtidos sejam considerados corretos para que se possa chegar a uma conclusão 

coerente. 

Utiliza-se, então a ferramenta, que permite a realização de simulações, chamada 

MatLab (MATrix LABoratory). Esse programa utiliza diversas operações matriciais e 

vetoriais, apresentando resultados que permitem avaliações para futuras aplicações 

(MATHWORKS, 2011). 

Dentro da ferramenta, mencionada anteriormente, deve existir o MatPower que auxilia 

na análise de fluxo de carga. Os códigos que se utilizam para o desenvolvimento do 

processo encontram-se no Anexo B deste trabalho. 
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3.3.1 CURVA DE CARGA  

Um fator de extrema importância para o desenvolvimento das simulações é a curva de 

carga, que fornece ao programa os valores das cargas envolvidas no alimentador, 

permitindo, assim, uma maior aproximação com a realidade. Os dados utilizados neste 

trabalho foram resultado de uma longa pesquisa e campanha de medição 

(FIGUEIREDO, 2009).  

Esses valores foram coletados de consumidores alimentados em baixa tensão e 

passaram por um tratamento estatístico para tentar representar de uma forma mais 

confiável esses valores. Os valores finais utilizados representam uma média aritmética 

de quatro medidas realizadas para cada hora do dia (LOPES, 2011). 

É de suma importância lembrar que a curva de carga utilizada encontra-se no Anexo A, 

sendo ela um ótimo meio para realização de futuros estudos e trabalhos. 

3.4 METODOLOGIA 

O trabalho desenvolverá as simulações, seguindo um processo que será definido a 

seguir: 

1. Executará as simulações existentes; 

2. Unificará essas simulações e as executará, a fim de obter os seus 

resultados para análise; 

3. Utilizará critérios que serão desenvolvidos na seção subsequente; 

4. Simulará a situação conhecida como ilhamento, na qual a distribuidora 

passa a estar ausente e a barra de referência de geração é alterada. 

Os critérios que serão desenvolvidos posteriormente tem como objetivo solucionar o 

problema apresentado de forma a que as unidades consumidoras adaptadas ao novo 

sistema sejam beneficiadas pela RI. 

3.5 REDE INTELIGENTE – SELEÇÃO DE CARGAS 

3.5.1 CENÁRIO HIPOTÉTICO 

Faz-se necessária a criação de um cenário hipotético para permitir a análise da atuação 
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do sistema inteligente na distribuição de energia para os consumidores. Nesta situação 

há falha de suprimento de energia pela distribuidora, existindo, neste exemplo, para 

esta finalidade específica, um gerador próprio e comum ao condomínio que tem a 

capacidade de atender 30% da carga total existente. 

Na situação criada como exemplo, foram consideradas algumas características 

específicas para esta aplicação, uma delas é a quantidade de unidades consumidoras 

existentes, que foi limitada em cinco, dessa forma o entendimento e visualização são 

facilitados. 

Com  a  RI  atuando  para  otimizar  e  corrigir  falhas  no  sistema,  a  determinação  de  

critérios para o controle de demanda é fator extremamente importante para que se torne 

possível a implementação da mesma. 

Neste trabalho são criados dois métodos, que serão apresentados a seguir, dessa 

maneira tornam-se mais claras as características de atuação da RI. 

3.5.1.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.5.1.1.1 MÉTODO I  

A RI analisará algumas características dos consumidores, que serão listadas abaixo, 

com o objetivo de construir um ranking: 

 Consumidor com geração própria: 

 Essa alimentação não será interrompida pela RI. No caso de essa 

geração não ser capaz de manter a residência alimentada durante todo o 

período de interrupção do fornecimento de energia pela distribuidora, esse 

consumidor entrará na lista de seleção dos consumidores do tipo sem geração 

própria, sendo incluído pela RI no nível 2 (após as cargas indesligáveis). 

 Dentro deste grupo haverá a distinção entre os tipos de geração 

própria dos consumidores para a inclusão na lista de consumidor sem 

geração própria, dessa forma, a prioridade será definida como descrito 

a seguir: 

1. Geração a partir da Biomassa. 

2. Geração Fotovoltaica. 
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É importante ressaltar que essa ordem foi estabelecida considerando os seguintes 

critérios: 

 Possibilidade de armazenamento da energia; 

 Possibilidade de geração em horário de pico. 

Quando ocorrer a situação em que os consumidores possuam um mesmo tipo de 

geração própria, o critério que se utilizará para a escolha de prioridade será: 

 Nível de consumo – a Unidade Consumidora que possuir consumo 

menor que a geração terá prioridade para a RI. 

 

 Consumidor sem geração própria: 

 Selecionar, por merecimento, os consumidores sem geração própria, que 

serão atendidos com prioridade. Serão avaliados os seguintes parâmetros: 

1. Cargas indesligáveis:  

1.1 – Aparelhos médicos; 

1.2 – Equipamentos relacionados à fonte de renda do 

consumidor. Ex: refrigerador (mantimentos, alimentos 

relacionados diretamente ao trabalho). 

2. Tipo de medição instalada – este critério comparará os 

consumidores e ordenará da seguinte forma: 

2.1 – Medição parcial: além do medidor coletivo, a 

residência terá um medidor próprio que monitorará em tempo 

real o consumo de cada circuito existente. (Este tipo de adaptação 

será escolhido pelo consumidor para que, dessa forma, tenha 

maior prioridade no momento de seleção das cargas pela RI). 

Dentro desta classificação existirão outras características 

avaliadas, que são as seguintes: 

2.1.1 Data em que ingressou no sistema 

inteligente  

2.1.2 Histórico de consumo, levando em 

consideração os horários (observando horário de 

pico); 
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2.1.3 Nível de consumo de potência ativa 

(momento da queda); 

2.1.4 Fator de potência (momento da queda); 

2.2 – Medição coletiva: esta medição contará com o medidor 

digital monitorando o condomínio como um todo, também em 

tempo real. Dentro desta classificação existirão outras 

características avaliadas, que são as seguintes: 

2.2.1 Histórico de consumo, levando em 

consideração os horários (observando horário de 

pico); 

2.2.2 Nível de consumo de potência ativa 

(momento da queda); 

2.2.3 Fator de potência (momento da queda);
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Para uma melhor visualização dos critérios anteriormente estabelecidos, criou-se um diagrama, ilustrado na Figura 3.4 de maneira 

mais simples: 

 

Figura 3.4 Diagrama representativo dos critérios de seleção para controle de demanda 
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44

Considerando que os consumidores já foram selecionados e, caso haja uma situação de 

empate que ultrapassaria o total que a geração do condomínio suporta abastecer, quando já 

finalizada a primeira etapa do processo, será feita uma nova seleção, na qual serão 

analisados os últimos consumidores escolhidos empatados. 

Teremos então as seguintes situações de empate, ordenadas de acordo com critérios 

relacionados aos tipos de consumidores: 

1. Sistema Inteligente x Sistema Inteligente; 

2. Sistema Antigo x Sistema Antigo. 

A situação Sistema Inteligente x Sistema Antigo não acontecerá devido ao fato de que a 

primeira etapa de seleção já impede que haja um empate entre consumidores do novo 

sistema com os do sistema antigo, garantindo, assim, a preferência, em todos os casos, dos 

consumidores inseridos no novo sistema. 

Dentro de cada uma das situações de empate a RI analisará da seguinte forma: 

1. Sistema Inteligente x Sistema Inteligente:  

Selecionará as cargas internas até atingir o percentual desejado, de acordo 

com a listagem de cada residência que já haverá sido enviada à central de 

monitoramento da RI pelo próprio consumidor no momento do ingresso no 

sistema inteligente.  

Essa listagem poderá ser feita relacionando os itens da seguinte forma: 

 Quando existirem somente equipamentos inteligentes que se 

comunicam com a RI, o consumidor listará como apresentado a seguir: 

1. Geladeira (incluindo congelador); 

2. Lâmpadas; 

3. Micro ondas; 

4. Computador; 

5. Televisão; 

 Quando existirem equipamentos não-inteligentes e inteligentes em 

uma residência, o consumidor listará, primeiramente, os comunicáveis 
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diretamente com o sistema e logo os circuitos correspondentes às tomadas 

adaptadas ao novo sistema (já que, na situação de não existência de 

equipamentos inteligentes, realiza-se uma adaptação das tomadas das 

residências para que a RI possa se comunicar com os circuitos internos). 

Essa lista pode ser confeccionada como descrito abaixo: 

1. Micro ondas; 

2. Computador; 

3. Televisão; 

4. Circuito 1; 

5. Circuito 3. 

 Quando existirem somente equipamentos não-inteligentes, o 

consumidor ordenará os circuitos existentes, de acordo com a prioridade 

desejada: 

1. Circuito 2; 

2. Circuito 5; 

3. Circuito 1; 

4. Circuito 4. 

Considerando-se a situação em que a alimentação dos equipamentos de prioridade 1 dos 

consumidores empatados já excede o limite da geração distribuída, a RI tratará de 

rearranjar essa alimentação buscando que os equipamentos e/ou circuitos dessas 

residências não ultrapassem o valor máximo da carga suportada. Caso não seja possível, o 

sistema não alimentará nenhuma das cargas listadas nessa segunda etapa de seleção. 

Vale ressaltar que, após a análise de cada critério, a RI verifica se a carga que será 

alimentada atinge o limite da geração distribuída. 

2. Sistema Antigo x Sistema Antigo: 

Neste caso, a forma de comparação que a RI utilizará será a de consumo de 

potencia ativa no momento anterior à queda da distribuidora. Isso se deve ao 

fato de que o monitoramento desse tipo de consumidor não se dá do modo 

mais completo se comparado ao que apresenta os itens necessários do 
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sistema smart instalados. A residência que apresentar o menor consumo 

quando comparada com as demais empatadas terá a alimentação da geração 

do condomínio. 

Para uma melhor visualização dos critérios anteriormente estabelecidos, criou-se um 

diagrama ilustrado na Figura 3.5 de maneira mais simples: 

 

Figura 3.5 Diagrama representativo dos critérios de seleção para situação de empate das 
UC. 

A situação proposta aborda a situação na qual existe a opção de escolha entre o antigo e o 

novo sistema. No intuito de incentivar um consumo mais consciente, o consumidor que for 

adepto do sistema inteligente será priorizado em 100% dos casos, incentivando, assim, a 

inserção de novos clientes na RI.  

3.5.1.1.2 MÉTODO II - SELEÇÃO DE CONSUMIDORES POR PONTUAÇÃO 

Nesta forma de seleção, a RI analisará cada consumidor e pontuará cada característica 

existente da seguinte maneira: 
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Sistema Antigo
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Maior Consumo no
Momento do

Problema (2.2)
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 Existe Geração Própria? 

o Sim – 1 ponto  

o Não – 0 ponto 

 Biomassa 

 Consumo menor que a geração – 4 pontos 

 Consumo maior que a geração – 2 pontos 

 Fotovoltaica 

 Consumo menor que a geração – 3 pontos 

 Consumo maior que a geração – 1 ponto 

 Existem Cargas Indesligáveis? 

o Sim – 1 ponto  

o Não – 0 ponto 

 Existe Sistema de Medição Parcial? 

o Sim – 1 ponto  

o Não – 0 ponto 

 Pontuação de acordo com a Potência Ativa no momento da falha (maior 

pontuação para menor consumo): 

o Consumidor 3 – 4 pontos 

o Consumidor 5 – 3 pontos 

o Consumidor 1 – 2 pontos 

o Consumidor 2 – 1 ponto 

o Consumidor 4 – 0 ponto 

 Pontuação de acordo com o Fator de Potência no momento da falha (maior 

pontuação para maior fp): 

o Consumidor 3 – 4 pontos 

o Consumidor 5 – 3 pontos 

o Consumidor 1 – 2 pontos 

o Consumidor 2 – 1 ponto 

o Consumidor 4 – 0 ponto 
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Com o intuito de facilitar a compreensão do método descrito anteriormente, as situações 

são listadas na tabela abaixo: 

Característica Situação Pontuação 

Geração Própria Sim 1 
Não 0 

Biomassa 

Consumo menor que 
geração 4 

Consumo maior que 
geração 2 

Fotovoltaica 

Consumo menor que 
geração 3 

Consumo maior que 
geração 1 

Carga Indesligável Sim 1 
Não 0 

Medição Parcial Sim 1 
Não 0 

Potência Ativa 
Nível de potência ativa 

consumida no momento da 
falha. 

Depende da quantidade de 
consumidores existentes no 

condomínio, pois serão 
organizados em um ranking 

de menor consumo para 
maior consumo. 

Fator de Potência Valor do fator de potência 
no momento da falha. 

Depende da quantidade de 
consumidores existentes no 

condomínio, pois serão 
organizados em um ranking 
de maior valor para menor 

valor. 

3.5.1.2 SITUAÇÃO PÓS-SELEÇÃO 

Considerando a situação na qual o condomínio possui cinco unidades consumidoras é 

possível descrever a situação pós-seleção, na qual existirão formas distintas de atuação da 

RI após a criação do ranking dos consumidores, que poderão ser as seguintes: 

1. Alimentação total de cada unidade 

Nessa forma de seleção, a RI criará um ranking das unidades consumidoras 

da seguinte forma: 

1. Consumidor 3 

2. Consumidor 5 
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3. Consumidor 1 

4. Consumidor 2 

5. Consumidor 4 

Após essa classificação das unidades consumidoras, o sistema alimentará cada consumidor 

na totalidade obedecendo o ranking gerado, assim, progredirá fornecendo energia até que a 

potência distribuída seja igual a gerada.  Isso ocorrerá da seguinte forma: 

1. Consumidor 3 – até 100% da unidade alimentada 

2. Consumidor 5 – até 100% da unidade alimentada 

3. Consumidor 1 – até 100% da unidade alimentada 

4. Consumidor 2 – até 40% da unidade alimentada 

5. Consumidor 4 – 0% da unidade alimentada 

2. Alimentação percentual de cada unidade 

Após realizada a organização dos consumidores, de acordo com os critérios já 

estabelecidos, serão distribuídos percentuais da geração total às unidades 

consumidoras. Essa distribuição das porcentagens será realizada como no 

exemplo a seguir: 

1. Consumidor 3: receberá até 30% da geração do condomínio; 

2. Consumidor 5: receberá até 25% da geração do condomínio; 

3. Consumidor 1: receberá até 20% da geração do condomínio; 

4. Consumidor 2: receberá até 15% da geração do condomínio; 

5. Consumidor 4: receberá até 10% da geração do condomínio. 

3. Alimentação equitativa das unidades 

Nesta forma de atuação, a RI limitará a distribuição de acordo com a potência 

total gerada, sem necessidade de organização em ordem de prioridade> 

Como, na situação analisada, a geração do condomínio consegue abastecer 

30% da carga total existente, a distribuição será feita da seguinte maneira: 

1. Consumidor 1: receberá até 20% da geração do condomínio; 

2. Consumidor 2: receberá até 20% da geração do condomínio; 

3. Consumidor 3: receberá até 20% da geração do condomínio; 

4. Consumidor 4: receberá até 20% da geração do condomínio; 
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5. Consumidor 5: receberá até 20% da geração do condomínio. 

3.5.1.2 SELEÇÃO DOS CIRCUITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA 

A partir da falta de energia da distribuidora, a RI inicia a seleção da redução. Devido ao 

fato de que, no cenário apresentado, o fornecimento de energia não é capaz de alimentar 

toda a carga existente, se faz necessária a seleção dos circuitos das unidades consumidoras. 

Serão apresentadas, então, duas formas de seleção dos circuitos, que são as seguintes: 

 Quadro inteligente de seleção de fornecimento de energia: 

1) Cada  UC  tem  um  limite  de  carga  para  utilização  e  o  quadro  limita  o  

fornecimento da energia. Cada quadro das UC receberá a informação de queda de 

energia da distribuidora de forma a limitar o consumo individual. 

2) Um monitor indicará o nível de utilização da energia para o acompanhamento do 

uso. Quando o limite é atingido, outras tomadas ou pontos de luz não serão 

energizados porque atingiram o limite disponível.  Será necessária intervenção 

manual do usuário na nova seleção dos equipamentos, de acordo com a 

necessidade/conveniência  particular. Poderá haver tolerância de carga à medida 

que haja sobra de energia das outras UC. 

3) Cada UC definirá quais equipamentos permanecerão conectados em ordem de 

prioridade que poderá ser permanentemente atualizada por cada UC. 

 Quadro manual para seleção de pontos de consumo: 

1) Cada UC possui um quadro onde o usuário poderá selecionar quais pontos de 

consumo serão energizados, dentro do limite existente de carga. 

2) Um monitor interativo mostrará a energia disponível, o consumo momentâneo e 

os pontos de energia disponíveis selecionados e não selecionados. 

3) A seleção dos pontos de energia (tomadas, pontos de luz e outros) se dá de 

maneira simples, por meio de toque na tela. 
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3.6 MÉTODO DE ANÁLISE DOS LIMITES E ATUAÇÃO DA REDE 

INTELIGENTE  

O programa que este trabalho apresenta possui a função de simular a atuação da RI ao 

ocorrer uma falha grave na distribuidora, responsável pela distribuição de energia, que 

resulta na ausência da mesma por tempo indeterminado. Dessa forma, é possível analisar o 

controle da demanda ao alterar-se a barra onde ocorre a geração. A RI atua analisando o 

fluxo de carga, identificando falhas, problemas e erros que podem surgir ao executar uma 

simulação.  

3.6.2 A ATUAÇÃO DA REDE INTELIGENTE 

Pode-se descrever a atuação dessa RI apresentando as principais características que a 

representam. Apresentam-se, então, os fatores de redução de demanda, assim chamados em 

diversas referências bibliográficas existentes, esses fatores correspondem ao percentual da 

carga que é desligado de forma a melhorar o desempenho do fluxo de carga, com o 

objetivo de eliminar os problemas encontrados, que podem prejudicar a rede devido ao 

excesso de demanda. 

A RI monitora os diversos parâmetros existentes no sistema, controlando as grandezas que 

podem chegar a prejudicar o fornecimento de energia às unidades consumidoras. 

Como principal foco deste trabalho tem-se a atuação da rede descrita na situação na qual a 

distribuidora passa a estar ausente devido à problemas existentes e uma outra forma de 

geração passa a ser a principal fornecedora de energia. 

3.6.3 ALGORITMO COMPLETO 

De acordo com o algoritmo descrito em REZENDE e BRITO (2013), são apresentados a 

seguir os passos que o programa segue ao simular a atuação da RI em um sistema 

específico:  
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1) Importação dos valores da curva de carga, já explicada anteriormente, com o 

intuito de definir a potência ativa e reativa consumida em todas as barras e 

definição do horário, começando com o valor zero; 

2) Definição sobre a existência, ou não, de um banco de capacitores para auxiliar 

o sistema caso seja detectado algum problema; 

3) O fluxo de carga é colocado em funcionamento; 

4) É realizado o cálculo de todas as tensões e correntes nas barras para aquele 

determinado horário; 

5) Verificação de erro da simulação. Se o operador quiser simular uma situação 

onde o consumo ultrapassa o valor máximo da geração, o programa indica o erro, 

uma vez que o valor da potência irá ultrapassar 1 pu. A indicação é dada pela 

variável “Erro”; 

6) Verificação dos valores das tensões e correntes quanto aos limites de 

sobretensão, subtensão e sobrecorrente; 

7) Se não houver nenhum limite sendo ultrapassado, o programa retorna ao 

contador de horas e acrescenta uma hora, rodando novamente os passos 3, 4, 5 e 6; 

8) Se for constatado algum problema que prejudique a rede como um todo, a barra 

principal geração cai e é trocada por outra barra que possua geração (essa barra será 

selecionada de acordo com o critério da simulação); 

9) Se for constatada sobrecorrente apenas na barra de geração, o programa será 

levado à sub-rotina A, apresentada à frente. Caso a análise indique algum dos 

outros três problemas e o problema não for exclusivo da barra principal de geração, 

o programa será levado para a sub-rotina B, também apresentada à frente. Na 

situação em que ocorre um problema no qual a barra de geração precisará ser 

retirada o programa será levado à sub-rotina C. As rotinas A, B e C são definidas a 

seguir: 
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a. A sub-rotina A representa a análise do SGDFP. Nesse caso o algoritmo 

avalia qual unidade consumidora possui o menor valor do FP e reduz sua 

carga de acordo com o FC. Após essa redução, o algoritmo refaz os passos 

3, 4, 5 e 6; 

b. A sub-rotina B começa pela detecção do parâmetro indicador da 

existência, ou não, de bancos de capacitores instalados. Se a indicação for 

positiva, o algoritmo identifica a unidade consumidora que possui o maior 

valor de potência aparente e verifica se existe, nessa unidade, consumo de 

potência reativa. Se possuir, o programa reduz sua potência reativa de 

acordo com o FRDQ. Se não possuir consumo de potência reativa, ele reduz 

o consumo de potência ativa de acordo com o FRDP. Se a indicação da 

presença de bancos de capacitores for negativa, o consumidor que possuir o 

maior valor de consumo potência aparente terá o seu consumo de potência 

ativa e reativa reduzido pelo FRD, simultaneamente. Após essa redução, o 

programa retorna para os passo 3 e segue novamente nos passos seguintes 

para verificar se o problema foi resolvido. 

c. A sub-rotina C atua na situação na qual é identificado o ilhamento, ou 

seja, há falha de suprimento da distribuidora, dessa forma, a sub-rotina 

começa pela varredura do sistema, alterando a referência de geração entre as 

possíveis barras, a fim de, baseada no perfil de tensão, ou seja, armazenando 

os valores de subtensão encontrados, escolher a melhor barra de referência 

para a nova situação do sistema. 

10) Quando o contador chegar ao valor 23 e terminar o 7º passo, o algoritmo 

encerra sua atividade. 

3.6.4 SAÍDAS 

Com a finalidade de exibir, para o usuário do programa, dados de rápida e fácil 

interpretação para possível identificação de problemas, as informações, que relatam toda a 
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atividade do sistema, são armazenadas e, após o ciclo completo de vinte e quatro horas, 

equivalente a um dia, organizadas em cinco tabelas que são descritas a seguir: 

1. Tabela 1: apresenta o maior valor da potência aparente, assim como as potências 

ativa e reativa das unidades consumidoras.  

2. Tabela 2: mostra os valores da maior e menor tensão e a sua respectiva barra. 

Exibe,  também,  o  maior  valor  da  corrente,  detalhando  as  barras  de  partida  e  de  

chegada. 

3. Tabela 3: exibe os valores extremos das tensões e correntes, permitindo a 

verificação da correção dos problemas quando existentes. 

4. Tabela 4: indica a existência de problemas e o valor observado no momento em que 

foi detectado.  

5. Tabela 5: Na quinta tabela é exibida a barra que está responsável pela geração de 

energia para a rede existente, dessa forma, se torna possível a verificação da hora 

na qual a distribuidora, representada pela barra de número 1, deixa de ser a 

fornecedora, função que passa a ser exercida por outra barra que possui capacidade 

de geração suficiente para abastecer total ou parcialmente outras unidades 

consumidoras. 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem do presente trabalho possui como foco um dos principais problemas 

existentes na atualidade quando o assunto é distribuição de energia, a queda da 

distribuidora devido à problemas graves que impossibilitaram o fornecimento, fazendo 

com que, por certos períodos, o consumidor não possa usufruir deste produto. Soluções 

para esse problema são apresentadas trazendo, assim, uma grande confiança para se chegar 

ao objetivo principal que é evitar a sobrecarga da rede. A evidente presença de fontes 

alternativas de energia impulsiona cada vez mais que pessoas busquem meios que 

possibilite uma maior eficiência e qualidade na distribuição de energia. 

Sabendo da necessidade de testes que consigam se aproximar cada vez mais da realidade 

atual, este trabalho apresenta simulações nas quais a atuação da RI demonstra qualidade e 
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rapidez ao solucionar os diversos problemas tratados. Após todas as escolhas realizadas 

neste capítulo, a realização da modelagem do sistema e da base desenvolvida nos capítulos 

anteriores, apresentam-se os resultados obtidos, como pode-se observar no capítulo 

subsequente. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nesta etapa do trabalho, serão apresentados os resultados das simulações realizadas, de 

forma que será possível, a partir da base teórica construída, das hipóteses levantadas e das 

soluções propostas, apresentar uma análise coerente das informações aqui exibidas. 

Este capítulo terá a função de contemplar as situações anteriormente propostas, testando 

simulações já existentes e integrando-as, obtendo, assim, novos resultados e, finalmente, 

exibir uma nova abordagem, cujo objetivo principal é ilustrar o cenário proposto no 

princípio, encontrando soluções para os problemas apresentados. 

Nas simulações aqui apresentadas foi utilizada a curva de carga presente no Anexo A; o 

alimentador de 40 barras é modelado no Anexo B, assim como o algoritmo completo do 

programa criado pode ser encontrado no Apêndice, ao final deste trabalho; foram utilizados 

os valores para as bases do sistema, sabendo que o mesmo trabalha sempre em pu, que 

estão no Anexo C. 

4.2 SIMULAÇÕES 

As simulações realizadas abordam o controle de demanda, a geração fotovoltaica e à partir 

de biomassa e a situação na qual a distribuidora apresenta uma falha que a impossibilita de 

fornecer energia de maneira adequada e passa, então a estar ausente e a barra de geração 

tomada como referência no fluxo de carga é trocada para que as unidades consumidoras 

possam ser alimentadas, situação chamada de ilhamento. 

Primeiramente, este trabalho executa as simulações existentes que abordam os temas 

descritos anteriormente, com a finalidade de averiguar se os resultados obtidos 

correspondem para que, em seguida, elas sejam integradas e contemplem um cenário mais 

completo. Verificará se os valores apresentados são os mesmos ou se diferem e, assim, 

permitem uma nova interpretação dos resultados. 
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A seguir, será mostrada a apresentação dos resultados de  uma  situação  comum,  sem  

nenhum  problema  prejudicial  ao  sistema.  Com  isso,  se  conseguirá  mostrar  a  visão  do  

operador ao executar a atividade de controle. As demais simulações terão tabelas com os 

resultados importantes já filtrados.  

4.2.1 SIMULAÇÃO 1 – FLUXO DE CARGA SEM PROBLEMAS 

Primeiramente, serão apresentadas as principais tabelas que o sistema exibe ao rodar o 

fluxo de carga existente. Nesta primeira etapa, o objetivo é demonstrar o funcionamento do 

sistema sem a presença de nenhum problema na rede abordada. Os parâmetros que são 

analisados pela RI são a sobrecorrente, sobretensão e subtensão. O programa gerou então 4 

tabelas, assim como descrito no capítulo anterior.  

Apresenta-se, então, uma primeira tabela que exibe os dados correspondentes às 

informações das potências ativa, reativa e o maior valor da potência aparente. Pode-se 

observar a Tabela 4.1, que ilustra esse primeiro resultado. 

Tabela 4.1 Distribuição das potências dos grupos consumidores nas horas do dia. 

 

HO RA

PO TÊNCIA 
ATIVA 

GRUPO  
1(pu)

PO TÊNCIA 
ATIVA 

GRUPO 
2(pu)

PO TÊNCIA 
ATIVA 

GRUPO 3(pu)

PO TÊNCIA 
REATIVA 

RAMIFICAÇÃ
O  1  GRUPO  

1(pu)

PO TÊNCIA 
REATIVA 

RAMIFICAÇ
ÃO 2 

GRUPO 
1(pu)

PO TÊNCIA 
REATIVA 

GRUPO 2 (pu)

PO TÊNCIA 
REATIVA 

GRUPO 3 (pu)

PO TÊNCIA 
APARENTE 

GRUPO 3 (pu)

0 0.0196 0.0450 0.0236 0.0083 0.0147 0.0192 0.0101 0.0489
1 0.0152 0.0367 0.0236 0.0065 0.0113 0.0156 0.0101 0.0399
2 0.0140 0.0337 0.0229 0.0060 0.0105 0.0144 0.0098 0.0366
3 0.0134 0.0307 0.0231 0.0057 0.0101 0.0131 0.0098 0.0334
4 0.0130 0.0301 0.0236 0.0055 0.0098 0.0128 0.0101 0.0327
5 0.0162 0.0333 0.0236 0.0069 0.0122 0.0142 0.0101 0.0362
6 0.0219 0.0378 0.0229 0.0093 0.0164 0.0161 0.0098 0.0411
7 0.0253 0.0559 0.0231 0.0108 0.0190 0.0238 0.0098 0.0608
8 0.0254 0.0547 0.0513 0.0108 0.0191 0.0233 0.0219 0.0595
9 0.0253 0.0468 0.0563 0.0108 0.0190 0.0199 0.0240 0.0612

10 0.0282 0.0522 0.0629 0.0120 0.0211 0.0222 0.0268 0.0684
11 0.0296 0.0590 0.0672 0.0126 0.0222 0.0251 0.0286 0.0730
12 0.0309 0.0557 0.0659 0.0132 0.0232 0.0237 0.0281 0.0716
13 0.0281 0.0546 0.0687 0.0120 0.0211 0.0233 0.0293 0.0747
14 0.0260 0.0552 0.0724 0.0111 0.0195 0.0235 0.0308 0.0787
15 0.0275 0.0526 0.0718 0.0117 0.0206 0.0224 0.0306 0.0780
16 0.0308 0.0523 0.0697 0.0131 0.0231 0.0223 0.0297 0.0758
17 0.0343 0.0581 0.0557 0.0146 0.0257 0.0248 0.0237 0.0632
18 0.0452 0.0691 0.0370 0.0193 0.0339 0.0294 0.0158 0.0751
19 0.0521 0.0773 0.0305 0.0222 0.0391 0.0329 0.0130 0.0840
20 0.0552 0.0746 0.0278 0.0235 0.0414 0.0318 0.0118 0.0811
21 0.0479 0.0695 0.0265 0.0204 0.0359 0.0296 0.0113 0.0755
22 0.0409 0.0656 0.0261 0.0174 0.0307 0.0279 0.0111 0.0713
23 0.0294 0.0546 0.0240 0.0125 0.0221 0.0233 0.0102 0.0594



58

Na tabela apresentada, pode-se observar que cada coluna informa uma determinada 

característica, que são as seguintes: 

 Primeira coluna: responsável por determinar a hora em que o parâmetro apresentou o 

valor mostrado.  

 Segunda coluna: informa os valores da potência ativa referente ao Grupo 1. 

 Terceira coluna: informa os valores da potência ativa referente ao Grupo 2. 

 Quarta coluna: informa os valores da potência ativa referente ao Grupo 3.  

 Quinta coluna: possui os valores das potências reativas da ramificação 1 do Grupo 1.  

 Sexta coluna: possui os valores das potências reativas da ramificação 2 do Grupo 1.  

 Sétima coluna: possuem os valores das potências reativas do Grupo 2. 

 Oitava coluna: possuem os valores das potências reativas do Grupo 3. 

 Nona coluna: indica o maior valor da potência aparente para cada horário. 

A Tabela 4.2 exibe os resultados dos valores extremos das tensões e correntes, para que 

seja possível analisá-los detalhadamente. 

Tabela 4.2 Grandezas do Fluxo de Carga 

 

HORA MENOR TENSÃO(pu)
NÚMERO DA BARRA 

RELACIONADO A 
MENOR TENSÃO

MAIOR 
TENSÃO(pu)

NÚMERO DA BARRA 
RELACIONADO A 
MAIOR TENSÃO

MAIOR 
CORRENTE(pu)

BARRA DE ORIGEM
BARRA DE 
CHEGADA

0 0.9780 22 1.0000 1 0.4443 21 22
1 0.9818 22 1.0000 1 0.3608 21 22
2 0.9831 22 1.0000 1 0.3311 21 22
3 0.9843 22 1.0000 1 0.3012 21 22
4 0.9846 22 1.0000 1 0.2951 21 22
5 0.9830 22 1.0000 1 0.3271 21 22
6 0.9808 22 1.0000 1 0.3721 21 22
7 0.9732 22 1.0000 1 0.5545 21 22
8 0.9695 34 1.0000 1 0.5442 21 22
9 0.9681 34 1.0000 1 0.5615 33 34

10 0.9643 34 1.0000 1 0.6298 33 34
11 0.9614 34 1.0000 1 0.6748 33 34
12 0.9623 34 1.0000 1 0.6613 33 34
13 0.9613 34 1.0000 1 0.6901 33 34
14 0.9598 34 1.0000 1 0.7282 33 34
15 0.9602 34 1.0000 1 0.7220 33 34
16 0.9609 34 1.0000 1 0.7003 33 34
17 0.9664 34 1.0000 1 0.5895 15 16
18 0.9622 16 1.0000 1 0.7823 15 16
19 0.9574 16 1.0000 1 0.9063 15 16
20 0.9556 16 1.0000 1 0.9619 15 16
21 0.9612 16 1.0000 1 0.8299 15 16
22 0.9663 16 1.0000 1 0.7049 15 16
23 0.9733 22 1.0000 1 0.5418 21 22
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Na Tabela 4.2, observa-se que o horário, da mesma forma que na Tabela 4.1, é apresentado 

na primeira coluna. A segunda e terceira são as colunas que correspondem à menor tensão e 

qual a barra que possui esse valor. Exibe-se, então, na quarta e na quinta coluna a maior 

tensão e qual barra possui esse valor, respectivamente. A sexta, sétima e oitava estão 

relacionadas ao maior valor de corrente. Na sexta coluna estão os valores dessas correntes, 

na sétima, qual a barra de origem e na oitava a barra de chegada dessa corrente, fornecendo 

a direção da corrente.  

Para realizar a verificação da existência de algum problema na rede, as tabelas 4.3 e 4.4 

informam o valor marcado naquele exato instante e qual o tipo de problema encontrado. 

Com o auxílio da Tabela 4.4 torna-se possível a realização da conferência dos valores após 

a atuação do sistema inteligente, sendo assim observado se foram corrigidos. 

A Tabela 4.3 possui colunas que são facilmente entendidas, indicando o horário, o maior 

valor de corrente, o maior valor de tensão e o menor valor de tensão para cada horário. 

A Tabela 4.4 permite uma fácil identificação de problema, já que na existência de qualquer 

distúrbio o valor, que na ilustração é 0 (zero) passa a ser 1 no horário em que foi verificado. 

Na Tabela 4.5 é possível identificar, em cada horário do dia, qual é a barra responsável pela 

geração de energia que é distribuída para as unidades consumidoras existentes. Como neste 

primeiro caso não há nenhum problema na rede, a barra de geração permanece sendo a de 

número 1, correspondente à distribuidora, durante todas as 24 horas do dia. 
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Tabela 4.3 – Maiores valores de corrente e tensão e menor valor de tensão. 

 

 

  

HORA
MAIOR VALOR DE 

CORRENTE(pu)
MAIOR VALOR 
DE TENSÃO(pu)

MENOR VALOR DE 
TENSÃO(pu)

0 0.4443 1.0000 0.9780
1 0.3608 1.0000 0.9818
2 0.3311 1.0000 0.9831
3 0.3012 1.0000 0.9843
4 0.2951 1.0000 0.9846
5 0.3271 1.0000 0.9830
6 0.3721 1.0000 0.9808
7 0.5545 1.0000 0.9732
8 0.5442 1.0000 0.9695
9 0.5615 1.0000 0.9681
10 0.6298 1.0000 0.9643
11 0.6748 1.0000 0.9614
12 0.6613 1.0000 0.9623
13 0.6901 1.0000 0.9613
14 0.7282 1.0000 0.9598
15 0.7220 1.0000 0.9602
16 0.7003 1.0000 0.9609
17 0.5895 1.0000 0.9664
18 0.7823 1.0000 0.9622
19 0.9063 1.0000 0.9574
20 0.9619 1.0000 0.9556
21 0.8299 1.0000 0.9612
22 0.7049 1.0000 0.9663
23 0.5418 1.0000 0.9733
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Tabela 4.4 – Conferência da existência de problemas. 

 

Tabela 4.5 – Identificação da barra responsável pela geração. 

HORA 

BARRA 

RESPONSÁVEL 

PELA GERAÇÃO 

HORA 

BARRA 

RESPONSÁVEL 

PELA GERAÇÃO 

0 1 12 1 

1 1 13 1 

2 1 14 1 

3 1 15 1 

4 1 16 1 

5 1 17 1 

6 1 18 1 

7 1 19 1 

8 1 20 1 

9 1 21 1 

10 1 22 1 

11 1 23 1 

HORA
EXISTE 

SOBRECORRENTE
SOBRECORRENTE(pu)

EXISTE 
SOBRETENSÃO

SOBRETENSÃO(pu)
EXISTE 

SUBTENSÃO
SUBTENSÃO(pu)

0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0



62

Finalmente, uma última tabela é exibida, cuja função é apresentar a barra analisada para 

tornar-se a de geração junto com o menor valor de tensão encontrado na rede. Isso ocorre 

quando a RI realiza a verificação da barra que apresenta as melhores características e que 

permita uma correção do problema identificado de maneira mais rápida e eficaz. Sabendo 

que a primeira situação simulada não apresenta problemas na rede, a única barra analisada é 

a primeira, pode-se observar o seu formato na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Identificação da melhor barra a ser utilizada como referência para o fluxo de 

carga. 
Barra de 

Geração 

Analisada 

Menor Tensão encontrada 
Barra de Geração 

Analisada 
Menor Tensão encontrada 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Após essa apresentação do sistema funcionando perfeitamente, pode-se afirmar que os 

resultados estão a uma distância segura dos limites estabelecidos e todo o programa de 

fluxo de carga funcionou de maneira correta. 

4.2.2  SIMULAÇÕES EXISTENTES 

Nesta seção, o principal objetivo é verificar a adequação dos códigos existentes nos 

trabalhos  de  REZENDE,  L.  B.  e  BRITO,  P.  A.  W.  R.  (2013),  LOPES,  L.  Z.  (2011),  

OLIVEIRA,  M.  A.  V.  (2011)  e  DIAS,  G.  V.  S.  e  COSTA,  P.  N.  da  (2013),  à  situação  

abordada neste trabalho. Essa verificação se faz necessária, pois dessa forma será possível 
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utilizar esses códigos para criar novas simulações que testem o sistema de diversas 

maneiras, permitindo, assim, uma evolução quando se trata o tema RI. 

4.2.2.1  SIMULAÇÃO 2 – VERIFICAÇÃO DAS SIMULAÇÕES EXISTENTES 

Após a execução das simulações existentes que tratam o controle de demanda, 

dimensionamento de geração distribuída fotovoltaica em redes radiais de distribuição, a 

geração fotovoltaica e a geração a partir de biomassa, verificou-se que os códigos 

existentes são adequados ao objetivo deste trabalho, dessa forma, a utilização das mesmas é 

válida para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Nas próximas simulações é possível ter uma visão de como seria um sistema controlador de 

demanda com a existência de geração distribuída.  

4.2.2.2  SIMULAÇÃO 3 – INTEGRAÇÃO DAS SIMULAÇÕES EXISTENTES SEM 

PROBLEMAS NA REDE 

Como mencionado anteriormente, as simulações existentes foram testadas em separado. 

Nesta etapa, foi realizada a integração dos códigos existentes, com as devidas alterações 

necessárias para que se tornasse possível este processo. 

Primeiramente, é importante salientar que esta simulação trata uma situação nova que 

possui um controle de demanda que considera a geração distribuída utilizando as fontes que 

já foram citadas. 

Os resultados obtidos nesta simulação sem a existência de problemas na rede foram os 

mesmos do sistema analisado sem a realização da inserção de geração distribuída. Esses 

resultados são apresentados nas tabelas 4.7 e 4.8, iguais as anteriormente exibidas, sendo 

possível, assim, a verificação da igualdade dos valores obtidos.  
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Tabela 4.7 – Grandezas do Fluxo de Carga 

 

Ao comparar esses valores com os mostrados antes, verifica-se que são os mesmos, bem 

como os da Tabela 4.8.  

Como a situação abordada não apresenta problemas, as tabelas referentes às indicações de 

problemas apresentam as mesmas características das mostradas na primeira simulação. 

Pode-se, então, abordar a simulação que apresenta o primeiro problema nessa nova rede 

criada que será apresentada a seguir.  

 

 

HORA MENOR TENSÃO(pu)
NÚMERO DA BARRA 

RELACIONADO A 
MENOR TENSÃO

MAIOR 
TENSÃO(pu)

NÚMERO DA BARRA 
RELACIONADO A 
MAIOR TENSÃO

MAIOR 
CORRENTE(pu)

BARRA DE ORIGEM
BARRA DE 
CHEGADA

0 0.9780 22 1.0000 1 0.4443 21 22
1 0.9818 22 1.0000 1 0.3608 21 22
2 0.9831 22 1.0000 1 0.3311 21 22
3 0.9843 22 1.0000 1 0.3012 21 22
4 0.9846 22 1.0000 1 0.2951 21 22
5 0.9830 22 1.0000 1 0.3271 21 22
6 0.9808 22 1.0000 1 0.3721 21 22
7 0.9732 22 1.0000 1 0.5545 21 22
8 0.9695 34 1.0000 1 0.5442 21 22
9 0.9681 34 1.0000 1 0.5615 33 34

10 0.9643 34 1.0000 1 0.6298 33 34
11 0.9614 34 1.0000 1 0.6748 33 34
12 0.9623 34 1.0000 1 0.6613 33 34
13 0.9613 34 1.0000 1 0.6901 33 34
14 0.9598 34 1.0000 1 0.7282 33 34
15 0.9602 34 1.0000 1 0.7220 33 34
16 0.9609 34 1.0000 1 0.7003 33 34
17 0.9664 34 1.0000 1 0.5895 15 16
18 0.9622 16 1.0000 1 0.7823 15 16
19 0.9574 16 1.0000 1 0.9063 15 16
20 0.9556 16 1.0000 1 0.9619 15 16
21 0.9612 16 1.0000 1 0.8299 15 16
22 0.9663 16 1.0000 1 0.7049 15 16
23 0.9733 22 1.0000 1 0.5418 21 22
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Tabela 4.8 – Maiores valores de corrente e tensão e menor valor de tensão. 

HORA 

MAIOR VALOR 

DE CORRENTE 

(pu) 

MAIOR 

VALOR DE 

TENSÃO 

(pu) 

MENOR VALOR DE TENSÃO 

(pu) 

0 0.4443 1 0.978 

1 0.3608 1 0.9818 

2 0.3311 1 0.9831 

3 0.3012 1 0.9843 

4 0.2951 1 0.9846 

5 0.3271 1 0.983 

6 0.3721 1 0.9808 

7 0.5544 1 0.9732 

8 0.5436 1 0.9695 

9 0.5614 1 0.9682 

10 0.6297 1 0.9644 

11 0.6746 1 0.9615 

12 0.6612 1 0.9624 

13 0.69 1 0.9615 

14 0.7995 1 0.9542 

15 0.7219 1 0.9603 

16 0.7002 1 0.961 

17 0.5886 1 0.9664 

18 0.782 1 0.9622 

19 0.9063 1 0.9574 

20 0.9619 1 0.9556 

21 0.83 1 0.9612 

22 0.7049 1 0.9663 

23 0.5418 1 0.9733 

4.2.2.3 SIMULAÇÃO 4 – INTEGRAÇÃO DAS SIMULAÇÕES EXISTENTES COM 

PROBLEMAS NA REDE 

Com o objetivo de comparar os resultados obtidos nas simulações que tratam a rede que 

possui as novas características com a que aborda a sem geração distribuída, foram alterados 

os valores da carga apenas no grupo 1. Para este caso, foi feita apenas uma modificação: A 

curva de carga do grupo 1 foi alterada às 19h, simulando um aumento de 25% do valor 
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demandado em meio ao horário de pico estimado, fato comum à realidade atual do sistema 

elétrico. 

Os resultados obtidos são apresentados nas tabelas 4.9 e 4.10. 

Tabela 4.9  Terceira tabela de resultados nos horários avaliados para a simulação. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0467 1 0,9596 

 

Tabela 4.10  Quarta tabela de resultados nos horários avaliados para a simulação. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 

 

Conforme explicado anteriormente, o principal objetivo é comparar os resultados obtidos 

alterando os mesmos parâmetros que o autor do trabalho que aborda o controle de carga 

sem a geração distribuída. Os resultados por ele obtidos são mostrados nas tabelas 4.11 e 

4.12. 

Tabela 4.11  Terceira tabela de resultados nos horários avaliados para a simulação. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,048 1 0,9548 

Tabela 4.12  Quarta tabela de resultados nos horários avaliados para a simulação. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 

 



67

Os resultados encontrados demonstram uma alteração no horário modificado. Em nenhum 

outro horário foi verificado a existência de sobrecorrente. Pode-se notar claramente que o 

limite de corrente foi ultrapassado, tendo uma corrente de valor 1,0616 pu nas duas redes 

apresentadas. 

A atuação do sistema inteligente apresentou, na correção realizada, correntes diferentes nas 

duas situações comparadas, sendo de 1,0467 pu na simulação do presente trabalho e de 

1,048 na apresentada sem a geração. Pode-se, portanto, afirmar que, em ambas as situações 

a corrente foi reduzida para um valor abaixo do limite, corrigindo o problema, porém 

quando se utilizam fontes de geração distribuída essa redução de corrente apresentou um 

melhor valor, caracterizando uma maior eficiência na atuação. 

Quando se analisa o valor de menor tensão os resultados mostram novamente que a RI 

apresenta uma melhor atuação, pois o valor que é apresentado se aproxima mais do valor 

unitário. Nessa simulação foram realizadas inúmeras iterações para corrigir o problema, 

devido ao pequeno valor do FRDQ. Esse grande número de iterações indica uma redução 

considerável da potência reativa consumida do sistema, visto que a cada retroalimentação 

do procedimento de autorrecuperação do sistema, a potência reativa de uma unidade 

consumidora, identificada pela RI como responsável pelo aumento crítico de demanda do 

sistema, era totalmente compensada, ou seja, a demanda de reativos se tornava nula para 

essas unidades consumidoras. 

4.2.3  SIMULAÇÕES DE ILHAMENTO 

Nesta seção serão apresentadas simulações inovadoras de uma rede com características 

nunca abordadas utilizando o software deste trabalho, são chamadas simulações de 

ilhamento, cuja função é abordar a situação na qual a rede apresenta um problema que 

resulta em falha na distribuidora responsável pela geração de energia para o sistema, 

fazendo com que esta fique ausente e a barra tomada como referência no fluxo de carga 

passe a ser outra. Serão executados dois grupos de simulações, sendo o primeiro o qual a 

troca da barra de geração é pré-determinada, ou seja, o operador do sistema seleciona uma 

das barras previamente e, ao ocorrer um problema na rede que deixe a distribuidora fora de 
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operação, ela será utilizada como referência. Já o segundo utilizará uma pré-definição 

condicionada, que utilizará um critério baseado no perfil de tensão apresentado pela rede, 

ou seja, a RI realizará uma varredura e escolherá, sem a intervenção de um operador 

manual, a melhor barra para atuação do sistema. 

4.2.3.1  SIMULAÇÃO DE ILHAMENTO COM TROCA PRÉ-DETERMINADA DA 

BARRA DE REFERÊNCIA 

Foi simulada, então, a situação na qual a barra de referência de geração passa a ser uma 

pré-determinada e, após essa troca, a RI inicia a sua atuação para correção do problema 

encontrado. A seguir, serão apresentadas as tabelas com os resultados correspondentes as 

trocas para as barras 2, 3, 4, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 35, 37 e 39. De acordo com a topologia 

da rede, a barra 11 possui resultados iguais as da barra 5, assim como a barra 13 possui 

correspondência com a barra 7 e assim por diante. As barras 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40 possuem características que não permitem tornar-se 

barras de geração pelo software utilizado, devido ao fato de possuírem cargas conectadas às 

mesmas. 

4.2.3.1.1 SIMULAÇÃO 5 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 2 

Para verificação da eficiência de atuação da RI no sistema abordado em que se realiza a 

troca da referência de geração para a de número 2, faz-se necessária a observação dos 

valores obtidos conforme as tabelas 4.13 e 4.14. 

Tabela 4.13  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 5. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0467 1 0,9666 

Tabela 4.14  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 5. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 
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A barra 2 pode ser facilmente identificada na Figura 3.2, que ilustra a topologia da rede, 

observa-se que o sistema atua da forma esperada e obtém sucesso na correção do problema.  

Na Tabela 4.15 pode-se observar o momento em que o sistema passa a tomar como 

referência a barra 2. 

Tabela 4.15  Tabela das Barra tomadas como referência em cada horário 

HORA 

BARRA DE 

REFERÊNCIA HORA 

BARRA DE 

REFERÊNCIA 

0 1 12 1 

1 1 13 1 

2 1 14 1 

3 1 15 1 

4 1 16 1 

5 1 17 1 

6 1 18 1 

7 1 19 1 

8 1 20 2 

9 1 21 2 

10 1 22 2 

11 1 23 2 

Da mesma forma serão mostrados os resultados para as trocas realizadas para as demais 

barras escolhidas. 

4.2.3.1.2 SIMULAÇÃO 6 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 3 

Da mesma forma que na simulação anterior, o problema ocorre às 19h e a barra de 

referência é trocada, neste caso para a de número 3. As tabelas 4.16 e 4.17 exibem os 

parâmetros que devem ser analisados para realizar a comparação. 

Tabela 4.16  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 6. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 
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19h 1,0495 1 0,9640 

 

Tabela 4.17  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 6. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 

Pode-se notar que o máximo valor encontrado de corrente é superior ao da simulação 

anterior. Com relação ao menor valor de tensão utilizando a barra 3 como referência para o 

sistema, o valor é menor quando comparado ao da simulação 5. Isso permite concluir que 

utilizar a barra 2 quando comparada à 3 é melhor para a RI. 

4.2.3.1.3 SIMULAÇÃO 7 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 4 

Analogamente à simulação 6, agora somente alterando a referência para a barra 4, os 

resultados obtidos foram os apresentados nas Tabelas 4.18 e 4.19. 

Tabela 4.18  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 7. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0482 1 0,9617 

Tabela 4.19  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 7. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 

Após esta simulação, pode-se notar que a barra 2 ainda é a que apresenta melhores 

resultados, pois a maior corrente encontrada possui valor menor que as demais e a menor 

tensão possui o maior valor, permitindo à RI uma atuação mais eficiente. 
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4.2.3.1.4 SIMULAÇÃO 8 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 11 

Analisando, agora, a troca da referência de geração para a barra 11, analogamente à 

simulação 7, os resultados obtidos são os apresentados na Tabela 4.20. Devido ao fato de 

não haver alteração em nenhum parâmetro além da barra de geração, apresenta-se somente 

a tabela que exibe os valores de maior corrente e menor tensão. 

Tabela 4.20  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 8. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0456 1 0,9676 

Neste caso, observa-se que a maior corrente apresentada, após a correção do problema, 

possui valor menor que a da simulação onde a barra 2 servia de referência para rodar o 

fluxo de carga. Quando analisa-se a menor tensão, é possível notar que nesta simulação o 

valor encontrado é superior ao da quinta simulação. Dessa forma, para o problema 

apresentado, até o momento, esta barra é a que apresenta melhores condições para o 

sistema.  

4.2.3.1.5 SIMULAÇÃO 9 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 13 

Troca-se, então nesta simulação, a referência para a barra 13 e os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 4.21: 

Tabela 4.21  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 9. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0494 1 0,9641 

Quando comparados os resultados obtidos na presente simulação com a que apresentou, até 

então, os melhores resultados, observa-se que a barra 13 não é a mais adequada para o 

sistema.  
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4.2.3.1.6 SIMULAÇÃO 10 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 15 

Após o teste com a barra 13, altera-se então, para esta simulação, a referência para a barra 

15 e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.22: 

 

 

Tabela 4.22  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 10. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0497 1 0,9639 

Ao realizar a mesma comparação de resultados, percebe-se que a barra 11 ainda é a melhor 

para o sistema, isso se deve ao fato que nesta simulação o valor de corrente é maior e o de 

tensão é menor que a da simulação 8.  

4.2.3.1.7 SIMULAÇÃO 11 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 23 

Altera-se, nesta simulação, a barra de referência para o fluxo de carga para a barra 23 e 

analisam-se seus resultados a partir da Tabela 4.23. 

Tabela 4.23  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 11. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0486 1 0,9613 

Como na análise anterior, esta barra utilizada apresenta resultados piores que a barra 11, 

que permanece sendo a melhor quando se analisam os parâmetros de corrente e tensão.  

4.2.3.1.8 SIMULAÇÃO 12 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 25 

Utiliza-se, então, seguindo o processo de testes para verificação da melhor barra para a 

atuação da RI de forma mais eficiente, a barra 25 e obtêm-se os resultados da Tabela 4.24. 

Tabela 4.24  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 12. 
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Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0477 1 0,9587 

Para o problema abordado, esta barra, assim como a anteriormente analisada, não apresenta 

resultados melhores que a barra de número 11.  

4.2.3.1.9 SIMULAÇÃO 13 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 27 

Segue-se realizando os testes necessários para encontrar, para o problema apresentado, a 

melhor referência para o sistema com a ausência da distribuidora responsável pelo 

fornecimento de energia. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4.25. 

Tabela 4.25  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 13. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0470 1 0,9560 

Para o problema abordado, esta barra, assim como a anteriormente analisada, não apresenta 

resultados melhores que a barra de número 11.  

4.2.3.1.10 SIMULAÇÃO 14 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 35 

A barra testada nesta simulação é a 35, e apresentam-se os valores de maior corrente e 

menor tensão para o teste realizado na Tabela 4.26. 

Tabela 4.26  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 14. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0499 1 0,9601 

É possível perceber que o valor atingido pela corrente após a correção do problema se 

aproxima bastante do limite permitido para o funcionamento correto do sistema, conclui-se 

que, ainda, a barra 11 segue sendo a melhor para esta situação.  
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4.2.3.1.11 SIMULAÇÃO 15 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 37 

A  penúltima  barra  a  ser  testada,  utilizando,  ainda,  o  mesmo  problema  das  demais  

simulações, é a barra 37, encontrou-se para este caso o resultado presente na Tabela 4.27: 

Tabela 4.27  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 15. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0477 1 0,9587 

É evidente que esta barra apresenta um resultado pior que a barra 11, dessa forma, a 

simulação 8 foi a que, até o presente momento, obteve os melhores resultados.  

4.2.3.1.12 SIMULAÇÃO 16 – TROCA A REFERÊNCIA PARA A BARRA 39 

Finalmente, a última barra a ser tomada como referência para o sistema é a de número 39. 

Utilizando, ainda, o mesmo problema das demais simulações os resultados encontrados 

podem ser analisados na Tabela 4.28: 

Tabela 4.28  Terceira tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 16. 

Horário Maior corrente Maior tensão Menor tensão 

19h 1,0497 1 0,9569 

Ao realizar o teste com a última barra possível de ser considerada a principal, conclui-se 

que, devido à topologia da rede apresentada e o problema abordado a barra 11 apresentou 

os melhores resultados para atuação da RI. Isso se deve ao fato de que, ao analisar os 

parâmetros de corrente e tensão, os valores obtidos mostram que o sistema corrigiu o 

problema e permitiu que a rede funcionasse de forma adequada.  

4.2.3.2  SIMULAÇÕES DE ILHAMENTO COM PRÉ-DEFINIÇÃO 

CONDICIONADA DA BARRA DE REFERÊNCIA 

As simulações que serão aqui apresentadas conseguem representar de forma bastante 

completa a situação na qual a rede apresenta um problema que leva à ausência da 

distribuidora,  barra  1  na  rede  utilizada,  e  a  RI  possui  a  capacidade  de  verificar,  
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automaticamente, de acordo com um critério baseado no perfil de tensão do sistema, qual a 

melhor barra a ser utilizada como principal. 

Foi simulada, então, com o objetivo de comparar com a situação de troca de barra 

previamente determinada, a mesma situação em que ocorre problema no grupo 1, onde foi 

alterada, às 19h, a demanda, simulando um aumento de 25% em meio ao horário de pico 

estimado, fato comum à realidade atual do sistema elétrico. Pretende-se verificar se a barra 

11 é selecionada, conforme se verificou nas simulações anteriores. 

Em seguida, serão apresentados os resultados das simulações onde ocorre aumento de 

demanda no mesmo horário, porém nos grupos 2 e 3. Ao final, serão exibidos os resultados 

para o problema em todos os grupos. 

4.2.3.2.1  SIMULAÇÃO 17 – TROCA COM PRÉ-DEFINIÇÃO 

CONDICIONADA DEVIDO A PROBLEMA NO GRUPO 1 

Nesta simulação foi forçado o problema igual à situação na qual havia predeterminação da 

barra de referência, a Tabela 4.29 mostra que o valor de sobrecorrente encontrado é o 

mesmo, comprovando assim que terá o mesmo cenário abordado. 

Tabela 4.29  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 17. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 

Como o problema leva à situação de ausência da distribuidora, como já mencionado 

anteriormente, a RI, realiza uma varredura e analisa o perfil de tensão obtido ao utilizar 

diferentes barras como referência de geração. A Tabela 4.30 exibe os resultados obtidos, 

mostrando a barra considerada e a mínima tensão correspondente. 

Tabela 4.30  Tabela das Barras utilizadas como ref. com as respectivas mínimas tensões. 
BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO 

2 0.9666 21 0.9505 
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3 0.964 23 0.9599 

4 0.9584 25 0.9554 

5 0.9623 27 0.9505 

7 0.9577 29 0.9536 

9 0.9527 31 0.9486 

11 0.9676 33 0.9433 

13 0.9641 35 0.9553 

15 0.9591 37 0.9521 

17 0.9599 39 0.9488 

19 0.9554 

É possível observar que o valor de menor tensão obtido na barra 11 é o melhor para atuação 

da RI na correção do problema identificado. Isso comprova os testes realizados 

anteriormente, pois o resultado obtido foi o mesmo, mostrando, portanto a validade da 

análise. A Tabela 4.31 confirma que às 20h a barra selecionada foi a décima primeira. 

Tabela 4.31 – Tabela da Barra tomada como referência em cada horário 
HORA BARRA DE REFERÊNCIA HORA BARRA DE REFERÊNCIA 

0 1 12 1 

1 1 13 1 

2 1 14 1 

3 1 15 1 

4 1 16 1 

5 1 17 1 

6 1 18 1 

7 1 19 1 

8 1 20 11 

9 1 21 11 

10 1 22 11 

11 1 23 11 

Conclui-se, portanto, que para o problema apresentado, a barra de número 11 é a melhor 

para a atuação da RI com o objetivo de corrigi-lo. 

A seguir serão apresentados os resultados para a situação na qual ocorre um aumento de 

50% na demanda do grupo 2 às 19h. Escolheu-se essa porcentagem devido ao fato de que o 

aumento de 25% na demanda não gerou problema na rede existente. 
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4.2.3.2.2  SIMULAÇÃO 18 – TROCA COM PRÉ-DEFINIÇÃO 

CONDICIONADA DEVIDO A PROBLEMA NO GRUPO 2 

Nesta simulação foi forçado o problema de aumento de 50% na demanda dos consumidores 

do grupo 2, às 19h, provocando, assim, a queda da distribuidora e fazendo com que a RI 

precisasse verificar qual seria a melhor barra a ser tomada como referência de geração para 

o sistema. A Tabela 4.32 mostra o valor de sobrecorrente encontrado na situação abordada. 

 

Tabela 4.32  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 18. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 

Ao realizar a varredura com o intuito de verificar o perfil de tensão correspondente à 

escolha de cada barra, a RI cria uma tabela que lista as mínimas tensões encontradas. A 

Tabela 4.33 exibe os resultados obtidos: 

Tabela 4.33  Tabela das Barras utilizadas como referência com as respectivas mínimas 

tensões. 
BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO 

2 0.9675 21 0.9538 

3 0.9679 23 0.9638 

4 0.9617 25 0.9591 

5 0.9626 27 0.9538 

7 0.9573 29 0.9564 

9 0.9517 31 0.9509 

11 0.9626 33 0.9451 

13 0.9574 35 0.9583 

15 0.9519 37 0.9548 

17 0.9638 39 0.9512 

19 0.9591 
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Ao analisar os valores de mínima tensão obtidos pela RI, pode-se afirmar que a barra com 

melhor resultado para este caso é a 3. A tabela 4.34 confirma que às 19h a barra 

selecionada foi a terceira. 
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Tabela 4.34 – Tabela da Barra tomada como referência em cada horário 
HORA BARRA DE REFERÊNCIA HORA BARRA DE REFERÊNCIA 

0 1 12 1 

1 1 13 1 

2 1 14 1 

3 1 15 1 

4 1 16 1 

5 1 17 1 

6 1 18 1 

7 1 19 1 

8 1 20 3 

9 1 21 3 

10 1 22 3 

11 1 23 3 

Conclui-se, portanto, que para o problema apresentado, a barra de número 3 é a melhor 

para a atuação da RI com o objetivo de corrigi-lo. 

4.2.3.2.3  SIMULAÇÃO 19 – TROCA COM PRÉ-DEFINIÇÃO 

CONDICIONADA DEVIDO A PROBLEMA NO GRUPO 3 

Foi realizada uma simulação semelhante às anteriores, porém atuando sobre as unidades 

consumidoras do grupo 3. A alteração do sistema foi equivalente à do grupo 2, onde 50% 

da carga foi adicionada, porém em um horário diferente. Nas unidades residenciais o 

horário de maior demanda ocorre em um horário diferente ao das unidades comerciais. O 

maior valor registrado ocorreu às 14h e, por esse motivo, o horário será diferente das 

demais simulações, visando aproximar o estudo de casos reais.  

Na Tabela 4.35 é possível observar que houve um valor elevado de sobrecorrente no 

sistema. 

Tabela 4.35  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 19. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

19h 1 1,0616 0 0 0 0 
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A RI realiza a varredura da mesma forma que a mencionada nos casos anteriores com o 

intuito de verificar o perfil de tensão correspondente à escolha de cada barra e logo gera 

uma tabela que lista as mínimas tensões encontradas. A Tabela 4.36 exibe os resultados 

obtidos: 

Tabela 4.36  Tabela das Barras utilizadas como referência com as respectivas mínimas 

tensões. 
BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO 

2 0.9581 21 0.9486 

3 0.9644 23 0.9595 

4 0.9686 25 0.9542 

5 0.9526 27 0.9486 

7 0.9470 29 0.9657 

9 0.9412 31 0.9611 

11 0.9527 33 0.9558 

13 0.9471 35 0.9660 

15 0.9412 37 0.9630 

17 0.9595 39 0.9597 

19 0.9542 

Nesta situação os valores de mínima tensão obtidos mostram que a barra que possui melhor 

resultado, conforme o critério no qual a RI é baseada, é a 4. A Tabela 4.37 confirma que às 

19h a barra selecionada foi a terceira. 
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Tabela 4.37 – Tabela da Barra tomada como referência em cada horário 
HORA BARRA DE REFERÊNCIA HORA BARRA DE REFERÊNCIA 

0 1 12 1 

1 1 13 1 

2 1 14 1 

3 1 15 4 

4 1 16 4 

5 1 17 4 

6 1 18 4 

7 1 19 4 

8 1 20 4 

9 1 21 4 

10 1 22 4 

11 1 23 4 

Conclui-se, portanto, que para em uma situação na qual o problema ocorre no grupo 3, a 

barra de número 4 é a melhor para a atuação da RI com o objetivo de corrigi-lo. 

4.2.3.2.4  SIMULAÇÃO 20 – TROCA COM PRÉ-DEFINIÇÃO 

CONDICIONADA DEVIDO A PROBLEMA EM TODOS OS GRUPOS 

Por fim, um último caso será destacado. Nesta simulação foram integrados os problemas 

existentes nos grupos 1, 2 e 3, ou seja, ela considerará um aumento de 25% na demanda do 

grupo 1 às 19h e de 50% nos grupos 2 e 3, porém em horários diferentes, sendo às 19h no 

grupo 2 e às 14h no grupo 3.  

Na Tabela 4.38 é possível observar os valores de sobrecorrente identificados nos horários 

nos quais houve um aumento na demanda. 

Tabela 4.38  Quarta tabela de resultados no horário avaliado para a simulação 20. 

Horário 

Existe 

Sobre-

corrente? 

Valor 

Sobre-

corrente 

Existe 

Sobre-

tensão? 

Valor 

Sobre-

tensão 

Existe 

Sub-

tensão? 

Valor 

Sub-

tensão 

14h 1 1,1105 0 0 0 0 

19h 1 1,1100 0 0 0 0 
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Ao identificar o problema de acréscimo ao valor da demanda às 14h no grupo 3, a RI 

realiza a varredura da mesma forma que a mencionada nos casos anteriores e escolhe a 

barra de número 4. Às 19h, com a ocorrência de um novo aumento na demanda existente 

nos grupos 1 e 2, ela realiza uma nova varredura e seleciona a barra mais adequada para a 

correção do problema, neste caso a de número 2, garantindo o funcionamento do sistema. 

As Tabelas 4.39 e 4.40 ilustram essa seleção.  

Tabela 4.39 – Tabela da Barra tomada como referência em cada horário 
HORA BARRA DE REFERÊNCIA HORA BARRA DE REFERÊNCIA 

0 1 12 1 

1 1 13 1 

2 1 14 1 

3 1 15 4 

4 1 16 4 

5 1 17 4 

6 1 18 4 

7 1 19 4 

8 1 20 2 

9 1 21 2 

10 1 22 2 

11 1 23 2 

Tabela 4.40  Tabela das Barras utilizadas como referência com as respectivas mínimas 

tensões. 
BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO BARRA DE REFERÊNCIA MENOR TENSÃO 

2 0.9581 21 0.9486 

3 0.9644 23 0.9595 

4 0.9686 25 0.9542 

5 0.9526 27 0.9486 

7 0.9470 29 0.9657 

9 0.9412 31 0.9611 

11 0.9527 33 0.9558 

13 0.9471 35 0.9660 

15 0.9412 37 0.9630 

17 0.9595 39 0.9597 

19 0.9542 
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A Tabela 4.40 exibe o resultado das mínimas tensões encontrado após o problema das 19h. 

Nesta situação completa que simula o problema em todos os grupos da rede, pode-se ter 

uma noção da atuação da RI em casos de problemas complexos que podem surgir durante 

os dias do ano. 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para fins de análise e comparação, foram desenvolvidas 20 diferentes simulações que 

exploram ao máximo as potencialidades de um controle de demanda, em um sistema com 

geração fotovoltaica e a partir de biomassa, por uma RI. Ao longo do presente capítulo, 

foram analisados os resultados de todas as simulações e foi destacada uma grande 

eficiência desses novos sistemas, conseguiu-se comparar os resultados obtidos neste 

trabalho com os de trabalhos existentes que abordam temas de extrema importância 

relacionados com a RI. 

Faz-se necessário observar que em nenhum caso simulado houve a ocorrência de 

sobretensão. Isso se deve ao fato de não existência física dessa situação, portanto, os casos 

abordados envolvem, somente, a situação de sobrecorrente. Outro fator importante a ser 

mencionado é a existência de sobrecorrente sempre que ocorre subtensão 

Pode-se afirmar que as simulações aqui apresentadas representam uma evolução do estudo 

da atuação da RI, pois, ao integrar simulações existentes, permitindo assim uma abordagem 

cada vez mais próxima da realidade, e criar uma situação de ilhamento, não encontrada em 

trabalhos anteriores, leva o processo de desenvolvimento do sistema inteligente a um 

estágio superior. 

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões deste trabalho e, também, propostas 

de estudos futuros que permitam o prosseguimento da evolução da RI. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 VISÃO GLOBAL DO PROJETO 

Este trabalho, assim como outros que abordaram o assunto RI, apresentou um estudo sobre 

a eficiência da aplicação de uma rede elétrica inteligente em um sistema de distribuição.  

Tratando a RI um foco com que poucos já estudaram, partiu de situações abordadas com 

controle de demanda ou geração distribuída utilizando fontes como biomassa ou 

fotovoltaica e as integrou, contemplando todas as características mencionadas, de forma a 

obter resultados completos e de grande importância para a evolução do estudo deste tema 

tão abordado em discussões da atualidade. 

Uma nova proposta de simulação foi apresentada, na qual a distribuidora, devido a 

problemas existentes na rede, passa a estar ausente e a RI, automaticamente, seleciona, de 

acordo com critérios pré-estabelecidos, uma geração alternativa que alimenta o sistema 

existente de forma parcial ou total, dependendo da sua capacidade. Essa abordagem, que 

trata o conceito de ilhamento, representa um grande avanço para a pesquisa, pois se trata de 

um sistema onde a geração distribuída assume um papel fundamental para garantia do 

funcionamento da rede. 

Pode-se concluir que, quanto aos objetivos apresentados no Capítulo 1, obteve-se sucesso, 

pois se conseguiu identificar e definir a RI e seus parâmetros de atuação, classificar os 

tipos de RI, conhecer as características relacionadas à geração de energia a partir da 

biomassa e de fonte fotovoltaica e definir critérios de seleção de consumidores.  

Ao longo do Capítulo 2 foi construída uma definição de RI que se adequou ao cenário 

abordado. Desenvolveu-se, também, uma série de classificações que facilitam a 

identificação das características da RI. 

O Capítulo 3 apresentou, com o intuito de facilitar o entendimento do leitor, a estrutura 

utilizada para o desenvolvimento das simulações do presente trabalho, as ferramentas 

computacionais e o sistema construído. Com essa lógica montada, tornou-se possível a 
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criação de diversas situações contemplando vários tipos de falhas com suas respectivas 

correções realizadas pela RI. 

Por fim, o Capítulo 4 apresenta resultados obtidos nas simulações executadas por meio de 

tabelas e análises dos mesmos, de forma a contribuir para futuros estudos que abordem o 

conceito de RI. Tratou-se de explicar cada valor encontrado a fim de traçar 

comportamentos de sistemas com as características descritas e, assim, permitir a criação de 

mais situações e compará-las com as existentes. Fica evidente que o método utilizado 

possui grande potencial, devido ao fato de que os resultados obtidos atingiram os objetivos 

traçados de controle de demanda realizado por uma RI. 

Dessa forma, uma rede elétrica inteligente se torna fonte de estudos e possibilidades para 

diversas áreas da engenharia além da elétrica de potência, como a de telecomunicações, 

controle e automação e eletrônica.  

Em seguida, serão apresentadas as conclusões e propostas que permitirão a continuidade do 

estudo de redes elétricas inteligentes. 

5.2 CONCLUSÕES  

Após o desenvolvimento de todos os capítulos do presente trabalho, é possível perceber a 

importância que a evolução dos estudos realizados, a respeito do tema, possui para que, 

futuramente, a implantação da RI seja possibilitada. 

A partir das situações criadas, pode-se concluir que a RI obteve sucesso em sua atuação 

para correção dos problemas simulados, realizando o controle de demanda na presença de 

geração distribuída, antes e durante a ausência da distribuidora de energia.  

Nos resultados obtidos, também é possível identificar que todos os métodos de leitura e 

controle de parâmetros foram eficazes. A leitura de parâmetros como o fator de potência 

pode gerar multa mesmo se o sistema se mantiver estável com o aumento de demanda. 

A integração das simulações existentes e a construção de uma rede na qual é possível 

alterar a barra de geração no decorrer das horas do dia representa um grande avanço com 
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relação aos estudos já desenvolvidos, pois apresenta novos resultados e mostra uma 

configuração de rede, não encontrada, até então, em trabalhos, relacionados ao tema, 

desenvolvidos na Universidade de Brasília. Nesta nova configuração é possível analisar 

novas situações, ampliando, dessa forma, o leque de possibilidades de falhas e correções. 

Com este trabalho desenvolvido é esperado que a sua contribuição possibilite a evolução do 

estudo de redes elétricas inteligentes, atestando a sua eficácia e incentivando a pesquisa de 

métodos mais refinados e específicos. 

5.3 SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTO FUTURO 

Para que o estudo possa, cada vez mais, trazer resultados que façam com que esse novo 

sistema seja implantado na rede existente, diversos trabalhos relevantes podem ser 

desenvolvidos, de forma a enriquecer e completar os estudos aqui realizados. Dessa forma, 

apresentam-se a seguir sugestões e considerações para aprofundamento das análises 

realizadas e futuros trabalhos.  

(1) Realizar análise econômica com levantamento de custos para implementação do 

sistema proposto, considerando gastos com instalação, manutenção, entre 

outros fatores envolvidos, abordando casos específicos. 

(2)  Desenvolver projeto que especifique estrutura laboratorial, possibilitando, 

assim, a realização de experimentos relacionados ao tema. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: CURVA DE CARGA 

%% Dados de entrada para o algoritmo 
horas = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23]; % horas 
%% Dados da curva de carga das unidades consumidoras residenciais e comerciais 

% Dados de demanda em kW - total do transformador (demanda diversificada de 72 unidades consumidoras) 
% Irradi?ncia (W/m2)- m?dia anual 

Irradiancia = [0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 35.9 176.6 370.6 551.2 684.4 735.9 724.5 655.3 539.4 389.3 225.5 

72.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0; % Irradi?ncia 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 37.2 88.3 140.2 177.9 201.9 225.2 244.0 244.0 217.6 176.2 116.8 55.8 10.1 0.0 0.0 

0.0 0.0]; % Desvio padr?o 
  
%% Dados de horas que a gera??o estar? ligada 

% Horaligada - "0" se estiver desligada e "1" se estiver ligada 

Horaligada = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];   

 

% DIA ÚTIL: 

DemComercialDiaUtil = [23.6 23.6 22.9 23.1 23.6 23.6 22.9 23.1 51.3 56.3 62.9 67.2 65.9 68.7 108.6 71.8 

69.7 55.7 37.0 30.5 27.8 26.5 26.1 24.0; % Demanda do horário 
8.5 8.9 8.1 8.5 9.2 7.5 9.4 5.0 9.4 11.0 12.5 13.4 13.0 16.1 17.1 17.5 14.4 12.3 8.7 13.3 8.8 8.2 9.1 8.0; 

%Desvio padrão 
10.1 10.1 9.8 9.8 10.1 10.1 9.8 9.8 21.9 24.0 26.8 28.6 28.1 29.3 46.2 30.6 29.7 23.7 15.8 13.0 11.8 11.3 11.1 

10.2];%Demanda reativa com FP = 0,92 
  
DemResAltoDiaUtil = [45.0 36.7 33.7 30.7 30.1 33.3 37.8 55.9 54.7 46.8 52.2 59.0 55.7 54.6 55.2 52.6 52.3 

58.1 69.1 77.3 74.6 69.5 65.6 54.6; % Demanda do horário 
28.3 20.8 20.3 18.6 19.2 20.6 23.1 38.4 37.9 21.9 25.0 28.4 24.6 22.8 25.6 24.3 24.0 28.0 29.9 33.2 30.3 27.3 

31.9 28.0; %Desvio padrão 
19.2 15.6 14.4 13.1 12.8 14.2 16.1 23.8 23.3 19.9 22.2 25.1 23.7 23.3 23.5 22.4 22.3 24.8 29.4 32.9 31.8 29.6 

27.9 23.3];%Demanda reativa com FP =0,92 
  
DemResMedioDiaUtil = [19.6 15.2 14.0 13.4 13.0 16.2 21.9 25.3 25.4 25.3 28.2 29.6 30.9 28.1 26.0 27.5 

30.8 34.3 45.2 52.1 55.2 47.9 40.9 29.4; % Demanda do horário 
12.0 7.3 6.8 6.3 6.1 13.8 22.3 21.9 22.6 14.4 18.5 18.3 19.6 15.7 12.5 16.5 22.4 21.9 31.9 29.1 31.9 25.8 25.2 

24.4;% Desvio padrão 
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8.3 6.5 6.0 5.7 5.5 6.9 9.3 10.8 10.8 10.8 12.0 12.6 13.2 12.0 11.1 11.7 13.1 14.6 19.3 22.2 23.5 20.4 17.4 

12.5; %Demanda reativa com FP = 0,92 
14.7 11.3 10.5 10.05 9.75 12.15 16.43 18.98 19.05 18.98 21.15 22.2 23.18 21.08 19.5 20.63 23.1 25.73 33.9 

39.08 41.4 35.93 30.68 22.05]; %Demanda reativa com FP = 0,8 
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ANEXO B: MODELAGEM DO ALIMENTADOR DE 40 BARRAS NO 

MATPOWER 

function [baseMVA, bus, gen, branch] = Matpower_algoritmo 

%%----- Power Flow Data -----%% 

%% system MVA base 

baseMVA = 2; 

%% bus data 

% bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax Vmin 

bus = [ 

1 3 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

2 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

3 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

4 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

5 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

6 1 0.01960 0.00836 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

7 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

8 1 0.01960 0.00836 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

9 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

10 1 0.01960 0.00836 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

11 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

12 1 0.01960 0.01470 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

13 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

14 1 0.01960 0.01470 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

15 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

16 1 0.01960 0.01470 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

17 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

18 1 0.04500 0.01978 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

19 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

20 1 0.04500 0.01978 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

21 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

22 1 0.04500 0.01978 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

23 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

24 1 0.04500 0.01978 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

25 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

26 1 0.04500 0.01978 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

27 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 
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28 1 0.04500 0.01978 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

29 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

30 1 0.02360 0.01006 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

31 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

32 1 0.02360 0.01006 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

33 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

34 1 0.02360 0.01006 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

35 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

36 1 0.02360 0.01006 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

37 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

38 1 0.02360 0.01006 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

39 1 0.00000 0.00000 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

40 1 0.02360 0.01006 0 0 1 1 0 13.8 1 1.1 0.9 ; 

  

]; 

%% generator data 

% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status Pmax Pmin Pc1 Pc2 Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max 

ramp_agc ramp_10 ramp_30 ramp_q apf 

gen = [ 

1 0 0 0 0 1 1 1 300 1; 

]; 

%% branch data 

% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status 

branch = [ 

1 2 0.02008 0.00952 0 1.86438 0 0 0 0 1 ; 

2 3 0.01004 0.00476 0 1.86438 0 0 0 0 1 ; 

3 4 0.01004 0.00476 0 1.86438 0 0 0 0 1 ; 

2 5 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

5 6 0.43000 0.83000 0 0.03753 0 0 0 0 1 ; 

5 7 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

7 8 0.43000 0.83000 0 0.03753 0 0 0 0 1 ; 

7 9 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

9 10 0.43000 0.83000 0 0.03753 0 0 0 0 1 ; 

2 11 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

11 12 0.43000 0.83000 0 0.03753 0 0 0 0 1 ; 

11 13 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

13 14 0.43000 0.83000 0 0.03753 0 0 0 0 1 ; 
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13 15 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

15 16 0.43000 0.83000 0 0.03753 0 0 0 0 1 ; 

3 17 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

17 18 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

17 19 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

19 20 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

19 21 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

21 22 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

3 23 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

23 24 0.18000 0.43000 0 0.07505 0 0 0 0 1 ; 

23 25 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

25 26 0.18000 0.43000 0 0.07505 0 0 0 0 1 ; 

25 27 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

27 28 0.18000 0.43000 0 0.07505 0 0 0 0 1 ; 

4 29 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

29 30 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

29 31 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

31 32 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

31 33 0.00832 0.00257 0 1.67316 0 0 0 0 1 ; 

33 34 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

4 35 0.00502 0.00238 0 1.86438 0 0 0 0 1 ; 

35 36 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

35 37 0.00502 0.00238 0 1.86438 0 0 0 0 1 ; 

37 38 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; 

37 39 0.00502 0.00238 0 1.86438 0 0 0 0 1 ; 

39 40 0.26000 0.56000 0 0.05629 0 0 0 0 1 ; ]; 

 

ANEXO C: BASES DO SISTEMA ANALISADO (OLIVEIRA, 2011) 

Base Valor 

Potência Sbase = 2 MVA 

Tensão Vbase = 13,8 kV 

Impedância Zbase = (Vbase)2/Sbase = 95,22  

Corrente Ibase = Sbase/(31/2 * Vbase) = 83,67 A 
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APÊNDICES 

APÊNDICE: ALGORITMO COMPLETO 

clear %apaga todas as informa??es anteriores para n?o interferir na an?lise 

clc %apaga todas as informa??es anteriores para n?o interferir na an?lise 

Dados_Curvadecarga; %importa??o dos dados da curva de carga 

mpc = runpf('Matpower_algoritmo.m'); %roda o fluxo de carga para come?ar a simula??o 

  

Hora = 0; %in?cio do contador de horas 

Erro = 0; %indicativo da n?o existencia de erro de dimensionamento 

  

Barras = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1]; % Ajuda no ajuste da pot?ncia 

Barras2 = [1 0 1 0 1];% Ajuda no ajuste da pot?ncia 

Barras3 = [0 1 0 1 0 1];% Ajuda no ajuste da pot?ncia 

  

ResultadoHora1 = ones (24,9); % Ajuda nos resultados 

ResultadoHora2 = ones (24,8); % Ajuda nos resultados 

ResultadoHora3a = ones (24,4); % Ajuda nos resultados 

ResultadoHora3b = ones (24,7); % Ajuda nos resultados 

ResultadoHora4 = ones (24,2); % Ajuda nos resultados 

ResultadoMelhorBarra = ones(21,2); 

ResultadoMelhorBarra1 = ones(3,2); 

ResultadoMelhorBarra2 = ones(18,2); 

  

  

% Pot?ncia gerada = Irradi?ncia (W/m2) * ?rea total * Efici?ncia do painel * ?rea do painel  

%GDFV 

AreaPaineis = 75; % ?rea dos paineis 

AreaMaxComercial = 50; % ?rea dispon?vel (m2) 

AreaMaxRes = 100; % ?rea dispon?vel (m2) 

Lotes = 72; % Quantidade de lotes 

EficPainel = 0.07; % Efici?ncia do painel fotovoltaico do tipo Sil?cio amorfo 

  

%GDBM 

ConcMetano=0.62; % Porcentagem de metano no biogas  

Qtdbase=460; % [kg] 

Pci=8500; %[kcal/m?] 
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Vazaobase=5.47; % [m?/h] 

Fconversao=Vazaobase/Qtdbase; % Fator da relacao entre vazao base adotada e quantidade base adotada 

Lotes = 72;  % Quantidade de lotes 

Qtdlixopessoa=1.599; % Quantidade de lixo gerada por pessoa [kg/dia] 

EficGerador = 0.28; % Efici?ncia do Motor-gerador 

Npessoas=5; % N?mero de pessoas por lote 

  

BC=1; %1 - Com banco de capacitores; 0- Sem banco de capacitores 

  

%Fator de redu??o de demanda 

FRDa=0.0139; 

FRDb=0.0046; 

FRDc=0.0028; 

  

%Fator de corte 

FC=0.0139; 

  

%Fatores de redu??o de demanda ativa e reativa 

%Unidades consumidoras ligadas em 'a' = Desliga uma casa dentre as 72 

FRDPa = 0.0139; 

FRDQa = 0.0139; 

%Unidades consumidoras ligadas em 'b' = Desliga uma fase de uma casa dentre 

%as 72 

  

FRDPb = 0.0046;  

FRDQb = 0.0046; 

  

%Unidades consumidoras ligadas em 'c' = Desliga um circuito dentre 5 

%poss?veis em cada casa dentre as 72 

FRDPc = 0.0028; 

FRDQc = 0.0028; 

  

%% 

PotAtivaResultResMedioDiaUtil = 1e-3*(DemResMedioDiaUtil(1,:));  

PotAtivaResultResAltoDiaUtil = 1e-3*(DemResAltoDiaUtil(1,:));  

PotAtivaResultComercialDiaUtil = 1e-3*(DemComercialDiaUtil(1,:));  
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PotReativaResultResMedioDiaUtil = 1e-3*(DemResMedioDiaUtil(3,:));  

PotReativaResultResMedioDiaUtil2 = 1e-3*(DemResMedioDiaUtil(4,:));  

PotReativaResultResAltoDiaUtil = 1e-3*(DemResAltoDiaUtil(3,:));  

PotReativaResultComercialDiaUtil = 1e-3*(DemComercialDiaUtil(3,:)); 

  

while Hora <= 23 % La?o que gera os resultados para cada hora do dia 

Hora = Hora + 1;% Incrementa a hora 

Horario = Hora - 1 

  

  

Qtdlixo=Npessoas*Lotes*Qtdlixopessoa*Horaligada; 

GDBM = 1e-6*Qtdlixo*ConcMetano*Pci*EficGerador*Fconversao*1e3/860; % Gera??o total em W        

%Por hora ? a pot?ncia gerada pelos paineis. GDFV = Gera??o Distribu?da Fotovoltaica 

GDFV = (Irradiancia(1,:)*Lotes*EficPainel*AreaPaineis)*1e-6; % Nova produ??o de pot?ncia de GDFV, em 

W  

  

%defini??o dos primeiros par?metros das tabelas de resultados - indicadores 

%come?am com zero 

Sobretensao = 0; 

Subtensao = 0; 

Sobrecorrente = 0; 

ValorSobretensao = 0; 

ValorSubtensao = 0; 

ValorSobrecorrente = 0; 

Barragen = mpc.gen(1,1); 

  

mpc.bus(6:16,3) = (PotAtivaResultResMedioDiaUtil(1,Hora)-1e-3*GDBM(1,Hora)).*Barras;   %grava o 

valor das pot?ncias no matpower 

mpc.bus(18:28,3) = (PotAtivaResultResAltoDiaUtil(1,Hora)-1e-3*GDFV(1,Hora)).*Barras;  %grava o valor 

das pot?ncias no matpower 

mpc.bus(30:40,3) = (PotAtivaResultComercialDiaUtil(1,Hora)-1e-3*GDBM(1,Hora)-1e-

3*GDFV(1,Hora)).*Barras; %grava o valor das pot?ncias no matpower 

  

  

mpc.bus(6:10,4) = PotReativaResultResMedioDiaUtil(1,Hora).*Barras2; %grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

mpc.bus(11:16,4) = PotReativaResultResMedioDiaUtil2(1,Hora).*Barras3; %grava o valor das pot?ncias no 
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matpower 

mpc.bus(18:28,4) = PotReativaResultResAltoDiaUtil(1,Hora).*Barras; %grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

mpc.bus(30:40,4) = PotReativaResultComercialDiaUtil(1,Hora).*Barras;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

  

  

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

  

%% c?lculo de todas as grandezas envolvidas 

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao)); 

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

%% defini??o do erro por dimensionamento de carga 

  

if max(S)>1 

    Erro = 1; 

    break %interrompe o funcionamento do sistema caso o erro seja detectado 

end 
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%% defini??o dos valores de aux?lio da quarta tabela de resultados - apenas indicadores da passagem al?m 

dos limites 

if max(CorrenteMaxima(Hora,:))>1.05 

Sobrecorrente = 1; 

ValorSobrecorrente = max(CorrenteMaxima(Hora,:)); 

  

end 

  

if max(TensaoModulo(:,1))>1.05 

Sobretensao = 1; 

ValorSobretensao = max(TensaoModulo(:,1)); 

end 

  

if min(TensaoModulo(:,1))<0.915 

Subtensao = 1; 

ValorSubtensao = min(TensaoModulo(:,1)); 

end 

  

  

%%defini??o dos limites para atua??o do sistema 

if max(CorrenteMaxima(Hora,:))>1.05 || max(TensaoModulo(:,1))>1.05 || min(TensaoModulo(:,1))<0.915 

a=2; 

    while a <5 

         

mpc.gen(1,1)=a; 

mpc.bus(a,2)=3; 

mpc.bus(a-1,2)=1; 

  

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

     

  

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 
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TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao)); 

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

  

[MenorTensao,BarraMenorTensao]=min(TensaoModulo(:,1)); 

  

ResultadoMelhorBarra1(a-1,:) = [a MenorTensao]; 

  

a = a + 1; 

    end 

  

 a=5; 

 b=1; 

    while a <40 

         

mpc.gen(1,1)=a; 

mpc.bus(a,2)=3; 

mpc.bus(a-2,2)=1; 

mpc.bus(4,2)=1; 

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

     

  

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 
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TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao)); 

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

  

[MenorTensao,BarraMenorTensao]=min(TensaoModulo(:,1)); 

  

ResultadoMelhorBarra2(b,:) = [a MenorTensao]; 

a = a + 2; 

b=b+1; 

    end 

ResultadoMelhorBarra(1:3,1:2) = ResultadoMelhorBarra1(1:3,1:2); 

ResultadoMelhorBarra(4:21,1:2) = ResultadoMelhorBarra2(1:18,1:2);     

  

[MaxMenorTensao,c]=max(ResultadoMelhorBarra(:,2)); 

  

  

if c < 5 

    d=c+1; 

else 

    d=2*(c-1)-1;   

end     
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mpc.bus(39,2)=1; 

mpc.gen(1,1)=d; 

mpc.bus(d,2)=3; 

mpc.bus(1,2)=1; 

  

  

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

     

  

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao)); 

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

  

  

end 

while max(CorrenteMaxima(Hora,:))>1.05 || max(TensaoModulo(:,1))>1.05 || 

min(TensaoModulo(:,1))<0.915 

     

[Smax,BarraSmax]=max(S(:,1)); 
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Pinicial = mpc.bus(BarraSmax,3); 

Qinicial = mpc.bus(BarraSmax,4); 

     

if CorrenteMaxima(Hora,1)>1.05 & CorrenteMaxima(Hora,2:39)<1.05 % defini??o da utiliza??o do RICFP, 

com sobrecorrente exclusiva na barra 1 

  

   [MenorFP,BarraMenorFP]=min(FP(:,1)); 

   PmenorFP = mpc.bus(BarraMenorFP,3); 

   QmenorFP = mpc.bus(BarraMenorFP,4); 

   mpc.bus(BarraMenorFP,3)=mpc.bus(BarraMenorFP,3)-PmenorFP.*FC; %grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

   mpc.bus(BarraMenorFP,4)=mpc.bus(BarraMenorFP,4)-QmenorFP.*FC; %grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    

  

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

  

%% c?lculo de todas as grandezas envolvidas 

  

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 
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FP = cos(atan(Razao)); 

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

     

  

%%atua??o das tecnologias de smart grid quando o problema n?o ? exclusivo 

%%da barra de gera??o 

elseif max(CorrenteMaxima(Hora,:))>1.05 || max(TensaoModulo(:,1))>1.05 || 

min(TensaoModulo(:,1))<0.915  

  

if BC == 1 % inicio da an?lise da exit?ncia, ou n?o, de BC 

if mpc.bus(BarraSmax,4) > 0.001 

    if BarraSmax > 5 & BarraSmax < 17 

    mpc.bus(BarraSmax,4)=mpc.bus(BarraSmax,4)-Qinicial.*FRDQa;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    elseif BarraSmax > 16 & BarraSmax < 29 

    mpc.bus(BarraSmax,4)=mpc.bus(BarraSmax,4)-Qinicial.*FRDQb;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    else  

    mpc.bus(BarraSmax,4)=mpc.bus(BarraSmax,4)-Qinicial.*FRDQc;    %grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    end  

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

  

%% c?lculo de todas as grandezas envolvidas 

  

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 
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CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao));    

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

  

else %se n?o tiver mais pot?ncia reativa o sistema come?a a agir em cima da pot?ncia ativa 

     

    if BarraSmax > 5 & BarraSmax < 17 

    mpc.bus(BarraSmax,3)=mpc.bus(BarraSmax,3)-Pinicial.*FRDPa;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    elseif BarraSmax > 16 & BarraSmax < 29 

    mpc.bus(BarraSmax,3)=mpc.bus(BarraSmax,3)-Pinicial.*FRDPb;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    else  

    mpc.bus(BarraSmax,3)=mpc.bus(BarraSmax,3)-Pinicial.*FRDPc;    %grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    end 

     

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

  

%% c?lculo de todas as grandezas envolvidas 

  

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 
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DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao));    

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

     

end 

  

%% in?cio da atua??o da tecnologia smart grid sem BC 

elseif BC==0  

     

    if BarraSmax > 5 & BarraSmax < 17 

    mpc.bus(BarraSmax,3)=mpc.bus(BarraSmax,3)-Pinicial.*FRDa;%grava o valor das pot?ncias no matpower 

    mpc.bus(BarraSmax,4)=mpc.bus(BarraSmax,4)-Qinicial.*FRDa;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    elseif BarraSmax > 16 & BarraSmax < 29 

    mpc.bus(BarraSmax,3)=mpc.bus(BarraSmax,3)-Pinicial.*FRDb;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    mpc.bus(BarraSmax,4)=mpc.bus(BarraSmax,4)-Qinicial.*FRDb;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    else  

    mpc.bus(BarraSmax,3)=mpc.bus(BarraSmax,3)-Pinicial.*FRDc;%grava o valor das pot?ncias no matpower 

    mpc.bus(BarraSmax,4)=mpc.bus(BarraSmax,4)-Qinicial.*FRDc;%grava o valor das pot?ncias no 

matpower 

    end 

     

save NovosValores mpc %salva os novos valores 

mpc = runpf('NovosValores'); %roda os novos valores no fluxo de carga 

  

%% c?lculo de todas as grandezas envolvidas 

  



109

TensaoModulo = mpc.bus(:,8); 

TensaoAnguloGraus = mpc.bus(:,9); 

TensaoAnguloRadianos = TensaoAnguloGraus * pi / 180; 

[TensaoReal,TensaoImaginaria] = pol2cart(TensaoAnguloRadianos,TensaoModulo); 

TensaoVetor = TensaoReal + j*TensaoImaginaria; 

for i = 1:size(mpc.branch,1) 

InicioTrecho = mpc.branch(i,1); 

FimTrecho = mpc.branch(i,2); 

ZpuTrecho = mpc.branch(i,3) + j*mpc.branch(i,4); 

DeltaV = TensaoVetor(InicioTrecho) - TensaoVetor(FimTrecho); 

CorrenteRamo(i) = DeltaV / ZpuTrecho; 

CorrenteRamopu(i) = abs(CorrenteRamo(i)); 

end 

CorrenteRamopuLimite = mpc.branch(:,6)'; 

CorrenteDeCarga = CorrenteRamopu./CorrenteRamopuLimite; 

CorrenteMaxima(Hora,:) = CorrenteDeCarga; 

  

Razao = (mpc.bus(:,4)./mpc.bus(:,3)); 

FP = cos(atan(Razao));    

S = (mpc.bus(:,3).^2 + mpc.bus(:,4).^2).^0.5; 

     

end  % fim da an?lise da exist?ncia, ou n?o do BC   

end  

end 

%% defini??o dos valores das tabelas de resultados 

[ValorMaxTensao,BarraMaxTensao] = max(mpc.bus(:,8)); % Fornece o valor m?ximo de tens?o e em qual 

barra ele ocorreu 

[ValorMinTensao,BarraMinTensao] = min(mpc.bus(:,8)); % Fornece o valor m?nimo de tens?o e em qual 

barar ele ocorreu 

[ValorMaxCorrente,Linha] = max(CorrenteMaxima(Hora,:)); % Fornece o valor m?ximo de corrente e onde 

ela ocorreu 

Barra1 = mpc.branch(Linha,1); % Fornece a barra de onde a corrente m?xima partiu 

Barra2 = mpc.branch(Linha,2);% Fornece a barra de onde a corrente m?xima chegou 

HoraAmostra = Hora-1; %auxilia nas tabelas de resultados 

  

%montagem da tabela de resultados 

ResultadoHora1(Hora,:) = [HoraAmostra PotAtivaResultResMedioDiaUtil(1,Hora) 
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PotAtivaResultResAltoDiaUtil(1,Hora) PotAtivaResultComercialDiaUtil(1,Hora) 

PotReativaResultResMedioDiaUtil(1,Hora) PotReativaResultResMedioDiaUtil2(1,Hora) 

PotReativaResultResAltoDiaUtil(1,Hora) PotReativaResultComercialDiaUtil(1,Hora) max(S(:,1))]; 

ResultadoHora2(Hora,:) = [HoraAmostra ValorMinTensao BarraMinTensao ValorMaxTensao 

BarraMaxTensao ValorMaxCorrente Barra1 Barra2];  

ResultadoHora3a(Hora,:) = [HoraAmostra max(CorrenteMaxima(Hora,:)) max(TensaoModulo(:,1)) 

min(TensaoModulo(:,1))]; 

ResultadoHora3b(Hora,:) = [HoraAmostra Sobrecorrente ValorSobrecorrente Sobretensao ValorSobretensao 

Subtensao ValorSubtensao]; 

ResultadoHora4(Hora,:) = [HoraAmostra Barragen]; 

end % Corresponde ao while das horas 

  

%% Resultados da simula??o 

  

disp('ResultadoHora1 = 1-Hora(24h) 2-Potencia Ativa Residencial medio consumo 3 - Potencia Ativa 

Residencial alto consumo 4-Potencia Ativa Comercial') 

disp('ResultadoHora1 = 5-Hora(24h) 2-Potencia Reativa Residencial medio consumo (FP=0,92) 6 - Potencia 

Reativa Residencial medio consumo (FP=0,8) 7 - Potencia Reativa Residencial alto consumo 8-Potencia 

Reativa Comercial 9-Maior potencia aparente') 

ResultadoHora1 

  

disp('ResultadoHora2 = 1-Hora(24h) 2-Menor valor de tens?o 3 - Qual barra teve a menor tensao 4-Maior 

valor de tens?o') 

disp ('ResultadoHora2 = 5-Qual barra atingiu a m?xima tens?o 6-Valor de corrente m?xima 7-Barra inicial da 

corrente m?xima') 

disp ('ResultadoHora2 = 8-Barra final da corrente m?xima') 

ResultadoHora2 

  

disp('ResultadoHora3a = 1-Hora(24) 2-Maxima Corrente; 3-Maxima Tens?o; 4-M?nima Tens?o') 

ResultadoHora3a 

  

disp('ResultadoHora3b = 1-Hora(24h) 2-Sobrecorrente? 1=Sim, 0=N?o 3-Valor da Sobrecorrente') 

disp('4-Sobretens?o? 1=Sim, 0=N?o 5-Valor Sobretensao; 6-Subtens?o? 1=Sim, 0=N?o 7-Valor subtensao') 

ResultadoHora3b 

  

disp('Resultado4 = 1-Hora(24h) 2- Barra de geracao') 

ResultadoHora4 
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disp('ResultadoMelhorBarra = 1-Barra de Gera??o 2-Menor Tens?o Encontrada') 

ResultadoMelhorBarra  

  

disp('Erro = 0 Simula??o sem problemas com rela??o a S>1pu;') 

disp('Erro = 1 Simula??o com problemas com rela??o a S>1, repita a simula??o alterando os valores de P e 

Q') 

Erro 

 
 
 


