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RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado de estudo sobre a compensação reativa em sistemas HVDC 

interligados a sistemas CA. Mostra a necessidade de se compensar reativos e quais as 

soluções existentes para tanto. Cita exemplos brasileiros e busca destacar os pontos mais 

importantes do tema. Além disso, a pesquisa destaca a importância da compensação reativa no 

controle de tensão do sistema, bem como na operação do Sistema Interligado Nacional. 

 

Assim, o presente trabalho introduz os conceitos que envolvem tal análise, discorrendo sobre 

o que vem a ser a transmissão em CA e a transmissão em CC. Aborda, ainda, o que é a 

compensação reativa, suas influências e importância para os sistemas elétricos de potência. 

Mostra como se dá o funcionamento da conversão CA/CC/CA e de onde surge a necessidade 

de compensação reativa.  

 

Por fim, expõe as principais soluções existentes para realizar essa compensação e quais suas 

peculiaridades e vantagens no emprego de cada uma das técnicas. Encerra-se, analisando os 

três principais casos no Brasil e quais as medidas adotadas em cada um, visando a 

compreender o porquê da adoção dessas soluções.  
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1 INTRODUÇÃO 

A transmissão e a geração de energia elétrica começaram, na segunda metade do século XIX, 

com a utilização da corrente contínua. Os primeiros geradores em operação comercial eram de 

corrente contínua, bem como a transmissão e a utilização. Historicamente, o mérito inicial 

cabe a Michael Faraday que estabeleceu os princípios teóricos básicos que possibilitaram a 

geração de energia elétrica com o propósito de converter “magnetismo em eletricidade”.  Já 

no fim do século, Thomas Edison trabalhava em um sistema de distribuição em CC, 

possibilitando a exploração de lâmpadas de bulbo incandescente para fins de iluminação. Na 

mesma época, também nos EUA, Nikola Tesla patenteou um sistema polifásico de CA [12]. 

Assim começou o embate “CA versus CC”. Interesses comerciais à parte, alguns fatores de 

ordem técnica precipitaram o desenvolvimento da corrente alternada em detrimento da 

corrente contínua. Foram eles: 

 - simplicidade dos geradores CA (não necessitam de comutadores); 

 - uso de transformadores elevadores e abaixadores, tornando mais eficaz a transmissão; 

- uso de sistemas trifásicos, facilitando a conversão de energia elétrica em mecânica, via uso 

de motores CA. 

O ressurgimento da corrente contínua como alternativa de transmissão comercial ocorreu 

somente em 1954, com o comissionamento do elo CCAT – entre a Suécia e a Ilha de Gotland, 

via cabo submarino com 100 km de extensão.  O sistema empregou válvulas de mercúrio 

transmitindo 20 MW a uma tensão CC de 100 kV (sistema ampliado, em 1970, pela adição do 

primeiro conversor a tiristores, atingindo 150 kV e, consequentemente, 30MW). 

Por outro lado, o primeiro projeto inteiramente concebido com válvula a tiristores foi o 

“Back-to-Back” de Eel River de 320 MW, comissionado em 1972. Em 1979, com o início do 

projeto de Itaipu, foi alcançado um novo marco, tendo em vista as dimensões e a importância 

do projeto, até então o maior envolvendo tecnologia CCAT (6300 MW, ±600 kV, dois bipolos 

de, aproximadamente, 800 km) [16].  

Atualmente, no Brasil, com a exploração dos recursos do rio Madeira e Xingu, pode-se 

observar grandes projetos em execução envolvendo a transmissão em corrente contínua. Isso 

se dá devido à necessidade de se transmitir grandes blocos de energia a longas distâncias. 
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Nesse contexto, surgem diversos estudos a serem realizados para se identificar as melhores 

alternativas de transmissão. Um dos aspectos fundamentais é a compensação reativa.  

Um dos principais obstáculos à operação estável dos sistemas elétricos de potência é a 

instabilidade de tensão, caracterizada por um declínio lento e progressivo das magnitudes das 

tensões das barras de carga. O motivo dessa instabilidade de tensão observada no SIN reside 

na incapacidade do sistema em atender à crescente demanda de energia reativa observada no 

país. Dessa forma, o estudo da compensação de reativos nos sistemas de potência, tanto para 

sistemas CA quanto para sistemas CC, é essencial para o desenvolvimento de soluções e 

alternativas para o controle de tensão. O fluxo de carga indica a necessidade de se instalar 

equipamentos de controle capazes de injetar ou absorver, continuamente, reativos no sistema. 

Esse controle contínuo permite a manutenção dos níveis de tensão nas barras de carga e 

mantém a estabilidade do sistema. Para tal manutenção, são usados alguns equipamentos 

como os Sistemas Flexíveis de Transmissão de Corrente Alternada – FACTS, o compensador 

síncrono, bancos de capacitores e bancos de reatores. A dinâmica de utilização desses 

equipamentos no sistema é a chave para que o balanço de reativos com a tensão possa 

otimizar continuamente os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia. Para 

sistemas de transmissão em corrente contínua, tal estudo e dimensionamento de equipamentos 

é essencial para uma interação otimizada dos sistemas CA/CC, dado o consumo de potência 

reativa dos conversores, como será visto no capítulo 3. 

 

1.1 Objetivo 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como se dá a compensação de potência 

reativa nos sistemas de interligação em corrente contínua e, assim, comparar com as 

necessidades de reativo em sistemas de corrente alternada. Com o surgimento da demanda de 

se transmitir grandes blocos de energia a longas distâncias, devido ao vasto potencial 

hidrelétrico de áreas distantes dos principais centros de carga, observa-se, no Brasil, a 

tendência a se implementar a transmissão em CC. Um dos aspectos dessa transmissão é a 

necessidade de potência reativa associada às diversas configurações e projetos em 

desenvolvimento.  

Dessa forma, o trabalho busca explorar e analisar as soluções adotadas, tanto em exemplos já 

consolidados, como no caso da UHE Itaipu, das conversoras de Riviera, Garabi, entre outras, 
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bem como em projetos mais recentes, como no caso das Usinas do Rio Madeira e Belo 

Monte. Assim, visa-se elaborar um trabalho que permita o desenvolvimento de uma análise 

dessas novas tecnologias aliadas a exemplos já consolidados no país.  

Além disso, tem se como objetivo analisar a influência da compensação reativa na operação 

do Sistema Interligado Nacional, com foco no controle de tensão, viabilizando assim a 

existência e manutenção de um vasto sistema interligado, como o observado no Brasil.  

 

1.2 Estrutura do trabalho 

 

No capitulo 1 deste trabalho é feita uma pequena introdução ao tema de modo a comentar 

acerca da corrente contínua e procurar mostrar a motivação que levou ao desenvolvimento do 

trabalho. Após isso se fala sobre o objetivo do trabalho, o que se busca alcançar com o 

desenvolvimento do tema da compensação reativa em sistemas CC integrados a sistemas CA. 

No capitulo 2, encontra-se uma revisão bibliográfica de modo a abordar conceitos importantes 

acerca da transmissão CA e CC. O capítulo começa falando sobre a transmissão de corrente 

alternada, fazendo um breve histórico acerca do desenvolvimento da transmissão em CA para 

se comparar com o recente avanço da transmissão em CC. Em seguida, são feitas algumas 

considerações sobre sistemas em corrente alternada, buscando expor os principais conceitos 

envolvidos na transmissão CA. Após isso, passa a falar sobre os sistemas CC. Trata-se, neste 

capitulo, também, sobre a interação entre sistemas CA e CC visando destacar os pontos 

principais que influenciam no controle de tensão e na compensação reativa que serão tratados 

no capitulo 3. Em seguida, é feita uma comparação entre corrente alternada e corrente 

contínua, de modo a mostrar o desempenho em relação a custo, projeto e economia, 

justificando a escolha pelo sistema CC para a transmissão de grandes blocos de energia.  

No capitulo 3, mostra-se como é feita a compensação reativa na integração de sistemas CC e 

CA e quais os conceitos e demandas envolvidos e analisados nos projetos. Assim, inicia-se 

falando sobre a necessidade de compensação reativa em sistemas CA. Em seguida, trata da 

necessidade de compensação reativa nos sistemas CC. Introduz os conceitos sobre conversão 

CA/CC e as relações entre potência reativa no controle de tensão e na estabilidade dos 

sistemas, essenciais no dimensionamento da compensação reativa para sistemas a serem 

integrados em redes CA. Fala-se sobre o SIN e como se dá o controle de tensão no mesmo. 

Isso, buscando compreender como as formas de compensação reativa influenciam na 

operação do sistema.   
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No capítulo 4, mostram-se as formas e tecnologias atualmente empregadas para solucionar o 

problema da compensação reativa demandada na interação entre sistemas CC e CA. Em 

especial, fala sobre o CCC e suas peculiaridades em relação aos conversores HVDC 

tradicionais. 

No capitulo 5, busca-se mostrar os principais exemplos de aplicação de sistemas CC no Brasil 

e quais as soluções para a compensação reativa adotadas. 

O capitulo 6 faz uma conclusão acerca do trabalho, mostrando a importância do estudo da 

compensação reativa, tal como o objetivo que se procura alcançar. Fala-se, também, sobre 

futuros assuntos que podem dar continuidade ao trabalho aqui iniciado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Transmissão de Energia Elétrica em Corrente Alternada 

 

 

 

2.1.1 Histórico da Transmissão CAAT 

 

 

No início do século XX, a transmissão em corrente alternada em alta tensão (CAAT) tornou-

se viável, com o advento de novas tecnologias, o que permitiu o surgimento de uma tendência 

em se usar tensões cada vez maiores para transmitir, eficientemente, grandes blocos de 

energia elétrica para longas distâncias [15] [16]. 

O histórico da transmissão de energia em corrente alternada ressalta a importância deste tipo 

de transmissão. A figura 2.1 apresenta a evolução dos sistemas de transmissão em corrente 

alternada em todo o mundo, com o progressivo aumento dos níveis de tensão [16]. 

 

 

Figura 2. 1 - Evolução dos níveis de tensão dos sistemas de transmissão em CA [16]. 

 

Em 1952, a empresa americana American Electric Power (AEP) deu início à instalação do seu 

sistema de transmissão em 345 kV e, na mesma época, a Suécia construiu linhas de 380 kV. 

Em 1965, a canadense Hydro-Québec desenvolveu o primeiro sistema de transmissão em 735 

kV do mundo. Em 1969, a AEP instalou linhas de 765 kV. No Brasil, em 1963, 1971, 1975 e 

1982 entrou em operação o primeiro sistema de transmissão EHV com níveis de tensão, 
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respectivamente, 345 kV, 440 kV, 550 kV e 800 kV. No Japão, em 1973, a Tokyo Electric 

Power Company (TEPCO) começou a transmitir em 550 kV. Logo no início da década de 70, 

a empresa italiana ENEL, em cooperação com o centro de pesquisa CESI SpA, e a TEPCO 

iniciaram projetos e estudos na área de transmissão em ultra alta tensão em CA (UATCA), 

principalmente subestações e equipamentos. 

Em 1988, a TEPCO começou a construir a linha de transmissão de circuito duplo para operar 

em 1100 kV. A primeira parte (190 km) foi completada em 1993 e a segunda parte (240 km) 

em 1999. Essas linhas operaram em 550 kV até meados de 2010, quando passaram a operar 

em 1100 kV. Na Rússia, em 1957 foi implantada a tensão de 420 kV, 525 kV em 1959, 787 

kV em 1967 e 1200 kV em 1985. Contudo, atualmente, seu sistema UHV opera, 

temporariamente, em 525 kV. Na China, em 1981, foram comissionados os primeiros projetos 

em 550 kV e, em 2005, entrou em operação o sistema em 765 kV. O projeto em 1100 kV 

entrou em operação em 2008. Na Índia, o sistema de alta capacidade em 1200 kV CA e o 

sistema HVDC em ±800 kV estão planejados para começar a operar em 2012/2013 [16].  

No Brasil, o maior nível de tensão em corrente alternada é de 765 kV das três linhas de 

integração UHE de Itaipu.  

Em 1990, foi formada a Comissão de Planejamento da Transmissão do Amazonas (CPTA) 

pela Eletrobrás, visando o aproveitamento potencial dos rios amazônicos localizados a longas 

distâncias dos centros de carga. Esta comissão ficou encarregada de estudar as seguintes 

tecnologias para transmissão em longas distâncias: Ultra Alta Tensão – 1050 a 1200 kV; Alta 

tensão com torres compactas – 800 kV; Transmissão em meio comprimento de onda – 800 a 

1200 kV e Sistema Hexafásico – 317 a 577 kV, em corrente alternada e Ultra Alta Tensão – 

acima de ±600 kV; Alta Tensão – ±600 kV e Sistemas em Multiterminais CC, em corrente 

contínua. 

 

2.2 Transmissão de Energia Elétrica em Corrente Contínua 

 

 

Em virtude da crescente demanda por energia elétrica, especialmente nos países em 

desenvolvimento, o estudo de novas alternativas de transmissão é imprescindível. Nesse 

sentido, os Sistemas de Transmissão em Alta Tensão em Corrente Contínua (High Voltage 

Direct Current – HVDC) e em corrente Alternada (Flexible AC Transmission Systems – 

FACTS) proporcionam benefícios técnicos e econômicos para a transmissão de energia. Além 
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disso, essas tecnologias aumentam a capacidade de transmissão e a estabilidade de maneira 

eficaz e ajudam a prevenir reações em cadeia devido a grandes perturbações em sistemas 

altamente carregados. 

Uma vez que as questões ambientais vêm ganhando importância no planejamento de sistemas 

elétricos, tais como economia de energia, minimização das perdas e redução da emissão de 

poluentes e, ainda, o aumento no carregamento dos sistemas de transmissão existentes que 

conduzirá a estrangulamentos e problemas de confiabilidade do sistema, a estratégia para o 

desenvolvimento dos sistemas de transmissão será a interconexão de sistemas de transmissão 

em corrente contínua e alternada, garantindo o transporte de grandes quantidades de energia. 

Ao longo das últimas décadas, o campo de pesquisas de Corrente Contínua apresentou-se 

mais amplo que o da Corrente Alternada, principalmente por ser uma tecnologia mais recente, 

estando ainda em evolução até mesmo em relação aos níveis de tensão, dado que a evolução 

tecnológica viabiliza, cada vez mais, o aumento do nível de tensão na transmissão. 

Na década de 1960, quando ainda se utilizavam válvulas a arco de mercúrio nos conversores, 

o aumento da tensão CC de ± 400 kV (três grupos de 133 kV em série) para ± 450 kV (três 

grupos de 150 kV) foi considerado um grande esforço tecnológico para a indústria de 

equipamentos de potência.  

No início da década de 1970, outro avanço tecnológico ocorreu com a aplicação da tecnologia 

de tiristores semicondutores de potência na conversão CA/CC/CA com muitos sistemas em 

500 kV. 

No final da década de 1970, a utilização do nível de tensão de ± 600 kV no sistema de Itaipu, 

no Brasil, para transmitir 6300 MW a cerca de 900 km, foi mais uma demonstração de avanço 

tecnológico. A partir daí diversas pesquisas foram realizadas de forma a buscar sistemas de 

transmissão CC com níveis de tensão acima de 600 kV.  

O Brasil foi o primeiro país a empregar a tensão de 600 kV em sistemas em corrente contínua, 

por meio do projeto de Itaipu, como mostra a figura 2.2. Após 25 anos de conclusão deste 

projeto, o sistema brasileiro retoma o uso da corrente contínua na transmissão em longa 

distância (Rio Madeira), abrindo possibilidades que viabilizarão esse tipo de solução como 

alternativa concreta para melhor aproveitamento energético, seja na incorporação de recursos 

cada vez mais distantes dos grandes centros consumidores, seja na melhoria das condições 

dos grandes blocos nas interligações regionais. 
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Figura 2. 2 - Transmissão em ± 600 kV CC de Itaipu [12]. 

 

Dessa forma, a utilização da tecnologia de transmissão em Corrente Contínua acima de 600 

kV, no Brasil, tem sido estudada desde o final dos anos 1970 para transmitir a energia de 

grandes hidrelétricas na Amazônia até os grandes centros de cargas do país, localizados nas 

regiões Sudeste/Sul e Nordeste. Os custos envolvidos nesta tecnologia e em comparação com 

a transmissão em corrente alternada, devido a sua importância serão abordados mais a frente. 

 

2.2.1 Interação do Sistema CC com o Sistema CA 

 

O impacto do sistema de transmissão CC nos sistemas CA receptores é uma das questões 

mais importantes a serem resolvidas no que se refere à transmissão de grandes blocos de 

energia elétrica a longas distâncias. Qualquer distúrbio nos sistemas CC pode causar uma 

forte repercussão no desempenho dos sistemas conectados.  

Para se compreender as necessidades de compensação reativa, em transmissões de corrente 

contínua, é necessário entender certos aspectos da interação entre o sistema CC conectado a 

um sistema CA.  

Aspectos relacionados com as interações CA/CC são de importância fundamental para ambos 

os sistemas, tanto o em corrente alternada quanto o em corrente contínua, bem como para uma 

integração “harmoniosa” do sistema CC nos sistemas CA. Existem várias áreas onde tal 
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interação pode ocorrer, como por exemplo: compensação reativa, sobretensões temporárias, 

interferências harmônicas, interações entre o sistema CC e geradores, estabilidade de tensão, 

estabilidade transitória, ressonância subsíncrona, entre outras. Neste sentido, aspectos 

importantes como a Confiabilidade do Sistema, o Controle e Proteção e os Serviços 

Auxiliares do sistema CC devem ser cuidadosamente analisados no projeto [12]. 

Em relação à Confiabilidade deve-se estabelecer uma configuração adequada dos conversores 

e do arranjo da estação conversora devido à grande importância da concepção estratégica das 

mesmas. Quanto ao Controle e Proteção, além de considerar o arranjo das estações, deve-se 

levar em consideração o desempenho do sistema integrado CC/CA durante o regime 

permanente e na ocorrência de solicitações transitórias e dinâmicas, considerando o 

paralelismo de pólos e bipolos, critérios de sobrecarga, aplicações de chaves de alta 

velocidade (HSS – High Speed Switches), controle de sobretensões transitórias e dinâmicas, 

operação em tensão reduzida e as falhas de comutação associadas às faltas nos sistemas CA 

conectados. Por fim, no que se refere aos Serviços Auxiliares, deve-se garantir a redundância 

necessária para que o desempenho do sistema como um todo não seja afetado por alguma falta 

menor que possa ocorrer. 

 

2.2.1.1 Considerações sobre sistemas CA “fracos” 

 

Os primeiros projetos de sistemas de transmissão CC não eram de grande porte (em termos de 

potência transmitida, em MW) em comparação com os sistemas CA conectados (em termos 

de capacidade de curto-circuito, em MVA). Com o desenvolvimento crescente da transmissão 

CC, principalmente após o emprego das válvulas a tiristores, os sistemas CC começaram a ter 

um aumento crescente na potência transmitida passando, então, a representar uma 

porcentagem já considerável de potência (MW) comparada aos sistemas CA conectados 

(MVA de curto-circuito). Este processo culminou com os sistemas vistos atualmente, como é 

o caso de Itaipu (6300 MW) e os em processo de implantação, como, por exemplo, as Usinas 

do Rio Madeira (6450 MW de potência instalada). Nestes casos, muitos aspectos da interação 

CA/CC passam a ser bem importantes, dado o montante de potência transmitida em relação 

aos sistemas CA existentes.  

O conceito de sistema CA “fraco” ou “forte” está associado com o próprio desenvolvimento 

da tecnologia de transmissão em corrente contínua, o que permitiu a transmissão de grandes 

blocos de energia.  Um sistema CA “fraco” pode ser entendido como um sistema de baixa 



   10 

potência de curto-circuito (alta-impedância) em comparação com a potência transmitida pelo 

elo CC. Pode-se definir, assim, alguns parâmetros que permitem avaliar o grau de um sistema 

CA, para um determinado elo CC. De certo modo, pode-se constatar que quanto menor for a 

potência de curto-circuito de um sistema CA mais problemas serão esperados nas possíveis 

interações CA/CC. 

Alguns parâmetros são facilmente estimados, como se pode observar na figura 2.14. Estes 

avaliam o quanto os sistemas CA, conectados a um sistema CC, são passíveis de receber 

maiores impactos devido a operações de chaveamento, eliminação de faltas, entre outros. 

Uma estimativa de quanto o sistema CA é “fraco”, ou seja, mais suscetível à variação de 

tensão, é dada de forma simplificada por meio da relação curto-circuito (SCR) [12]. Esta 

relação é definida pela razão entre a potência de curto-circuito na barra conversora e a 

potência CC nominal do elo. Ou seja: 

     
    
  

     

Onde:  

     = potência de curto-circuito trifásica simétrica; 

   = potência CC transmitida; 

           
 

 
 . 

Uma variação dessa definição é a relação de curto-circuito efetiva (ESCR), na qual a potência 

de curto-circuito do sistema CA é subtraída da potência reativa capacitiva (filtros harmônicos 

e bancos de capacitores em derivação) existentes na estação conversora.  

Assim, o comportamento do sistema CC é analisado por intermédio de tais relações e quanto 

menor o valor de SCR, ou ESCR, maiores problemas relativos à interação CA/CC podem ser 

esperados.  Sistemas com SCR ≤ 2,5 são considerados sistemas fracos, bem como sistemas 

com ESCR ≤ 2,0. 
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Figura 2. 3 - Parâmetros que influenciam na definição da relação de Curto-Circuito (SCR) e da 

Relação de Curto-Circuito Efetiva (ESCR) [12]. 

 

Com a figura 2.3 percebe-se então que quanto maior for a impedância (Z) do sistema CA 

interligado ao sistema CC, mais suscetível a variações de tensão o barramento de tensão     

estará e, assim, mais “fraco” é o sistema frente a possíveis contingências, maior a chance de 

perder a conexão do sistema quando nessa situação. Quanto mais “forte” o sistema mais 

controlável é a tensão no barramento, enquanto que quanto mais “fraco” maior a necessidade 

de se instalar mecanismos de controle de tensão. A compensação reativa passa, assim, a ser 

fundamental nessa integração e nesse ajuste de controle. 

Outra grandeza também importante na análise da interação entre sistemas CC/CA é a 

frequência de ressonância dos sistemas CA conectados ao elo CC. Esta frequência pode ser 

calculada de maneira aproximada como [12]: 

        
   
  

 

Onde, 

                              

     = potência de curto-circuito trifásica simétrica, em MVA; 
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A existência de ressonância de baixa ordem na rede CA implica na necessidade de se instalar 

equipamentos adicionais, tais como: filtros harmônicos de baixa ordem ou compensadores 

síncronos, nas estações conversoras. A conexão de sistemas CA “fracos” com um sistema CC 

pode ocasionar problemas na operação, tais como: 

- Instabilidade de tensão durante a operação normal devido a variações de carga na rede CA, 

variações na potência CC e, também, chaveamento de filtros harmônicos ou bancos de 

capacitores em derivação; 

- Dificuldades na recuperação do elo CC em caso de faltas; 

- Instabilidade ou grandes oscilações em consequência de ressonância de baixa ordem no 

sistema CA; 

 - Sobretensões elevadas diante de rejeições de carga e eliminação de faltas na rede, o que 

pode resultar em níveis altos de isolamento para os equipamentos.  

Dessa forma, os sistemas CA fracos apresentam maior dificuldade para a integração ao 

sistema CC de transmissão. A estabilidade eletromecânica do sistema CA/CC pode ser 

afetada. Nestes casos a solução depende, principalmente, de um estabelecimento conveniente 

de compensação de potência reativa na estação conversora, com a instalação de 

equipamentos, tais como compensadores síncronos e/ou estáticos, bem como no emprego de 

um controle efetivo no elo CC. A instalação de compensadores síncronos é utilizada em caso 

de sistemas considerados “fracos”, isto porque ele aumenta o nível de curto-circuito, o que 

significa que o compensador síncrono reduz a impedância equivalente da rede a qual está 

sendo conectado, permite um melhor ajuste da tensão através do controle de absorção/injeção 

de reativos na barra de conexão entre o sistema CC e o CA. Para sistemas “fortes” o 

compensador estático é a melhor opção como será visto adiante. 

Como exemplo, pode-se citar o compensador síncrono de Ibiúna, como mostra a figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Detalhe do diagrama unifilar da rede básica S-SE mostrando o compensador 

síncrono de Ibiúna [23]. 

 

Pela figura percebe-se que Ibiúna é uma subestação em 345 kV de onde partem 3 circuitos 

duplos e ainda possui a conexão com o elo CC e com o sistema de 500 kV, dessa forma a 

impedância do sistema da subestação é alta e consequentemente o sistema “fraco”, logo se 

optou por conectar um compensador síncrono para o controle de tensão e a compensação 

reativa da estação inversora conectada, de modo a buscar diminuir a impedância do sistema e 

assim permitir uma integração mais robusta.   

 

2.2.2 Considerações sobre aplicações de Sistemas em CC 

 

 

 

2.2.2.1 Controlabilidade da potência 

 

As principais grandezas elétricas que caracterizam os sistemas de CA ligados aos terminais 

dos conversores são a tensão e o nível de curto-circuito. Mantendo-se tais níveis dentro de 
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uma gama de variação razoável, o sistema de CC será capaz de manter a potência controlada 

em um valor pré-especificado. Este modo de operação é altamente desejável e, em geral, em 

redes de CA não é possível adotá-lo [12]. 

Em um sistema CC, a potência pode ser mantida praticamente igual ao valor programado. 

Uma vez calculada a corrente para a potência desejada e com o valor de tensão       obtém-

se a potência de transmissão por: 

    
  
  

 

Assim, a potência de sistemas CC pode ser controlada, quase que instantaneamente, entre zero 

e o valor da potência nominal do sistema, admitindo, temporariamente, operar com sobrecarga 

(corrente acima da nominal), observadas as limitações impostas pelas redes CA e pelos 

controladores de tensão associados às estações conversoras. 

Distinguem-se no tempo duas ações de controle que podem ser exercidas por sistemas de CC:  

- Controlador primário 

Devido a sua velocidade de resposta, a potência de um sistema de corrente contínua pode ser 

modulada de modo a influenciar a frequência antes que os reguladores de velocidade atuem 

no sistema de corrente alternada.  

- Controlador secundário 

Cessada a ação de controlador primário, na qual cada regulador de velocidade contribui para a 

redução do erro de frequência, resulta ainda um erro estático de frequência que é corrigido 

pelo Controle Automático de Geração (CAG) do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Novamente, os sistemas de CC podem contribuir no reajuste gradual da potência controlada. 

De modo a “transferir” potência girante de uma área com excesso de geração para outra com 

menor geração, em casos de contingências no sistema interligado, aumentando assim a 

flexibilidade operacional das redes de transmissão. 

 

2.2.2.2   Recuperação do Sistema CC após Distúrbios  
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Utilizando o conceito de controlabilidade da potência (corrente) é possível recuperar a 

potência do sistema CC de maneira rápida, assim que a tensão de comutação reapareça nos 

terminais das válvulas. Geralmente, sob o ponto de vista da rede CA, há interesse em que o 

sistema CC se recupere gradualmente, por exemplo, em um tempo de 0,25 a 0,5 segundos, 

devido ao fato de uma taxa elevada de variação de potência reativa associada à recuperação 

poder provocar colapso da tensão CA, falhas de comutação, entre outros. 

A recuperação do sistema CC em diversas circunstâncias pode não se concretizar com 

sucesso. Em geral, nos casos em que o sistema de CC está ligado a uma rede CA de baixo 

nível de curto-circuito e/ou em presença de montante significativo de carga, a recuperação 

pode ser comprometida devido ao surgimento de regimes de operação com instabilidade de 

tensão e consequente falha de comutação. 

A solução mais imediata para esse problema é reforçar o sistema CC, no seu lado CA, no 

terminal mais sensível à falha de comutação, geralmente no inversor, com compensadores 

síncronos ou estáticos. Contudo tais soluções devem ser aplicadas quando medidas mais 

simples já estejam esgotadas, como adotar medidas operativas temporárias ou adequar o 

controle do sistema de CC.  

 

 

2.2.3   Corrente Alternada versus Corrente Contínua 

 

 

Os sistemas de transmissão CC, embora similares em determinados aspectos aos sistemas de 

transmissão CA, apresentam algumas diferenças fundamentais, dentre as quais maior 

complexidade no que se refere às estações conversoras e às características das solicitações 

elétricas impostas aos seus equipamentos e componentes [7]. 

Desde a introdução da transmissão CCAT, vários estudos vem sendo feitos comparando 

alternativas em CC e em CA. Inicialmente CCAT, só era utilizado onde o CAAT não era 

tecnicamente viável, por exemplo, para longas travessias submarinas ou para interligar redes 

que operam com frequências diferentes. 

Vários desenvolvimentos tecnológicos foram incorporados às técnicas de transmissão tanto 

em CC quanto em CA, tornando-se quase que obrigatório incluir ambas as opções em análises 

de expansões de redes de sistemas de potência. Nos sistemas em CC ressaltam-se os rápidos 

desenvolvimentos na tecnologia de semicondutores e de microprocessadores que somados as 
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simplificações estruturais nas estações conversoras, vem tornando esta técnica de transmissão 

cada vez mais competitiva. Por outro lado, nos sistemas de corrente alternada, vários 

desenvolvimentos tem resultado em melhoria da capacidade de transmissão com 

investimentos moderados: linhas compactas, linhas de seis ou mais fases, compensação série, 

compensação estática, proteções seletivas e disjuntores de ação rápida.  

O custo associado a sistemas de transmissão em CA, linhas e equipamentos terminais, tem 

sido bem divulgado e é, em geral, viável fazer uma estimativa, com erro não superior a cerca 

de 10%, em condições normais de mercado, e salvo condições técnicas especiais. Já para os 

sistemas de corrente contínua costuma-se dizer que cada oferta é moldada a cada aplicação. 

No entanto, observando as cotações fornecidas por fabricantes, é possível derivar algumas 

relações que permitem estimar o custo de estações conversoras e sua sensibilidade a diversos 

parâmetros [12] [16].  

O custo dos terminais dos sistemas de CC representa parcela importante do custo total e, 

portanto, uma estimativa de seu custo deve ser feita ainda na fase de planejamento da 

expansão da transmissão. 

Considerando que não existam requisitos muito especiais que possam afetar o custo, a 

participação de cada componente principal no custo da estação é aproximadamente como na 

tabela 1, mostrada a seguir.  
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Tabela 1 - Distribuição percentual dos custos de uma Estação Conversora [12] 

 

 

Com base em estudos de pré-viabilidade, alguns parâmetros que afetam o custo das estações 

conversoras podem ser estimados: 

- A potência do sistema; 

- A tensão em CC; 

- A tensão nos sistemas ligados aos terminais conversores. 

Para uma determinada potência (considerando transmissão versus distância) haverá uma 

tensão de CC ótima, levando em conta o custo da linha e o das estações conversoras, a 

valorização econômica das perdas e os condicionamentos de tipo ambiental. Em particular, 

dentro de certos limites, o custo das estações conversoras cresce com a tensão, sendo esta 

variação não regular, devido ao caráter discreto dos tiristores disponíveis e, por conseguinte, 

da influência das correntes do sistema nos custos dos tiristores. O aumento do custo com a 

tensão deve-se ao aumento do número de tiristores em série e aos isolamentos internos e 

externos dos equipamentos. O custo das estações conversoras também aumenta na medida em 

que as redes em CA ligadas aos terminais têm tensões mais elevadas, isso devido ao 

incremento do custo dos filtros e dos transformadores conversores.  
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Vários outros fatores podem aumentar o custo das estações conversoras. São eles: nível de 

curto-circuito baixo da rede CA, critérios muito restritivos quanto à interferência harmônica 

(afeta o dimensionamento dos filtros), requisito de capacidade de sobrecarga de longa duração 

(afetam válvulas e sistema de refrigeração), valorização das perdas, nível de isolamento alto, 

prazos de construção, alta disponibilidade, entre outros. O índice de disponibilidade não é só 

de responsabilidade do fabricante, pois pressupõe adequada manutenção e observância às 

regras operativas. Dessa forma deve estar conjugado com um protocolo de 

manutenção/operação. 

Por outro lado, existem várias considerações que podem conduzir a uma estação de menor 

custo, tais como esquemas com conexões unitárias, onde um nível de transformação pode ser 

eliminado; estações “Back-to-Back”, sistemas sem previsão de reversão da potência plena. A 

figura 2.5 mostra a comparação entre os menores custos possíveis das alternativas CA e CC. 

 

 

Figura 2.5 - Curva “Breaken-even” CA-CC [16]. 

 

A comparação clássica pode ser observada na figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Curva clássica de comparação CA-CC [12] [16]. 
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3  COMPENSAÇÃO REATIVA: CONCEITOS E MECANISMOS 

 

 

 

3.1 Compensação reativa e sistemas CA 

 

 

Os sistemas elétricos de potência são constituídos por diferentes tipos de componentes, os 

quais, conectados adequadamente viabilizam a operação e o atendimento de seus 

consumidores. O planejamento e a operação dos sistemas de energia elétrica visam atender 

certos critérios mínimos, no que diz respeito à capacidade de transmissão de energia, à 

qualidade de transmissão, à confiabilidade e à economia.  

Tradicionalmente, em circuitos elétricos de corrente alternada, as definições de potência 

usuais se aplicam aos casos de regime permanente senoidal. Tendo um circuito monofásico 

em função do tempo, a tensão e a corrente instantâneas são dadas por [3]:  

                   

E 

                      

Onde  

       e      são os valores máximos das senóides de tensão (V) e corrente (A), 

respectivamente;  

. φ é o ângulo da corrente em relação à referência que geralmente é a tensão; 

.         , que é dado em radianos e f é a freqüência dada em Hz. O sistema elétrico 

brasileiro adota f = 60 Hz.  

A potência instantânea absorvida por uma carga monofásica é dada pelo produto dos valores 

instantâneos da tensão e corrente, ou seja:  
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Sendo    
    

  
 e I  

    

  
, os valores eficazes da tensão e da corrente, respectivamente. 

Pode-se reescrever a equação como : 

                                

A equação encontrada pelo produto da corrente e tensão instantâneas mostra que a potência 

monofásica fornecida à carga é constituída de duas parcelas. A primeira parcela é dada por 

V.I.cos φ, constante no tempo, que representa a potência absorvida pela carga, a qual é 

transformada em trabalho útil, sendo denominada potência ativa, representada por P e medida 

em watts – W. A segunda parcela, dada por V.I.cos (2ωt - φ), é variável no tempo e possui 

frequência igual a duas vezes a frequência da rede. Esta, por sua vez, representa uma potência 

flutuante que ora é absorvida pela carga, ora é fornecida pela mesma, sendo seu valor médio 

nulo. Logo, é incapaz de realizar um trabalho útil. Representa uma energia que durante um 

quarto de período é absorvida pela carga e armazenada no campo magnético ou elétrico ligado 

ao circuito e, no quarto de período seguinte, é devolvida à rede. É denominada Potência 

Reativa, representada por Q, medida em vars [3] [7].  

Dessa forma, pode-se definir uma potência complexa S, medida em VA, dada pela relação: 

       

Para se analisar os sistemas elétricos de potência utiliza-se o fluxo de potência. Ou seja, 

busca-se definir o fluxo de potência ativa e reativa em cada barramento da rede. Assim, pode-

se analisar o desempenho do sistema sob o ponto de vista de operação ou planejamento do 

mesmo. 

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 

potência deve também considerar os carregamentos dos componentes do sistema. 
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Para se realizar tal análise, podem-se estabelecer equações para as barras do sistema de 

interesse. As equações de fluxo de potência, para uma barra k de um sistema de duas barras 

genéricas, são dadas por: 

                              

  

   

 

                              

  

   

 

Sendo a potência complexa dada por              .  

Assim,       é a potência injetada da barra e     é a abertura angular entre as barras, dado um 

sistema de duas barras genéricas k e m. Esta potência injetada é a composição de uma 

demanda de carga e/ou geração na barra, resultando assim numa potência líquida dada pela 

potência de geração subtraída da potência demandada pela carga. 

Um sistema de potência é constituído por barras de carga e barras de geração. Ao se resolver 

as equações de fluxo de potência, adota-se uma barra como referência também conhecida 

como barra de balanço (swing) ou barra infinita. O nome de barra infinita vem do fato de que 

a tensão permanece constante independente do valor de corrente ou potência. O valor da 

tensão e do defasamento angular da barra de referência são conhecidos. O mais comum é 

adotar uma barra de geração como referência. Para um sistema síncrono uma única barra é 

definida como de referência. No caso do SIN é o barramento de Ilha Solteira. 

Outra denominação para as barras é classificá-las como barras PQ ou barras PV. Denominam-

se barras PQ, ou barras de carga, as barras onde os valores da potência ativa (P) e potência 

reativa (Q) são conhecidos. Na barra PV, ou de geração, a potência ativa do gerador e a 

magnitude da tensão são fixadas, ou seja, se conhece a tensão e esta é mantida constante, 

através do controle de reativos. 

O exemplo mais simples é um sistema com duas barras, com uma barra de referência e uma 

barra PQ ou PV. A figura 3.1 abaixo mostra o diagrama de impedância de um sistema de duas 

barras. 

 

 



   23 

 

                

 

 

                                 
                                   

      

 
                                   

      

 
             

  

 

 

 

Dessa forma, a potência que flui da barra 1 para a barra 2, desprezando-se as perdas resistivas 

na linha, é dada por: 

     
                

   
 

     
   

                  

   
 

Onde    é a reatância entre as barras. 

Pode-se observar que a máxima potência transferida ocorre quando o deslocamento angular 

atinge 90°, uma vez que o sin (90º) é igual a 1. Portanto existe um limite para a capacidade de 

transferência de potência ativa em sistemas com corrente alternada.  

As equações de fluxo de potência não lineares não têm soluções analíticas e a única maneira 

de resolvê-las é através de métodos iterativos. Existem diversos métodos iterativos para 

resolver equações não lineares. Os métodos mais empregados em fluxo de potência são o de 

Gauss - Seidel e o de Newton – Raphson. 

Pelo Método de Newton – Raphson desacoplado pode-se perceber a forte dependência entre 

   e   , e entre   e   .  

                 

                 

Onde      e       são as respectivas matrizes jacobianas.  

Figura 3.1 - Diagrama de impedância de um sistema de duas barras [3]. 
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Com isso, controlando-se a potência mecânica injetada nas máquinas consegue-se controlar a 

potência fornecida, bem como através do controle de reativos consegue-se controlar a 

variação de tensão nas barras.  

Em linhas de transmissão CA, a produção e o consumo de reativo pela própria linha de 

transmissão constitui um problema sério [13]. Em uma linha com indutância série L e 

capacitância shunt C por unidade de comprimento, operando em uma tensão V e corrente I, 

produz de potência reativa [13]: 

         

E absorve [13]: 

         

Dessa forma, se      , tem-se [13]: 

 

 
   

 

 
 

 
 
    

Nesse caso, a impedância da linha é representada pelo valor de   . Assim a carga natural da 

linha é dada por [13]: 

      
  

  
 

Esta relação é independente da distância da linha, dependendo somente da tensão associada à 

transmissão. Para linhas carregadas somente pela carga natural    a potência reativa associada 

é zero e a magnitude da tensão é a mesma em qualquer ponto da linha. A maioria das linhas 

não é operada transmitindo sua potência natural (  ), dado que a carga varia com o tempo. Se 

a carga é maior que a carga natural, tem-se potência reativa consumida pela linha, enquanto se 

a carga é menor que a carga natural, tem-se potência reativa fornecida pela linha de 

transmissão. Sendo a tensão nas duas extremidades da linha iguais, o mesmo montante de 

potência reativa será fornecida ou absorvida, de acordo com a carga, nos dois terminais. Com 

o aumento da distância, dada às variações de carga, a potência reativa requerida pela linha 

aumenta.  Em linhas longas a variação de tensão se torna grande, e se torna necessário suprir 

ou absorver reativos na linha de modo a manter a tensão constante ao longo da mesma. Para 

isso, empregam-se os equipamentos de compensação reativa, como compensadores síncronos 

ou estáticos, reatores de linha, bancos de capacitores, entre outros.  
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Para a transmissão CA, quanto maior a tensão menor as perdas de transmissão. Logo, em 

transmissão a longas distâncias, é necessária a instalação de subestações intermediárias, com 

níveis de tensões variáveis. Em redes CA a potência transmitida entre dois pontos da rede é 

função, principalmente, da reatância da ligação entre os dois pontos e da defasagem angular 

entre os mesmos.  

O controle do fluxo é feito por meio do controle de injeção de potência mecânica nas turbinas 

que acionam os geradores, dada a relação entre variação de potência ativa e defasagem 

angular entre os rotores das máquinas síncronas, como visto na relação mostrada 

anteriormente. Dessa forma deve-se manter um sincronismo das máquinas, para se obter uma 

transferência de potência de forma estável. Para aumentar a potência transferida aumenta-se o 

“despacho” da máquina, ou seja, a potência mecânica injetada. Assim, pode-se controlar de 

forma indireta e lenta o fluxo de potência ativa entre regiões do sistema elétrico. Os fluxos de 

potência vão se distribuir nas linhas de transmissão de acordo com as características elétricas 

das mesmas, como se pode observar na figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 - Distribuição dos fluxos de potências nas linhas de transmissão em sistema CA [15]. 

 

Os sistemas elétricos em CA consomem e absorvem reativos na medida em que a carga varia. 

Dessa forma, deve-se ter um controle da compensação reativa do sistema. Ainda que em 

regime permanente seja possível ajustar a potência, por meio de transformadores defasadores, 
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compensações de potência reativa e redespacho de geração, certamente tal potência se 

desviará do valor programado em caso de contingências no sistema. 

A compensação reativa na rede CA é determinada a partir do consumo de reativo pelas 

próprias linhas de transmissão e da demanda de carga. No caso do SIN, a carga é variável ao 

longo do dia. Logo, se faz necessário realizar essa compensação de maneira dinâmica, via, por 

exemplo, compensadores estáticos. Bancos de capacitores e reatores de linha são utilizados na 

compensação das linhas de transmissão.  Em sistemas elétricos de potência, em geral, pode-se 

calcular os fluxos de carga em cada barra e assim determinar perdas e necessidades de 

compensação para ajuste de tensão nos terminais dos barramentos. Dessa forma, no sistema 

elétrico brasileiro existem diversos mecanismos e equipamentos instalados para realizar a 

compensação reativa. A injeção/absorção de reativos no mesmo influencia diretamente na 

tensão das linhas de transmissão e do sistema como um todo, podendo gerar sobretensões e 

subtensões, o que pode levar a perda de sincronismo e consequente rejeição natural de cargas, 

além da ativação dos esquemas de proteção presentes no SIN. 

 

 

3.2 Compensação reativa e sistemas CC 

 

3.2.1 Princípios de funcionamento das conversoras CC 

 

 

Como visto anteriormente, o controle do fluxo de potência em sistemas de CA é feito através 

do controle de potência mecânica na máquina o que indiretamente permite controlar o fluxo 

por meio de sua forte relação com o ângulo de defasagem  . Em sistemas CC o fluxo de 

potência é controlado através da tensão e da corrente. 

Por exemplo, no circuito CC da figura 3.3: 

 

Figura 3.3 - Controle do fluxo de potência CC [15]. 
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Tem-se que o fluxo de potência é dado por aplicação direta da definição de potência, ou seja, 

     . A linha de transmissão CC possui uma indutância própria, contudo como não 

existe variação no fluxo de potência, não há o surgimento de uma reatância da linha, dado que 

o fluxo de potência transmitido pela corrente é constante. Consequentemente, não há potência 

reativa transmitida quando se fala em corrente CC. A compensação reativa em sistemas CC se 

faz necessário devido ao consumo de reativo pelo processo de conversão CA/CC e CC/CA. 

Isso pode ser entendido comparando o elo CC a uma carga. Ou seja, a rede CA “vê” o elo 

como uma carga, em relação à potência reativa, pois ele consome reativo. Já em relação à 

potência ativa, o elo é “visto” pela rede CA de duas formas: No lado da estação conversora de 

CA para CC como uma carga; já no lado da estação conversora de CC para CA a rede CA 

conectada “enxerga” como uma geração. Tal “visão” é bem útil para análise de contingências 

no sistema em caso de perda do elo CC. 

Assim, o controle da tensão em sistemas CC viabiliza o controle da corrente e da potência 

transmitida. No caso de Itaipu, a tensão é de ±600 kV. Assim tem-se um fluxo como 

exemplificado na figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Controle do fluxo de potência nos conversores do elo de Itaipu [15]. 
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Um sistema CC é constituído primordialmente por duas estações conversoras. A estação que 

faz a conversão de CA para CC é denominada retificadora e trabalha com ângulos de disparo 

no intervalo 0º <   < 90º. A estação que faz a conversão CC para CA é denominada inversora 

e trabalha com ângulos de disparo no intervalo 90º<   <180º. O ajuste do ângulo permite o 

controle da tensão CC. A transmissão CC é feita através da comutação pela rede CA da ponte 

de tiristores de 12 pulsos na estação conversora.  

Supondo uma comutação ideal em uma ponte de 6 pulsos com carga resistiva, como na figura 

3.5, onde o tiristor 5 e 6 estão conduzindo como abaixo: 

 

Figura 3.5 - Conversor de 6 pulsos (tiristores) – carga resistiva [15]. 

 

Na curva abaixo (figura 3.6), pode-se observar que a tensão     é positiva e permite T5 e T6 

estarem conduzindo. A partir do ponto de encontro entre    e    , teremos     positiva e, 

portanto, o tiristor T1 estará apto a conduzir. O tiristor T5 só irá deixar de conduzir quando a 

corrente    , sobre ele, for igual à zero. No caso de uma comutação ideal, isso aconteceria 

instantaneamente, passando então a T1 e T6 serem os responsáveis por conduzir corrente, até 

a próxima intersecção das tensões CA, a qual seria    e   , sendo então     positiva, e assim 

por diante.   



   29 

 

Figura 3.6 - Tensão e ângulo de disparo [15]. 

 

 

No caso do disparo ocorrer no exato ponto de intersecção e da corrente estar em fase com a 

tensão, ter-se-ia α = 0º. 

A figura 3.7 mostra a variação da tensão CC com o ângulo de disparo. 

 

Figura 3.7 - Tensão CC versus ângulo de disparo   [21]. 

 

O valor da tensão média é dado por, para fonte ideal e cargas resistivas na rede CA [14]: 

Ponto a partir 

do qual T1 

pode conduzir 

caso 

disparado. 
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Onde     corresponde à tensão de linha da rede CA. 

Dessa forma, com uma fonte ideal (impedância nula) e sem considerar a impedância da rede, 

a comutação ocorreria de maneira instantânea. Contudo, a rede possui uma impedância 

indutiva característica o que faz com que ocorra um atraso na comutação da ponte de 

tiristores. Assim tem-se um ângulo   que reflete esse atraso, tornando a comutação mais lenta. 

Isso pode ser observado na figura 3.8, onde a curva verde representa a comutação com fonte 

não ideal, a vermelha com uma fonte ideal e ângulo de disparo de 0 º e a azul mostra a curva 

com fonte ideal e ângulo de disparo igual a 30º. 

 

 

Figura 3.8 - Processo de comutação [15]. 

 

Dessa forma o valor médio da tensão passa a ser [14]: 

 

         
   

 
           

       
 

 

Onde   é a indutância da rede conectada a ponte retificadora.  
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Assim, o valor da tensão no retificador e no inversor será dado por: 

               
   

 
           

       
 

 

 

              
   

 
           

       
 

  

Pode-se perceber que a tensão é controlada por meio do ângulo de disparo, para o retificador e 

extinção, para o inversor, e pela corrente    , que é escrita como [12] [14]: 

     
                     

    
 

A figura 3.9 mostra uma ponte de 6 pulsos comutada pela rede CA e a figura 3.10 mostra a 

forma de onda obtida no inversor 

. 

 
Figura 3.9 - Ponte de 6 pulsos comutada pela rede CA [15]. 
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Figura 3.10 - Forma de onda obtida no inversor [14][15]. 

 

 

 

Por meio da forma de onda do inversor podemos observar a relação entre o ângulo de disparo 

 , o ângulo de comutação   e o ângulo de extinção   sendo que esta é dada por: 

         

Dessa forma o sistema CCAT é formado pela conexão das pontes de tiristores como na figura 

3.11 abaixo. 

 

Figura 3.11 - Ligação entre estações conversoras [15]. 

 

 

O ângulo de extinção   também denominado de margem angular consiste no ponto a partir do 

qual ocorrerá falha de comutação no terminal inversor. É, assim, a referência para a operação 

com segurança.  

O emprego transformadores conversores melhora a tensão de comutação na válvula, ou seja, 

geram ondas de tensão com menor efeito “Ripple”, oriundo do emprego de tiristores para a 

conversão, a utilização de pontes de 12 pulsos reduzem os harmônicos gerados, ou seja, a 
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soma das pontes de 6 pulsos eliminam os harmônicos de 5ª e 7ª ordem, uma vez que estes 

quando somadas as pontes estão em oposição de fase, sendo estes harmônicos os de maior 

influência, tal soma elimina também os de maiores frequências (17º, 19º, assim por diante).  

A figura 3.12 mostra o esquemático geral de um sistema CCAT. 

 

 

Figura 3.12 - Sistema CCAT – ponte de 12 pulsos [20]. 

 

 

Para analisar a compensação reativa na conversão CA/CC devem-se analisar também certas 

possibilidades de operação dos sistemas CC integrados a rede CA. Os principais métodos de 

operação referentes ao arranjo dos conversores que podem ou não ser previstos para um 

sistema CC são: operação bipolar balanceada e operação monopolar (com retorno pela terra 

ou com retorno metálico). A seguir serão mostradas as configurações existentes para os 

conversores. 

 

3.2.2 Configurações em redes CCAT 

 

A figura 3.13 mostra algumas configurações alternativas para os conversores na estação CC 

para diferentes potências transmitidas, em 800 kV, variando de 3000 MW a 9000 MW. 
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Figura 3.13 - Configuração para os conversores na estação em 800 kV em função da potência 

transmitida [16]. 

 

 

No que diz respeito ao Arranjo da Casa de Válvulas, há indicações de que para potências entre 

6000 MW e 6400 MW, é melhor utilizar um pólo com dois conversores de 12 pulsos, como 

feito em Itaipu. Podem ser identificados, ainda, vários tipos de configurações para os sistemas 

CCAT: 

- Ligação ponto-a-ponto: Uma linha área ou cabo ligando duas conversoras que quanto à 

conexão a terra pode ser classificada, simplificadamente, em: monopolar com retorno a terra; 

monopolar com retorno metálico; sistemas bipolares simples e duplos. Podem-se visualizar 

tais configurações na figura 3.14 e figura 3.15. 

 

 

Figura 3.14 - Configuração monopolar com retorno pela terra e monopolar com retorno 

metálico, respectivamente [15]. 
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Figura 3.15 - Configuração bipolar [15]. 

 

A ligação monopolar com retorno pela terra foi empregada nas primeiras instalações CCAT, 

com cabos submarinos e eletrodos de mar. Esta modalidade de operação também é possível, 

durante certo tempo, em casos onde um pólo de um sistema bipolar esteja fora de serviço. O 

esquema básico desta ligação consiste em um condutor energizado (pólo) e o retorno de 

corrente através do solo. A principal preocupação, com relação à instalação em CCAT é com 

o projeto dos eletrodos. Em regiões urbanas, onde existem grandes chances de interferência 

com estruturas metálicas enterradas, esta aplicação pode ser proibida [12] [16].  

Na ligação monopolar com retorno metálico, a corrente retorna por um condutor metálico, 

evitando os problemas de interferência com estruturas metálicas enterradas, como no caso de 

regiões urbanas, por exemplo. Este tipo de operação pode ser utilizado, em um sistema 

bipolar, caso os equipamentos terminais, em um dos conversores, estejam fora de serviço. A 

fim de evitar a circulação de corrente pela terra (caminho de baixa impedância) um dos 

neutros opera isolado através de um disjuntor de CC para baixa tensão, normalmente aberto.  

A ligação bipolar é mais frequente em ligações CCAT com linhas aéreas e, mais 

recentemente, por cabos submarinos. As tensões aplicadas a cada pólo são, em geral, iguais 

(exceto na fase de construção e comissionamento) e de polaridade oposta. O ponto médio 

entre os conversores de uma mesma estação é aterrado e, teoricamente, não há circulação 

importante de corrente pelo solo.  Não devem ocorrer saídas de um bipolo provocadas por 

descargas atmosféricas, pois a disrupção, na maioria dos casos, vai provocar desligamento em 

um dos pólos. Pode-se então dizer que um sistema bipolar CCAT é “equivalente” a um 

sistema CAAT, com circuito duplo na mesma torre. Esta “equivalência” só será verdadeira 
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caso os dois sistemas tenham o mesmo índice de “disponibilidade”. No entanto, como 

sistemas CA e CC são funcionalmente diferentes o mesmo grau de disponibilidade só pode 

ser alcançado caso os sistemas possam se manter operando mesmo tendo um circuito CA ou 

um pólo CC fora de serviço, de modo estável, e se o sistema CC possuir capacidade de aturar 

sobrecargas de longa duração.  

Sistemas bipolares duplos são compostos por dois sistemas nos quais existam dispositivos de 

chaveamento, de operação sincronizada em ambas as estações conversoras que permitam 

remanejar conversores, de um sistema para outro, no caso de desligamento de uma das linhas 

bipolares pelo paralelismo de conversores de mesma polaridade. Esquemas mais simples de 

chaveamento podem ser utilizados para paralelar conversores de polaridades diferentes, de um 

mesmo sistema bipolar simples para o caso de falta em um dos pólos das linhas de CCAT. 

Neste caso o controle tem que estar adaptado como nos casos de sistemas projetados para 

permitir reversão de potência. Para a reversão da potência, como a corrente não pode reverter 

através do tiristor (que compõe a válvula do conversor), se reverte a tensão do pólo [12].  

- Ligação back-to-back: A ligação “Back-to-Back” é caracterizada pela presença da inversora 

e da retificadora na mesma subestação, ou seja, não há linha entre elas, conforme a figura 

3.16. Este tipo de ligação funciona como uma conexão elástica (assíncrona ou não) entre duas 

redes CAAT. Como ligação assíncrona tem sido empregada na troca controlada de potência, 

inclusive com reversão rápida do sentido de transmissão, entre redes que têm frequências 

diferentes (caso Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai) ou entre redes que por motivos de 

segurança ou limite de estabilidade não podem ser ligadas em CA (caso das ligações entre o 

Canadá e os Estados Unidos, por exemplo) [16] [7].  

 

Figura 3.16 - Configuração “Back-to- Back” [12]. 
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- Ligação em rede de CCAT (multiterminais): Podem ser tipo série ou tipo paralelo. Na 

ligação multiterminal tipo série, a corrente no sistema é única e determinada por um 

conversor. Os demais conversores operam sujeitos à limitação do ângulo de disparo e podem 

ser retificadores ou inversores. Novos conversores podem ser incluídos ou removidos 

facilmente. As variações de potência em qualquer terminal podem ser compensadas pelo 

terminal controlador da corrente.  Não há necessidade de um sistema muito rápido de 

telecomunicação entre terminais, embora seja desejável comunicação de modo a otimizar a 

operação e minimizar perdas, isto é, se todos os terminais estão operando com carga reduzida 

a corrente na linha pode ser reduzida.  Os problemas associados à ligação série são, por 

exemplo, os requisitos de potência reativa e as perdas que são altas, pois é necessário, neste 

tipo de ligação, se operar com ângulos de disparo bem diversos. Essa influência do ângulo de 

disparo no consumo reativo será visto mais a frente.  

Na ligação multiterminal do tipo paralelo, como pode ser visto na figura 3.17, a tensão no 

sistema é única e é determinada por um dos conversores, enquanto os demais controlam a 

corrente. A conexão em paralelo de conversores pode apresentar alguns problemas como 

maior vulnerabilidade do sistema CA/CC em caso de distúrbios no lado CC, como, por 

exemplo, falha na comutação ou falha na linha de transmissão CC.  

 

 

Figura 3.17 - Configuração Multiterminal paralelo [12][15]. 
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Além destes modos referentes ao arranjo dos conversores vistos acima, deve-se também 

considerar os modos de operação com tensão normal e com tensão reduzida. A operação com 

tensão reduzida poderá, por sua vez, não ser permitida para modos de operação diferentes dos 

normais. Do ponto de vista da operação em regime permanente, a grande diferença entre os 

modos de funcionamento dos conversores está nas diferentes quedas de tensão que ocorrem 

para os dois primeiros modos (bipolar e monopolar) e na diferença de tensão CC associada à 

operação normal e com tensão reduzida. Esta diferença afeta diretamente o dimensionamento 

da faixa de “taps” dos transformadores conversores. Outros modos de operação, também 

encontrados em alguns projetos, relacionam-se com a possibilidade de operação em paralelo 

de pólos ou bipolos, por meio de manobra adequada de chaves, visando o aumento da 

confiabilidade do sistema CC. Outras informações fundamentais para a análise dos sistemas 

em corrente contínua são os valores nominais de tensão e corrente CC; as diversas correntes 

CC associadas com a operação em condições ambientes favoráveis e em sobrecarga; reatância 

do transformador conversor; faixas de variação admitidas pelo controle de variáveis, como o 

ângulo de disparo e a tensão CC; as tolerâncias dos parâmetros e dos sistemas de medição; 

características pertinentes do sistema CA conectado, entre outros, de modo que estes 

parâmetros são todos básicos de projeto, sendo fundamental, em relação ao dimensionamento 

da compensação reativa, a reatância do transformador conversor a qual se relaciona com a 

absorção de reativos (preferencialmente pequena) e as válvulas de tiristores, que requerem 

maior absorção de reativo de modo a limitar a corrente de curto sobre as mesmas. 

O dimensionamento dos transformadores conversores é efetuado considerando-se as 

tolerâncias e faixas de variação esperadas. Estas tolerâncias resultam de processos de 

fabricação (reatância do transformador conversor), circuitos e características de equipamentos 

(tolerâncias de medição) e de faixas de variação admissíveis no sistema de controle. Tais 

pontos se relacionam com a tecnologia de fabricação, de modo a se obter as informações 

básicas sobre a corrente de curto-circuito admissível pelas válvulas e a faixa de reatância dos 

transformadores. 

 

3.2.3 Consumo de potência reativa na conversão CA/CC 

 

A linha CC por si só não requer potência reativa, como acontece na linha CA e foi visto no 

tópico anterior. Contudo, os conversores consomem potência reativa do sistema CA.  
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As conversoras têm como característica inerente o consumo de potência reativa. Isto se deve 

ao fato de que a corrente CA injetada no retificador está defasada em relação à tensão CA e a 

corrente CA no inversor está, também, defasada em relação à tensão CA deste terminal. A 

figura 3.18 ilustra o consumo de reativo pelos conversores. 

 

 

Figura 3.18 - Consumo de potência reativa nos conversores CA/CC e CC/CA [15]. 

 

O ângulo de disparo é dado, não somente pela relação entre as tensões de fase, como visto, e 

consiste no ângulo de atraso da corrente em relação à tensão, ou seja, pelo deslocamento de 

fase. Podemos observar essa defasagem na figura 3.19 . 
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Figura 3.19 - Atraso da corrente em relação à tensão nos conversores.[14] 

 

 

Dessa forma pode-se perceber que em todos os casos de operação de conversores, tanto como 

retificador quanto como inversor, a corrente está atrasada com relação à tensão 

correspondente e, portanto, o deslocamento de fase será sempre negativo, consumindo 

potência reativa.  

O consumo de potência reativa é, aproximadamente, proporcional à potência CC transmitida. 

Este consumo, para estações conversoras com valores típicos de reatância de comutação e 

ângulos de disparo, é em torno de 50 a 60% da potência ativa em cada terminal do elo CC. O 

gráfico 1 abaixo mostra a porcentagem de consumo de potência reativa em relação ao 

consumo de potência ativa. 
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Gráfico 1 - Curva típica da potência reativa consumida pelo conversor CA/CC [14]. 

 

A base para o estudo de compensação é a definição do nível de consumo de reativos pelas 

conversoras. Este nível é função do ângulo de comutação e do ângulo de disparo, o que 

consequentemente leva a dependência da corrente CC, da reatância dos transformadores e da 

tensão CA de comutação.  

A potência reativa consumida pelos conversores, para o caso do retificador, é definida por: 

             

Onde, 

       
                    

                 
 

E  

                    
  

   
 

     

    
) –   

Sendo 
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Para o inversor, no controle da margem angular   (referência no inversor, para a operação 

com segurança, sem falhas de comutação), a equação acima pode ser usada substituindo-se 

  por  . O gráfico 2 mostra como a potência reativa varia com a corrente para um conversor 

clássico [15] [22]. 

 

Gráfico 2 - Variação da potência reativa em função da corrente direta no conversor clássico [20]. 

 

Pelo gráfico acima se pode perceber que quanto maior a corrente direta no conversor, e 

consequentemente a potência transmitida, maior o consumo de potência reativa pelo mesmo. 

Com isso, maior será a compensação reativa que deverá ser instalada no lado CA para o 

suprimento do sistema.  

Como exemplo desse consumo, observe a figura 3.20. 
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Figura 3.20 - Consumo da potência reativa no conversor [15].  

 

 

Pela figura 3.20, podem-se observar as parcelas que contribuem no consumo de potência 

reativa no conversor: o transformador é responsável por consumir 0.127 pu, para uma 

potência transmitida de 600 MW, enquanto o conversor consome 0.356 pu. Assim, a 

compensação de reativos é representada na figura por meio de um capacitor (ou um banco de 

capacitores) em derivação que fornecem uma potência reativa                

              . Logo, como esta fornecendo, tem-se que             . 

Esse exemplo mostra, de maneira simplificada, a compensação do reativo demandada pelo 

conversor. Contudo na determinação da instalação do tipo de compensação (compensador 

síncrono, estático, banco de capacitores, entre outros) outros fatores também são levados em 

consideração, dado que, por exemplo, devem-se instalar filtros para os harmônicos gerados na 

rede CA. Tais filtros já auxiliam na compensação reativa, dependendo de seu 

dimensionamento. Além disso, existem critérios mínimos de projeto estipulados no edital de 

licitação da transmissão que devem ser atendidos, de modo a garantir uma segurança mínima 

e confiabilidade ao sistema ao qual tal sistema CC irá se integrar.   

A determinação do suporte de potência reativa a ser instalado em uma estação conversora, de 

modo a suprir a potência reativa absorvida pelos conversores, é efetuada considerando o 

intercâmbio de reativos com os sistemas CA conectados e também os reativos gerados pelos 

filtros harmônicos CA. Os filtros harmônicos são instalados no lado CA tanto para a filtragem 

de harmônicos oriundos da conversão quanto para a compensação do reativo consumido pela 

conversão, como dito acima.   

O tipo de compensação reativa a ser utilizado envolve equipamentos tais como filtros 

harmônicos, bancos de capacitores em derivação, compensadores síncronos e/ou 

compensadores estáticos. A escolha da melhor maneira de se realizar tal compensação 
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influencia diretamente o desempenho do sistema CC/CA, quer em regime permanente ou 

transitório. Pode-se também utilizar o próprio sistema CA para efetuar tal suprimento de 

reativo. Geralmente se utiliza uma combinação dessas várias fontes de reativos.  

Do ponto de vista das características dos sistemas CA conectados a um elo CC, pode-se citar 

dois esquemas básicos: estações conversoras conectadas quase que diretamente as fontes 

geradoras, como é o caso do retificador do elo CC das usinas do Rio Madeira, e estações 

conversoras conectadas em um ponto qualquer do sistema CA, como é o caso do inversor do 

mesmo elo CC na SE Araraquara.  

Como exemplo geral do primeiro caso tem-se os retificadores para transmissões de grandes 

blocos de potência a longas distâncias e transmissão por cabos. Os inversores, em geral, e os 

retificadores, no caso de interligações estabilizantes entre subsistemas (“Back-to-Back”) 

podem ser citados como exemplos do segundo esquema. A existência desses dois esquemas 

básicos envolve algumas diferenças na análise da compensação reativa.  

Para se determinar a compensação reativa levam-se algumas etapas em consideração, que são: 

o balanço de reativos do sistema, o chaveamento de elementos reativos (filtros e/ou bancos de 

capacitores), estudos de autoexcitação, análise da frequência de ressonância; sobretensões à 

frequência fundamental e a análise da configuração da estação conversora para toda a faixa de 

potência. Além disso, para se dimensionar os filtros e bancos de capacitores deve levar em 

consideração aspectos como redundância dos equipamentos.  

 

3.3 A potência reativa e sua influência na tensão do sistema elétrico 

 

 

Nos sistemas elétricos de potência, com o aumento da carga, observa-se um aumento no 

consumo de potência reativa e um declínio de tensão na linha, o que leva, por conseguinte, à 

diminuição da tensão na barra [3]. Dessa forma, a relação entre potência reativa e tensão se 

caracteriza pela necessidade de equilíbrio (balanço) entre níveis de potência reativa solicitada 

pela carga e o nível de tensão na barra alimentadora [3] [5]. 

Os problemas de subtensões e sobretensões podem ser resolvidos ao introduzir no sistema 

mecanismos para o controle da tensão. Isso se dá, geralmente, por meio da compensação 

reativa. Ou seja, através da injeção e/ou absorção de reativos na rede. Existem outros 

mecanismos de controle de tensão, como, por exemplo, abertura de circuitos. 
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O objetivo principal do controle de tensão é manter um determinado nível de tensão nas linhas 

e barramentos do sistema independente das variações das cargas. Em termos de equações de 

fluxo de potência, o módulo da tensão é fixo e a incógnita passa a ser a potência reativa 

necessária para manter aquela tensão.  

Dado o processo de Newton- Raphson para o cálculo do fluxo de potência, o controle da 

tensão por meio de reativos acarreta numa simplificação da matriz jacobiana do processo 

numérico referente aos incrementos de tensão, pois nas barras com tensão controlada os 

incrementos de tensão são nulos.  

Como exemplo, pode-se supor uma rede tal como na figura 3.21: 

 

 

Figura 3.21 - Balanço da potência ativa e reativa em um sistema simples de duas barras. [3] 

 

 

A carga      é alimentada pela barra 2, e como não existe gerador nessa barra, a carga 

deve ser alimentada por meio da linha, a partir da barra 1. A tensão na barra 2 é dada por 

        . 

A corrente da linha satisfaz a relação: 

           

Dessa forma, 
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Sendo    a referência, ou seja, fase 0º e módulo de 1 pu: 

       
    

  
           

 

  
      

 

  
  

Dessa relação pode-se perceber que uma variação na potência ativa P não gera mudança 

considerável em   . Já uma variação na potência reativa Q, cujo fasor está em fase com   , 

afeta significativamente a tensão   . [3] 

Para manter constante o módulo de V2, deve-se fazer com que as demandas variáveis de Q, 

ou seja, as demandas de potência reativa, sejam compensadas localmente na barra 2. Ou seja, 

não é necessário que ocorra transmissão de reativo pela linha, o que permite um controle 

específico na barra desejada, diminuindo a influência sobre o sistema anterior na barra e reduz 

os custos do sistema com equipamentos e manutenções. [3] Assim há um controle local de 

reativos e da tensão do sistema, por intermédio do ajuste da excitação das unidades geradoras 

e dos compensadores síncronos, ou, então, inserindo-se bancos de capacitores. 

 

3.4 A potência reativa e sua influência na estabilidade da tensão. 

 

 

No sistema elétrico de potência, a tensão está para a potência reativa assim como a frequência 

está para a potência ativa. A variação de uma implica em variações na outra, e vice-versa. 

Manter a frequência constante é um bom reflexo de que o balanço da potência ativa está 

sendo mantido. De modo análogo, uma tensão de barra constante reflete o equilíbrio entre a 

potência reativa produzida e a consumida [4]. O sistema é considerado estável quando sua 

resposta oscilatória, durante o período transitório que segue um distúrbio, é amortecida e o 

sistema se estabiliza em um tempo finito para uma nova condição de operação. Caso 

contrário, o sistema é considerado instável [10]. A estabilidade de um sistema demonstra a 

capacidade de um sistema manter uma operação equilibrada, quando em regime normal, e de 

se recompor em caso de contingências.  

O aumento da demanda de carga no SIN tem ocasionado problemas de estabilidade de tensão. 

Situações como o aumento de carga em linhas de transmissão, geradores distantes dos centros 

de cargas e desligamento de bancos de capacitores podem provocar o declínio dos níveis de 
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tensão, fazendo com que ocorra o fenômeno denominado instabilidade de tensão. O declínio 

rápido dos níveis de tensão é chamado de colapso de tensão e consiste em um problema 

complexo associado a sistemas muito carregados. A instabilidade de tensão e os colapsos de 

tensão são grandes obstáculos para a operação estável do sistema e um dos principais fatores 

para a sua ocorrência é a incapacidade do sistema de atender a demanda crescente de energia 

reativa, ou seja, o crescimento da carga [13]. Para análise da estabilidade de tensão são 

utilizados métodos estáticos como a construção das curvas P-V e Q-V, por intermédio de 

cálculos de fluxo de potência.  

 

3.5 A operação do Sistema Interligado Nacional 

 

Em um sistema elétrico de potência as cargas possuem características distintas e podem ser 

classificadas segundo muitos aspectos, tais como: pela sua natureza (residencial, comercial, 

industrial, etc.), tamanho (demanda), simetria (monofásica ou trifásica), constância (em 

relação ao tempo, frequência e tensão), ciclo de funcionamento (uso regular ou aleatório); 

entre outros. [3] 

Analisando um consumidor industrial e um consumidor residencial, por exemplo, constata-se 

que estes possuem características distintas em relação a todos os aspectos acima mencionados. 

A carga industrial é composta por grandes motores indutivos trifásicos que podem ser 

consumidores em nível de subtransmissão e funcionam com relativa constância em relação ao 

tempo. Enquanto uma carga residencial é constituída em sua maioria por equipamentos 

elétricos monofásicos de baixa potência, carga luminosa, consumidores de baixa tensão e, 

além disso, possui grande inconstância em relação ao tempo [10].  

Para o bom funcionamento do sistema é fundamental que a energia reativa esteja adequada à 

necessidade da carga. Ou seja, a demanda da carga deve estar de acordo com a oferta de 

energia reativa pelos sistemas de geração. O comportamento da carga característica do SIN é 

variável ao longo do dia e se modifica em casos de eventos de nível nacional, como Copas do 

Mundo de Futebol, por exemplo. Contudo pode-se observar a ocorrência de picos de cargas e 

é possível definir patamares ao longo do dia. Esses patamares são as divisões em carga 

mínima, leve, média e pesada, fixos cada um a certos horários em cada dia (dia útil, final de 

semana e feriados).  
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A partir de um estudo da carga no sistema é possível definir a quantidade de potência reativa 

necessária para atender a demanda satisfatoriamente. Em caso de demanda de carga maior que 

oferta de reativos e vice-versa, diversos problemas operacionais podem ser observados, como 

perda de sincronismo, instabilidade de tensão, perdas na transmissão, entre outros. Tais 

problemas comprometem a confiabilidade e a continuidade do sistema, levando agentes do 

sistema e consumidores a prejuízos. 

A operação do SIN é responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Tal 

operação envolve controlar tais fluxos de maneira a garantir uma operação otimizada, 

contínua e com segurança. O SIN envolve sistemas CA interagindo com sistemas CC. Tal 

interação requer maiores atenções e estudos para se efetuar uma operação ótima e segura, 

sobretudo em casos de contingências em algum dos sistemas. 

Dada à dimensão do SIN, tanto em número de linhas quanto em extensão, a operação e o 

controle do fluxo de potência e de reativos não é algo trivial e requer toda uma estrutura e 

procedimentos bem definidos. Dessa forma, a operação do sistema obedece aos 

Procedimentos de Redes, que definem limites, exigências e práticas a serem adotadas e que 

devem ser seguidas para a operação normal e em contingência do SIN. Novas instalações e 

sistemas de transmissão devem ser aprovados e estar de acordo com os padrões definidos nos 

procedimentos de redes.  

 

3.6  O controle de tensão do SIN 

 

 

A compensação reativa ganha destaque quando se trata do controle de tensão do SIN. O 

desafio do controle de tensão está no fato de que o comportamento da carga varia bastante ao 

longo do dia.  

No subsistema Norte/Centro-Oeste, por exemplo, observa-se uma acentuada queda da carga 

no período da madrugada. A carga baixa implica em menos consumo de reativo do sistema e, 

consequentemente, aumento das tensões nas linhas de transmissão. Dessa forma, em tempo 

real, tomam-se medidas para diminuir a tensão, como desligar certas linhas especificadas nos 

procedimentos de rede, chavear banco de reatores, utilizar compensadores síncronos e/ou 

estáticos, entre outros. Contudo, após certo horário, a carga começa a crescer rapidamente, 

gerando rampas na curva característica de carga, o que implica em desfazer todos esses 

procedimentos em um curto intervalo de tempo e iniciar outros procedimentos para aumentar 
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a tensão na rede, uma vez que com o aumento da carga, o reativo do sistema diminui e 

observam-se problemas de subtensão.  

Observam-se problemas também em momentos de picos de carga, geralmente no período das 

17h30 a 18h30. Ou seja, a carga aumenta bruscamente, em um pequeno intervalo de tempo, 

provocando afundamento da tensão em certas regiões, fazendo-se necessário injetar reativo no 

sistema para subir a tensão nas linhas de transmissão, de modo que elas não fiquem abaixo do 

mínimo permitido. 

A figura 3.22 abaixo mostra o comportamento da carga de energia do SIN ao longo dos 

últimos anos. 

 

 

Figura 3.22 - Curva de carga de energia do SIN [15]. 

 

 

 

O controle de tensão se torna mais importante ainda em caso de contingência no sistema. 

Dessa forma, o controle de tensão é um aspecto analisado nos estudos de compensação reativa 

para a entrada de novos sistemas na rede do SIN, como ocorreu, por exemplo, no projeto do 

Madeira. Isso, pois, se necessita planejar mecanismos para controle de tensão em casos de 

faltas ou problemas diversos, dado a operação interligada e os esquemas de proteção do SIN, 
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que podem levar, em casos de instabilidade da tensão e até mesmo seu colapso, a grandes 

cortes de cargas nas regiões do país.  

Pode-se citar como exemplo de um problema relacionado à estabilidade do sistema no Brasil, 

o colapso transitório de tensão na interligação Norte-Nordeste. Este problema ocorre quando 

há uma emergência, como perda de alguma linha de transmissão, por exemplo, na interligação 

Sudeste-Nordeste acarretando em um elevado e repentino aumento do fluxo de potência na 

interligação Norte-Nordeste, exigindo do sistema um maior bloco de potência reativa, para 

manter a tensão constante, dado que com a maior carga a tensão tende a cair [3]. Como o 

sistema não tem condições de fornecer de imediato tal solicitação, ocorre um severo e 

transitório afundamento de tensão nas subestações próximas à interligação N-NE. Isto pode 

levar à perda de estabilidade eletromecânica, pois os reguladores das máquinas não têm tempo 

para se ajustarem às novas condições do sistema. Alguns trabalhos de avaliação técnica 

mostram que esse problema tem três soluções possíveis: utilização de compensação série 

chaveada, uso de um compensador estático de reativos ou chaveamento de bancos capacitores 

em derivação, nas subestações próximas a interligação. Sendo a primeira solução a de melhor 

desempenho e menor custo. 

 

3.7 Procedimentos de Rede associado aos sistemas CC 

 

O Submódulo 2.5 dos Procedimentos de Rede do ONS trata dos “Requisitos mínimos para 

elos de corrente contínua”.  O objetivo é estabelecer os requisitos mínimos funcionais e de 

projeto do elo CC, com ou sem linha (“Back-to-Back”), de modo a viabilizar sua conexão 

entre dois pontos da rede básica [11].  

Dentro dos requisitos estabelecidos, destaca-se o tópico acerca da variação da tensão CA 

admissível para manobra de compensação reativa. Ele estabelece que “A manobra de 

capacitores, de filtros e de reatores na barra de CA da conversora não deve provocar variação 

na tensão superior a 5% em relação à tensão pré-manobra, mesmo com o menor nível de 

curto-circuito em condição de critério (n-1). As manobras simultâneas desses equipamentos 

para atender a variação de tensão não podem provocar perturbações operativas no elo CC nem 

na rede CA. Em caso de equipamentos back-to-back, a variação do ângulo de disparo das 

válvulas, para limitar a variação de tensão com a manobra de capacitores e/ou reatores, só será 

aceita se for demonstrado que não ocorrerá perturbação operativa.” [11]. Ou seja, esse limite é 
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estipulado de forma a buscar evitar sobretensões nas linhas, para garantir segurança e 

continuidade do sistema. O critério n-1 consiste na perda de um elemento do sistema, tal 

como linha de transmissão, transformador, entre outros, e ainda assim garantir a operação 

estável e a continuidade de suprimento de energia elétrica. Ou seja, no caso de um circuito de 

transmissão duplo, o critério n-1 consiste em perder uma das linhas e isso não implicar na 

perda do outro circuito ou no corte das cargas supridas por esse circuito. O que geralmente 

acontece é o circuito remanescente operar com sobrecarga admissível até que as soluções 

cabíveis sejam tomadas para reconstituir o circuito duplo na região em questão. 

Para os requisitos de potência reativa, fica estabelecido o seguinte: 

“A estação conversora deve ser equipada com os equipamentos de compensação reativa 

necessários à sua operação, desde a condição de bloqueio até a de plena carga, em qualquer 

situação operativa, com manutenção dos níveis de harmônicos dentro dos limites indicados 

pelo Submódulo 2.8 e dos níveis de tensão das barras de CA dentro da faixa descrita no 

Submódulo 2.3.” [11]. 

“A estação conversora deve ser dimensionada para operar continuamente dentro da seguinte 

faixa mínima de compensação reativa: (a) fator de potência capacitivo: 0,98 a 1,00; e (b) fator 

de potência indutivo: 0,98 a 1,00. Tais valores podem ser revistos desde que estudos 

específicos, a serem efetuados pelo agente e submetidos à apreciação do ONS, justifiquem 

uma faixa mais apropriada do ponto de vista técnico-econômico.” [11]. 

“Nos casos em que a estação conversora estiver localizada próxima a geradores ou a 

compensadores síncronos, o dimensionamento da compensação reativa, seu tipo e montante, 

deve respeitar os limites de autoexcitação das máquinas síncronas, especialmente para as 

condições de rejeição de carga.” [11]. 

“O atendimento aos requisitos de reativos e de regulação de tensão nas instalações do elo CC 

deve ser demonstrado por meio de estudos de fluxo de potência, a ser realizado pelo agente, 

para todas as condições possíveis de carga da conversora e para a condição de critério (n-1) da 

rede básica. Esses estudos devem utilizar informações de carga ativa e reativa nas barras, de 

limites de tensão e de potência reativa dos geradores próximos e de disponibilidade de 

reatores chaveáveis, para viabilizar a integração da conversora à rede básica.” [11]. 
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4  SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS DE COMPENSAÇÃO REATIVA 

PARA INTERAÇÕES DE SISTEMAS CC A REDES CA 

 

A integração de um sistema CCAT à rede CA, tanto na estação retificadora quanto na 

inversora, pode vir a necessitar de estudos adicionais, visando não só garantir o suprimento de 

reativos, mas qualificar este suprimento de modo a atender critérios pré-definidos, 

principalmente de variação de tensão e de sobretensões. Ao contrário do que ocorre no estudo 

para a definição dos parâmetros principais de operação em regime permanente, onde o 

enfoque é o elo CC, o estudo de compensação reativa engloba a maneira como o elo CC se 

integra aos sistemas CA. 

Os equipamentos incumbidos da compensação reativa, em uma estação conversora, são 

equipamentos cujas ações de regulação e controle são dependentes dos sistemas CA 

conectados. Por esta razão é de extrema importância determinar e definir bem os requisitos 

dos sistemas CA, relacionados com a compensação reativa, de modo que a mesma resulte 

adequada à operação desejada do sistema interligado CA/CC. 

Durante o projeto, além da importância de se dispor de modelos representativos do sistema 

CA a um nível de detalhe compatível com a etapa dos estudos da compensação reativa (o 

equivalente do sistema para análise de transitórios eletromecânicos, impedância harmônica 

em faixas convenientes de frequências) e da relação de curto-circuito no ponto de conexão e 

sua evolução ao longo do tempo de desenvolvimento do projeto (melhor indicador das 

condições relativa do projeto no que se refere à interação do sistema CC e o sistema CA a ele 

integrado). Deve-se considerar não só o nível de curto-circuito atual, mas, também, o nível de 

curto-circuito desse sistema em certo horizonte de tempo, englobando assim, no estudo do 

dimensionamento da compensação reativa, os planejamentos de expansão do sistema CA em 

questão. Existem outras características importantes a serem fornecidas e analisadas. Os 

principais pontos são: 

- Harmônicos e Distorção: Necessária a consideração de filtros para melhorar a qualidade da 

tensão.  
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- Estudos de autoexcitação. A autoexcitação é o fenômeno que pode se desenvolver quando 

uma máquina síncrona alimenta uma carga capacitiva. Esta situação pode se configurar 

quando o lado retificador for constituído unicamente de geração, e ocorrer a interrupção da 

transmissão CC. A solução, neste caso, seria estabelecer sequências operativas que evitem 

combinações desfavoráveis do número de unidades geradoras e filtros/capacitores. No caso do 

inversor, uma potencial situação de autoexcitação pode ocorrer se a compensação reativa for 

constituída de compensadores síncronos e filtros em conjunto com capacitores, na 

eventualidade de separação com o sistema CA. A possível solução seria a substituição de 

compensadores síncronos por compensadores estáticos.  

- Balanço de reativos: são características relacionadas com as condições operativas extremas 

da faixa de variação da tensão CA em regime permanente e troca de reativos com o sistema 

CA, para condições consideradas de dimensionamento (potência nominal transmitida, filtros 

CA redundantes, capacidade de reativos continuamente controláveis). A análise do balanço de 

reativos deve ser feita de maneira separada para o retificador e para o inversor. 

- Variação da tensão CA máxima permitida para o chaveamento de elementos reativos. E, 

também, a regulação da tensão na barra CA da conversora (o elemento mais comum para este 

controle é o compensador síncrono ou estático, dado que com sua capacidade de “absorver ou 

gerar” reativos permite um controle efetivo de tensão). 

- Características relacionadas com os máximos valores aceitáveis para as sobretensões a 

frequência fundamental e seu controle. Essas são características fortemente ligadas com a 

coordenação de isolamento, proteção e regulação de tensão do sistema CA, além daquelas 

relacionadas com nível de proteção do lado das válvulas. A pior situação corresponde à 

rejeição total da carga (interrupção integral da transmissão em CC), resultando em 

sobretensões decorrentes da presença da compensação reativa. A sobretensão será tanto maior 

quanto menor for a potência de curto, e também, quanto maior forem os reativos rejeitados da 

conversora. 

- Faixa de variação da potência CC para operação nos diversos estágios e especificações de 

critérios para os filtros CA, para análise em todas as faixas de potência. 

- Outros como curvas de capabilidade de geradores (para retificadores próximos a fonte de 

geração), variação admissível da frequência (principalmente para retificadores próximos a 

geração e sistemas “Back-to-Back”), parâmetros para modelagem de eixos de conjuntos 

turbina/gerador (em casos de ressonância subsíncrona). 
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De maneira geral, inicialmente, procura-se uma solução em que os reativos para a conversora 

sejam supridos localmente, por meio de filtros e bancos de capacitores. Contudo, existindo 

facilidade de suprimento do sistema CA, tais requisitos de compensação podem ser reduzidos, 

como se observou no caso de Itaipu. 

 

4.1 Equipamentos para a compensação reativa 

 

 

Os bancos de filtros CA são os primeiros equipamentos considerados no estabelecimento da 

configuração da compensação reativa em uma estação conversora. Tais equipamentos 

apresentam características capacitivas à frequência CA fundamental. Este é o processo 

tradicional da análise, de modo a ampliar o espectro de otimização dos custos de uma estação 

conversora. Os equipamentos adicionais são, em geral, aqueles encarregados da compensação 

reativa controlável da estação. Estes podem ser geradores, cujos parâmetros e grandezas são 

conhecidos.  

De maneira geral, a análise para a escolha da configuração mais adequada é bastante 

complexa, tornando-se mais crítica para os sistemas CA considerados “fracos”.  

 

4.1.1   Banco de capacitores e reatores 

 

 

Os bancos de capacitores e reatores são bastante empregados para a compensação de reativos, 

principalmente devido a seu baixo custo e relativa facilidade de instalação e operação. 

Normalmente, os bancos de capacitores são conectados na barra de alta tensão das 

subestações e os bancos de reatores são conectados nas barras das subestações ou em linhas 

de transmissão, sendo que estes podem estar conectados em série ou em derivação [14] [6].  

Os bancos de capacitores fornecem reativos para o sistema e atuam na manutenção dos níveis 

de tensão nas barras das subestações. Dessa forma podem atuar na correção do fator de 

potência do sistema, evitando sobrecargas nos geradores e transformadores da rede. O custo 

da utilização de bancos de capacitores chaveados é consideravelmente menor do que o de 

sistemas FACTS, uma vez que os sistemas FACTS envolvem maior tecnologia em eletrônica 

de potência, entretanto, o chaveamento de um banco capacitor, durante uma instabilidade 

transitória, pode não ser suficientemente rápido para prevenir a instabilidade de tensão, dado 
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que os critérios de estabilidade requerem um amortecimento da curva transitória da tensão em 

um intervalo pequeno de tempo, de segundos, podendo o chaveamento dos bancos demorar 

além desse tempo definido. Os sistemas FACTS por sua vez tem reposta rápida e imediata. 

[3] 

Os bancos de capacitores ligados em derivação são empregados na compensação das perdas 

do sistema, em caso de contingências, de modo a garantir níveis seguros de tensão em 

condições de carregamento elevado. A desvantagem da sua utilização é que, dado que a 

geração de reativos é proporcional ao quadrado da tensão, em uma queda de tensão no 

sistema, o capacitor em derivação fornecerá menos reativo exatamente no momento em que o 

sistema mais necessita de um maior fornecimento de reativo para manter a tensão constante 

[1]. 

Os capacitores em série são utilizados para compensar a reatância indutiva das linhas de 

transmissão. A energia reativa indutiva da linha é reduzida (compensada) pela energia reativa 

capacitiva dos capacitores em série. Isso contribui para o aumento do limite de transmissão de 

potência através da redução das perdas reativas das linhas, além de proporcionar melhoria na 

estabilidade da tensão [3]. Ou seja, o capacitor série permite que possa se transmitir maior 

potência, uma vez que diminui a absorção de reativos pela própria linha. A geração de 

reativos de um capacitor em série aumenta com o quadrado da corrente de acordo com a 

relação: 

        

 Logo, um aumento no fluxo de potência em uma linha de transmissão, que normalmente 

provoca uma diminuição na tensão, faz com que o capacitor série gere mais vars devido ao 

aumento da corrente, reduzindo o afundamento de tensão provocado pelo aumento do fluxo 

de potência na linha. [2] 

Pode-se usar como exemplo do uso de bancos de capacitores em série, o da SE de São João do 

Piauí 500/230KV da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf representada na figura 

4.1. Esse banco capacitor é conectado à linha de transmissão que segue para a Usina de Boa 

Esperança – PI. É uma linha longa, de elevada tensão (500 kV) e grande consumidora de energia 

reativa indutiva. Essa característica indutiva da linha acarreta em perdas técnicas elevadas. A 

aplicação do banco capacitor em série minimiza a parcela de reatância indutiva da linha. Dessa 

forma possibilita que a linha transmita um bloco maior de potência reduzindo as suas perdas 

técnicas [3]. 
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Figura 4.1 - Banco de capacitor série da SE São João do Piauí [3]. 

 

Os bancos de reatores, diferente dos de capacitores, consomem reativos do sistema a fim de 

diminuir os níveis de tensão do mesmo. É comum a inserção de reatores nos períodos em que 

o sistema opera com baixo carregamento [3]. Isso, pois, quando a carga é menor o consumo 

de reativo diminui e a tensão no sistema tende a aumentar. Segundo Kundur [4], os bancos 

reatores são usados para compensar o efeito da capacitância das linhas de transmissão, 

evitando sobretensões no final das mesmas, além de limitar a elevação de tensão na abertura 

de um circuito. [1]  

 

4.1.2   Compensadores síncronos e estáticos controláveis 

 

 

O compensador síncrono é um equipamento que através do ajuste e controle automático da 

sua corrente de excitação gera ou absorve reativos do sistema, mantendo a tensão em níveis 

aceitáveis. Logo, o compensador poderá funcionar como um banco capacitor ou como um 



   57 

banco reator de acordo com as características da demanda do sistema [3]. O compensador 

síncrono é uma máquina bastante flexível, podendo funcionar também como motor ou gerador 

síncrono. Os compensadores síncronos trazem uma série de vantagens, como uma maior 

disponibilidade de potência ativa para as cargas, evita que os geradores trabalhem próximo de 

sua tensão nominal e facilita a operação por reduzir o número de manobras. São, em geral, 

mais caros do que os estáticos, ocupam mais espaço físico, podem penalizar a confiabilidade, 

mas são eficazes no aumento do nível de curto-circuito e da inércia do sistema [5].  A figura 

4.2 mostra um exemplo de um compensador síncrono na SE de São Luís 500 kV. 

 

Figura 4.2 - Compensador síncrono da SE São Luís 500 kV – Eletronorte [7].  

 

 

O compensador estático (SVC) é um equipamento utilizado para o controle da tensão de um 

determinado sistema ao qual é conectado. Consistiu no primeiro sistema FACTS implantado 

para a compensação de reativos. A partir da década de 70 passou a ser utilizado nos sistemas 

de transmissão com o propósito de melhorar o controle dinâmico da tensão. Em sua 

configuração básica é composto por um Reator Controlado a Tiristor – TCR, em paralelo com 

um Capacitor Chaveado a Tiristor – TSC, possuindo também um sistema de controle, filtros e 

um transformador para conexão do equipamento com a rede [2] [5]. Na prática, têm sido 

bastante utilizados, em combinação com capacitor fixo, para a compensação de reativos no 

sistema de transmissão. 



   58 

O termo “estático” implica dizer que, ao contrário dos compensadores síncronos, o SVC não 

possui partes ou componentes móveis ou rotativas, não tendo, assim, uma compensação 

reativa que ocorre dinamicamente [4] Geralmente, é conectado a uma barra do sistema 

elétrico e, através do seu sistema de controle, a tensão da barra é constantemente comparada a 

um valor de referência previamente ajustado onde, dependendo do valor desta tensão, o SVC 

irá injetar ou absorver reativos no sistema para manter a tensão da barra próxima da tensão de 

referência [13]. 

Devido ao chaveamento por meio de tiristores, o SVC atua mais rapidamente que bancos de 

capacitores e de reatores chaveados, proporcionando uma maior estabilidade no sistema 

durante uma perturbação. [2] 

Existe uma série de aspectos importantes a serem considerados na análise da escolha entre 

compensadores síncronos e estáticos controláveis para a execução da compensação reativa, 

não só de estações conversoras CC, como também de sistemas CA. A comparação deve 

considerar os seguintes aspectos: 

- Rapidez de resposta: Maior no caso dos compensadores estáticos controlados por tiristores 

(da ordem de ciclos, enquanto que para os síncronos é da ordem de dezenas de ciclos); 

- Contribuição para a potência de curto-circuito: existente apenas no caso dos compensadores 

síncronos; 

- Efeito de inércia: presente apenas no caso de compensadores síncronos; 

- Geração de harmônicos: associado principalmente aos compensadores estáticos controlados 

por tiristores; 

- Manutenção: mais simples e com menor custo para os compensadores estáticos; 

- Custos de investimento incluindo reposição de perdas: menor para os compensadores 

estáticos; 

- Condicionamento de confiabiliadade. 

A maior rapidez de reposta dos compensadores estáticos, com tempo comparável aos dos 

sistemas CC, leva a visualização de diversas aplicações conjuntas destes equipamentos. 

Assim, para sistemas CA de baixo nível de curto-circuito conectados a sistemas CC de 

transmissão de grandes blocos de potência, a melhor opção é a instalação de compensadores 
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síncronos, pois estes vão aumentar a potência de curto do sistema CA e consequentemente 

deixar o sistema CA mais “forte”. Contudo, em geral, exceto em casos como estes, de 

compensação reativa em interligação de sistemas CA “fracos” com sistemas CC, a melhor 

opção é o compensador estático, dada as características citadas acima e o tempo de resposta. 

O uso adequado de controle CC para cumprir em parte o papel da compensação reativa, 

principalmente em sistemas CA “fracos” é uma tendência recente. Outras possibilidades, no 

sentido de diminuir o consumo de reativos são: operação independente de conversores, 

comutação forçada, conversor híbrido (convencional e comutação forçada). Sua principal 

importância no contexto dos estudos de compensação reativa é a perspectiva de resultar em 

um melhor desempenho e na economia.  

 

4.1.2.1 Filtros CA 

 

Uma das principais atribuições dos filtros CA consiste em fornecer parte da potência reativa 

absorvida pelos conversores CCAT. Além disso, são também empregados para a redução das 

correntes harmônicas nos sistemas CA, desviando-as para a terra, e para tornar a tensão CA 

tão próxima quanto o possível de uma onda senoidal. As figuras 4.3 e 4.4 abaixo mostram um 

exemplo de configuração de um filtro passivo de sintonia simples e outro de sintonia dupla. 

 

Figura 4.3 - Filtro CA passivo de sintonia simples [3]. 
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Figura 4.4 - Filtro CA passivo de sintonia dupla [3]. 

 

 

4.2 O conceito de CCC 

 

 

O CCC (Capacitor Commutated Converter) é um conversor convencional HVDC provido de 

capacitores de comutação entre os transformadores conversores e as válvulas. A sua função 

básica é baseada no fato de que os capacitores contribuem na voltagem de comutação das 

válvulas. Tal contribuição torna possível efetuar a conversão com menor consumo de potência 

reativa quando comparado ao consumo dos conversores tradicionais. O capacitor de 

comutação fornece energia reativa pra válvula, o que diminui a defasagem angular entre a 

tensão e a corrente, ou seja, diminui o ângulo de disparo, para o retificador, e extinção, para o 

inversor. Além disso, o CCC confere maior robustez ao sistema, bem como estabilidade 

dinâmica no desempenho do inversor, especialmente quando a estação inversora está 

conectada a sistemas CA fracos e/ou ao longo de cabos CC. Esse é o caso do “Back-to-Back” 

do Madeira, que irá interligar a SE Coletora Porto Velho ao sistema Acre-Rondônia. Além 

disso, o nível de curto-circuito nos pontos de conexão é baixo. A tecnologia CCC que 

emprega capacitores séries pode ser estendida para qualquer conversor comutado a linhas CA.  

O gráfico 3 mostra a comparação, em relação a necessidade de potência reativa entre os 

conversores HVDC convencionais e o CCC. 
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Gráfico 3 - Comparação da variação da potência reativa no HVDC convencional e no CCC [20]. 

 

Pelo gráfico acima, à medida que a potência transmitida aumenta o requisito de potência 

reativa consumida pelo conversor HVDC tradicional também aumenta, dessa forma, a 

demanda de compensação reativa através de filtros é maior. Já com o CCC, devido a sua 

contribuição na tensão de comutação, um valor fixo de compensação reativa é suficiente para 

atender a demanda do conversor. Ou seja, o CCC atua de modo a balancear na comutação a 

impedância da rede, diminuindo o ângulo de comutação, permitindo uma comutação mais 

próxima da ideal. 

A figura 4.5 mostra que o capacitor de comutação estende a faixa de operação dos 

conversores, em relação ao conversor convencional. 
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Figura 4.5 - Comparação da faixa de operação do CCC e do conversor convencional [15] [24]. 

 

A figura 4.6 mostra o aumento da margem de disparo no CCC. Esse aumento ocorre devido à 

contribuição da tensão do capacitor de comutação na tensão sobre a válvula   .  

 

Figura 4.6 - Margem de disparo do CCC [24].  
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Analisando a figura 4.6, tem-se que inicialmente, o ângulo de disparo   é definido como o 

ângulo entre o momento em que a tensão da barra CA está em zero, ou seja, cruza o eixo x 

(correspondendo a comutação atual – tensão de linha     positiva), e o instante de disparo da 

válvula. A margem de disparo    consiste no ângulo entre o momento em que a tensão da 

válvula está em zero, ou seja, cruza o eixo x, e o instante de disparo.  

Tem-se, neste exemplo, a corrente    e   , defasadas de 120º e representadas por seus fasores, 

que são as correntes do instante de disparo, o qual corresponde a condução das válvulas 1 e 2 

e logo da tensão de linha          . No primeiro gráfico, está mostrada a contribuição 

da tensão dos capacitores de comutação, que nesse caso é o capacitor da fase a e o capacitor 

da fase b. A contribuição da tensão do capacitor na tensão da válvula será dada pela resultante 

da subtração da tensão dos capacitores das duas fases. No último gráfico é mostrada a tensão 

resultante na válvula, a qual é maior que a tensão de linha, uma vez que consiste na soma da 

tensão de linha     com a contribuição de tensão dos capacitores de comutação. Além disso, a 

margem de fase aumenta e, consequentemente, o ângulo de disparo é menor. Analogamente a 

margem de extinção também é maior no inversor, reduzindo também o consumo de potência 

reativa. 

O gráfico 4 mostra o aumento, no inversor, da margem de comutação com o aumento da 

corrente    para o CCC, em comparação com o conversor convencional, em que a margem 

diminui com o aumento da corrente, uma vez que, como foi visto, com o aumento da corrente 

o consumo de reativo aumenta e a tensão diminui, diminuindo assim a margem de extinção 

para o conversor convencional funcionando como inversor.  
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Gráfico 4 - Margem de comutação no inversor para o CCC e o conversor convencional [24]. 

 

 

Os conversores CCC dessa forma permitem a comutação mesmo com tensões CA baixas, 

devido à tensão do capacitor de comutação. Dessa forma, para sistemas “fracos”, como é o 

caso do sistema a que vai ser conectado o back-to-back das usinas do Madeira, sensíveis a 

variações de tensão grandes ou ainda a perdas de geração (ocasionadas por falha de 

comutação, por exemplo), a conexão via back-to-back CCC é algo benéfico e agrega maior 

robustez do sistema frente a perturbações que possam vir ocorrer na rede. Ou seja, para um 

sistema “fraco”, perder a potência transmitida pelo sistema CC para sua rede CA pode 

ocasionar colapsos de tensão, perda dos circuitos e consequentemente das cargas abastecidas 

por aquele sistema. Assim, mesmo com problemas de queda de tensão no lado do sistema CA 

conectado ao retificador, a comutação ainda ocorre, fornecendo maior estabilidade para o 

sistema CA “fraco” conectado ao inversor e, consequentemente, não propagando problemas 

para o restante do sistema.  

Como os capacitores de comutação atendem as exigências de potência reativa do conversor, 

ou até mesmo, fornecem potência reativa para o sistema CA, dependendo dos 

dimensionamentos e valores do sistema, os filtros harmônicos podem ser dimensionados de 

modo a ter sua capacidade mínima atendendo às exigências de desempenho do conversor. Isso 

reduz as exigências de frequência fundamental, tais como, rejeição de carga e sobretensões de 

carga ou flutuação de tensão. A figura 4.7 apresenta um esquemático do conversor CCC. 
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Figura 4.7 - Conversor CCC [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitor de comutação 
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5  PRINCIPAIS EXEMPLOS DE TRANSMISSÃO CC NO BRASIL E 

SUAS SOLUÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO REATIVA. 

 

 

O Sistema Interligado Nacional vem enfrentando, nas últimas décadas, grandes desafios, com 

um constante e acelerado aumento da carga. Dessa forma, encontrar novas maneiras de 

transmitir grandes blocos de energia para os grandes centros consumidores é essencial para o 

desenvolvimento do país, dado o vasto potencial hidrelétrico observado na região Norte e 

ainda não explorado. Assim, diversos projetos, com tal intuito, vêm sendo implementados e 

desenvolvidos.  

Nesse contexto, a transmissão CC se mostrou, em muitos dos casos, uma eficiente alternativa 

para a transmissão de energia. Um grande exemplo de transmissão CC já consolidada no país 

foi o elo CC de Itaipu. Além da diferença de frequência entre Brasil e Paraguai, a distância a 

ser transmitida era considerável. Atualmente, alguns grandes projetos estão em fase de 

implementação e/ou desenvolvimento no país, como é o caso das usinas do Madeira e de Belo 

Monte, e a transmissão CC vem sendo adotada como solução de transmissão em grandes 

distâncias.  

Além disso, os sistemas CC também são utilizados no país na interligação com os países 

vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Dado a diferença de frequência (50 Hz nos países 

vizinhos e 60 Hz no Brasil) e a necessidade de sincronismo do sistema CA, sistemas CC, 

como as conversoras de Garabi, Uruguaiana, são empregadas para viabilizar a exportação e 

importação de energia entre o Brasil e os países vizinhos.  

Com a operação interligada, desenvolver tais projetos, de modo a garantir a segurança, 

qualidade e confiabilidade do sistema vem se tornando um desafio. Assim, vastos estudos e 

análises na área estão sendo realizados, de modo a se buscar cada vez mais o domínio e a 

melhoria das tecnologias existentes.  Dado a importância estratégica para a operação do SIN, 

alguns exemplos de transmissão no país serão tratados com mais detalhe, de modo analisar a 
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solução adotada em cada um para a compensação reativa. São eles: a transmissão de Itaipu, 

das Usinas do Madeira e da Conversora de Garabi. 

 

5.1 O exemplo de Itaipu 

 

 

A Eletrobrás, em 1971, iniciou estudos de viabilidade para o sistema de transmissão da Usina 

de Itaipu. Analisaram-se duas alternativas de potência para a Usina: 8000 e 12000 MW, 

considerando a geração total em 60 Hz e, ainda, foram considerados três níveis de tensão de 

550, 765 e 1100 kV. Comparada com a transmissão de 8000 MW em 550 kV e 12000 MW 

em 1100 kV, a alternativa de 765 kV foi a mais econômica.  

Em 1974, os estudos para a implementação do sistema de Itaipu tornaram-se responsabilidade 

de Furnas, que deu sequência a otimização do sistema a partir de três linhas de 765 kV, 

conforme mostra a figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 - Transmissão em 765 kV CA de Itaipu [6]. 
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Analisaram-se diversas possibilidades de integração entre os sistemas do Sul e Sudeste e a 

aplicação de capacitores série ou sistema de suporte de tensão através de compensadores 

síncronos. 

Quando se decidiu por dividir a Usina de Itaipu em dois conjuntos de 60 e 50 Hz, em 1977, 

foram retomados os estudos e iniciaram a discussão a respeito da transmissão em corrente 

contínua. 

Em 1979, optou-se pelo sistema de transmissão híbrido que consistia de três linhas de 765 kV 

CA e dois bipolos de ± 600 kV, conforme ilustra a figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 - Sistema CCAT de Itaipu [6]. 

 

 

O tronco CA entrou em operação em 1982, com o trecho entre as subestações de Ivaiporã até 

Tijuco Preto. E, em 1984 entrou o primeiro estágio do tronco CC e o último em 1990. Ainda, 

em 1984, entrou em operação a primeira máquina de Itaipu em 50 Hz e, em 1995, a última 

máquina de 60 Hz. 

Nos sistemas CC de Itaipu, por exemplo, arranjos especiais foram feitos com o objetivo de 

aumentar a disponibilidade de potência. No caso da perda de um bipolo, os conversores 
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podem operar em paralelo um com o outro e a linha carrega o dobro da potência de um 

bipolo. Além disso, há três configurações possíveis, sendo a primeira, numa situação de 

emergência, utilizar uma configuração com os dois conversores de um pólo em paralelo, a 

segunda, seria se transmitir toda a potência por um pólo-linha e a terceira, seria a instalação 

de estações de chaveamento ao longo da linha. 

A transmissão CC é feita utilizando HVDC convencional, assim, foi necessário compensar a 

potência reativa consumida pelo elo CC por meio dos filtros, bancos de capacitores e 

compensadores síncronos, sendo que estes últimos foram instalados em Ibiúna.  

 

 

5.2 O exemplo das Usinas do Madeira 

 

 

O projeto das Usinas do Rio Madeira, UHE Santo Antônio e UHE Jirau, surgiu da 

necessidade de expansão da oferta de energia no Sistema Interligado Nacional. Esses dois 

aproveitamentos somam 6450 MW de potência instalada, a ser transmitida a uma distância de 

aproximadamente 2500 km, na região Norte para a região Sudeste do Brasil. 

O estudo do sistema de transmissão desse porte envolve diversos conceitos e opções inéditas 

no país, desde a fase de concepção das alternativas até a efetivação da licitação do 

empreendimento. 

Os estudos de integração das usinas do Rio Madeira iniciaram-se no segundo semestre de 

2005, contando com a participação de 10 empresas sob coordenação da EPE. Finalizada a 

primeira etapa dos estudos, em novembro de 2006, o grupo identificou a solução em corrente 

contínua (CC) com dois bipolos, como sendo a alternativa de menor custo global entre as 16 

alternativas estudadas. [2] 

Com o objetivo de indicar para licitação, além dessa alternativa em CC de menor custo, pelo 

menos uma solução em corrente alternada (CA), em 2007 foram retomados os trabalhos do 

grupo de estudos desse sistema de transmissão.  

Neste sentido, foram reavaliadas as alternativas com soluções em corrente alternada que 

apresentaram o melhor desempenho técnico-econômico nas análises. As soluções puramente 

em CA na tensão de 500 kV foram descartadas, uma vez que para essas distâncias, 
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apresentavam perdas muito altas no tronco de transmissão, cerca de 17% da potência 

transmitida, isto é, representando mais de 1000 MW de perdas nos cenários mais críticos.[2] 

Foram avaliadas também, soluções em 765 kV CA variando número de circuitos, bitolas de 

cabos e percentual de compensação série das linhas, porém como os investimentos dessas 

alternativas eram muito altos, optou-se por reavaliar também as alternativas híbridas (± 600 

kV CC e 500 kV CA) [2], tal como o exemplo de Itaipu.  

Além disso, segundo os estudos de Detalhamento da Alternativa de Referência (R2), as 

soluções em 765 kV apresentaram problemas de desempenho técnico, isto é, com risco de 

elevadas sobretensões sustentadas durante manobra de rejeição de carga. Rejeições 

simultâneas das 3 linhas de 765 kV em trechos próximos à SE Araraquara, resultariam em 

sobretensões elevadas e níveis de energia dissipados nos pára-raios incompatíveis com a 

capacidade de absorção desses equipamentos, mesmo quando se elevou bastante o número de 

colunas em paralelo. Assim, para contornar esse problema uma nova configuração de 

circuitos teria que ser analisada, o que demandaria mais tempo e, possivelmente, maiores 

custos [8].  

Os estudos de integração do rio Madeira dedicaram grande esforço na definição de reforços 

para o atendimento local. Nesse contexto, foram previstas 2 conversoras “Back-to-Back” na 

SE Coletora Porto Velho, associada ao aumento de intercâmbio via Rede Básica de 230 kV de 

Mato Grosso, que irão garantir à região uma capacidade de atendimento equivalente a 2 vezes 

a carga atual, possivelmente até o ano de 2030, dependendo da taxa de crescimento dos 

estados do Acre e Rondônia [8]. 

Para a análise das alternativas e estimativa das perdas diferenciais, empregou-se a geração 

esperada pela UHE Santo Antônio e a UHE Jirau em função da ativação prevista para os dois 

empreendimentos e da sua produtividade. O gráfico 5 apresenta a geração esperada para as 

duas usinas. 
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Gráfico 5 - Geração média esperada para as usinas do rio Madeira [8]. 

 

 

Após as análises e a licitação, a alternativa vencedora foi a solução em corrente contínua 

planejada com dois back-to-back de 400 MW para atendimento local à Porto Velho (RO) e 

dois elos de corrente contínua com linhas de transmissão com cerca de 2375 km de extensão 

cada, em paralelo, ligando Porto Velho (RO) a Araraquara (SP). Cada elo com capacidade de 

transmitir 3150 MW, em ± 600 kV, 4 condutores de 2312 MCM por pólo, conforme mostra a 

figura 5.3 [8]. 
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Figura 5.3 - Sistema CCAT do projeto Madeira [8]. 

 

 

 

A figura 5.4 mostra a localização das UHE’s Santo Antônio e Jirau e a SE Araraquara, onde 

será instalada a estação inversora. 

 

 

 

Figura 5.4 - Diagrama geográfico do empreendimento da transmissão [1]. 
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Figura 5.5 - Diagrama simplificado da transmissão do projeto Madeira [7]. 

 

 

 
 

A figura 5.5 mostra um diagrama simplificado da transmissão e a figura 5.6 apresenta o 

diagrama unifilar geral da SE Coletora Porto Velho (a) e o diagrama unifilar geral da SE 

Araraquara 2 (b) [9]. 
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(a)                                                                (b) 

 

 

Figura 5.6 -  (a) Unifilar geral da SE Coletora Porto Velho. (b) Unifilar geral da SE Araraquara 

2 final [9]. 

 

 

Uma característica extremamente importante deste sistema e que deve ser destacada é a 

implantação do primeiro “Back-to-Back” inteiramente brasileiro no SIN, tecnologia 

largamente utilizada em sistemas de grande porte, como no dos Estados Unidos e do Canadá. 

O emprego do “Back-to-Back” na ligação entre as Usinas do rio Madeira e a rede de 230 kV 

de Porto Velho é devido a esse sistema ser muito “fraco”. Dessa forma, qualquer perturbação 

resultaria em sérios problemas para a rede de Porto Velho. Além disso, para essa ligação será 

empregados conversores CCC, ou seja, que conferem mais robustez e segurança a sistemas 

“fracos”, de baixa relação de curto-circuito, como no caso da rede de Porto Velho. Outro 

benefício é o menor consumo de potência reativa pelo “Back-to-Back” CCC, como visto 

anteriormente no capítulo 4. A adoção dessa alternativa CCC para os conversores do “Back-
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to-Back” do projeto Madeira, fez com que a ABB tivesse que comprovar que essa solução era 

melhor ou equivalente a solução convencional, adotada como referência para as exigências do 

projeto básico, que consiste em um “Back-to-Back” convencional com compensadores 

síncronos no lado de 230 kV, o que aumentaria o nível de curto-circuito da rede de Porto 

Velho, deixando o sistema mais “forte”. 

Um dos problemas encontrados na especificação da solução de compensação reativa do 

bipolo do Madeira foi devido aos fabricantes dos bipolos serem distintos: ABB e ALSTHOM. 

Dessa forma, cada um propôs soluções distintas para compensar a potência reativa, tanto no 

lado retificador quanto no inversor. Isso trouxe dificuldades para compatibilizar as duas 

propostas. Após negociações conseguiu, pelo menos para o lado do inversor (SE Araraquara 

2), compatibilizar a solução de compensação reativa para os dois bipolos. 

 

O projeto inicial previa um projeto único de compensação reativa e consequentemente 

redundância compartilhada para operação conjunta do bipolo 1 com o “Back-to-Back” na SE 

Coletora Porto Velho 500kV. Aspectos de responsabilidade técnico-econômica levaram para 

compensação reativa independente por lote e a solução convergiu para a redundância por 

Lote, conforme inicialmente especificado. Nos terminais retificador e inversor, para os 

bipolos 1 e 2, a solução final ficou: bipolo 1 com redundância e bipolo 2 sem redundância 

específica, por razões econômicas. A redundância podendo ser compartilhada após acordo 

entre as partes [9].  

Assim a compensação reativa ficou definida por meio de filtros CA a serem instalados nas 

estações conversoras. 

 

5.3 A conversora de Garabi 

 

A Interligação entre Brasil e Argentina é feita através da Conversora de Garabi, de capacidade 

de 2200 MW. Embora estes conversores atendam a tarefa de conversão de frequência, eles 

operam em condições de potência baixa de curto-circuito e tem linhas de transmissão CA de 

500 kV radial longo, especialmente no lado brasileiro de 60 Hz. Isso pode ser visto na figura 

5.7. 
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Figura 5.7 - Conversora de Garabi no mapa do SIN [23]. 

 

A primeira fase do projeto de Garabi entrou em operação em junho de 2000 e a segunda em 

agosto de 2002, atingindo uma capacidade de conversão total de 2200 MW. Ambas as fases 

são semelhantes, empregando os conversores modulares “Back-to-Back” CCC. São no total 

quatro blocos conversores, cada um deles de 550 MW. Entretanto, a capacidade de frequência 

fundamental dos filtros associados a cada bloco é de apenas 85 Mvar. Ambas as fases ligam 

as redes de 500 kV do Brasil e Argentina através de linhas de transmissão com quase 500 km 

de extensão cada, indo da subestação de Rincón de Santa Maria, na Argentina, até a 

subestação de Itá, no Brasil. Os dois sistemas elétricos são grandes, no entanto, estão 

conectados em pontos relativamente fracos de suas redes (baixo nível de curto-circuito). 

O interessante do exemplo de Garabi é a utilização do CCC, o que faz com que a necessidade 

de compensação reativa fique reduzida consideravelmente, como foi visto anteriormente neste 

trabalho. 

 

A figura 5.8 mostra os reatores de Garabi. 
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Figura 5.8 - Reatores da Conversora de Garabi [20]. 

 

 

 

A figura 5.9 mostra a válvula de tiristores da conversora de Garabi. 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 - Válvula da Conversora de Garabi [20]. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

6.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este trabalho mostrou a importância da compensação reativa em interações de sistemas CA 

com sistemas CC. Fica claro que tais interações acarretam em diversos pontos específicos que 

devem ser analisados de maneira a se obter uma solução para a compensação econômica e 

efetiva, assegurando a continuidade de suprimento de energia elétrica no país e atendendo aos 

requisitos técnicos de confiabilidade. Pode-se perceber que a tecnologia HVDC é uma 

alternativa extremamente interessante para as atuais necessidades do cenário eletro-energético 

nacional, que consistem em transmitir grandes blocos de energia a longas distâncias. Com o 

vasto potencial hidrelétrico da região Norte e as grandes distâncias em relação aos centros 

consumidores de carga, tal alternativa vem sendo cada vez mais estudada e aplicada no país.  

Nesse contexto, e especificamente sobre a ótica da compensação reativa, deve-se 

compreender o mecanismo de funcionamento do HVDC como um todo, permitindo 

dimensionar os projetos de forma ótima. Existem diversos mecanismos para efetuar tal 

compensação no lado do sistema CA. Saber analisar as demandas de cada sistema, suas 

especificações e suas peculiaridades é essencial e determinante para definir a melhor 

alternativa. Ou seja, não há uma única solução de compensação reativa que possa ser 

considerada mais eficiente e de melhor desempenho para qualquer sistema. Cada sistema tem 

suas características, como, por exemplo, em relação à potência de curto-circuito.  

Os sistemas existentes no Brasil são exemplos de que, embora sejam necessários maiores 

cuidados e análises, a interação CA e CC é uma solução efetiva e confere, em muitos casos, 

robustez aos sistemas interligados. Dada à vastidão e complexidade do SIN, pode-se encontrar 
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no País alguns grandes exemplos de transmissões de corrente continua, como em Itaipu e, nos 

novos projetos, como as usinas do Madeira e Belo Monte. 

A demanda de carga cresce progressivamente e de acordo com o ritmo de crescimento do 

próprio país. Assim, é necessário acompanhar tal crescimento com investimentos em 

compensação reativa e mecanismo de controle de tensão do SIN. Além disso, o conhecimento 

e a implementação de novas tecnologias, como os conversores CCC, são essenciais para o 

avanço tecnológico do HVDC e a capacidade de melhor definir as necessidades reativas de 

outros sistemas futuros. 

Por fim, este trabalho deixou claro como a potência reativa e seus mecanismos de 

compensação influenciam na operação interligada do SIN. Logo, a compensação reativa 

envolve diversos conceitos e especificações, sobretudo quando sistemas CA são conectados e 

responsáveis pela comutação dos conversores de sistemas CC. Analisar e compreender tais 

complexidades é essencial para o correto dimensionamento e entendimento dos projetos 

futuros de transmissão. Esses últimos, por sua vez, são indispensáveis ao país no cenário de 

crescimento e expansão de sua geração e, consequentemente, de sua transmissão. 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

 

Como perspectivas futuras, é sugerido o aprofundamento dos conhecimentos técnicos, por 

meio de estudos e pesquisas sobre o HVDC, e suas influências sobre os sistemas CA com o 

qual interage. Além disso, recomenda-se maior aprofundamento na parte de estabilidade e 

filtros harmônicos, de modo a buscar novas maneiras de diminuir a necessidade de 

compensação reativa, devido ao consumo dos conversores. 

 

Além disso, propor novas tecnologias ou novos usos de tecnologias conhecidas que possam 

aperfeiçoar o dimensionamento dos projetos atuais – em relação aos equipamentos de 

compensação reativa – e incentivar os desenvolvedores de tecnologia. 
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