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RESUMO 

 

CONTROLE DE TENSÃO EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO CONSIDERANDO 

A INSERÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 

A chegada dos veículos elétricos para Brasil implicará num grande impacto no 

consumo de energia elétrica e as concessionárias de energia terão que se adequar 

a este novo cenário. Neste trabalho é considerado a participação de veículos 

elétricos utilizando uma rede de distribuição para fazer as recargas por meio da rede 

elétrica da concessionária de energia. Tomando como referência o comportamento 

dos usuários comuns, é constatado os níveis de tensão da rede durante o 

carregamento dos veículos. Como a nova demanda de potência pode comprometer 

nos níveis de tensão da rede secundária, é proposto um método de controle de 

tensão da rede secundária considerando a previsão da tensão. A previsão ocorre 

por meio das informações de tensões passadas, e o controle da tensão é realizado 

evitando uma ultrapassagem dos limites permitidos. A atuação do controle pode 

ocorrer tanto por meio da comutação dos taps dos transformadores da rede de 

distribuição elétrica quanto pela da injeção de potência dos armazenadores de 

energia. Os resultados comprovam que a técnica de previsão baseado nos métodos 

de mínimos quadrados é bastante eficiente e mostrou resultados satisfatórios na 

utilização do controle de tensão em regime quase estático.  

 

Palavras-chaves: Redes Inteligentes, Veículos elétricos, Previsão de tensão, 
Controle de tensão, Comutador de derivação em carga. 
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ABSTRACT 

 

VOLTAGE CONTROL IN DISTRIBUTION SYSTEMS CONSIDERING THE 

INSERTION OF ELECTRIC VEHICLES 

 
The arrival of the electric vehicles to Brazil will imply a great impact on the 

consumption of electric energy and the energy concessionaires will have to adapt to 

this new scenario. In this work is considered a participation of electric vehicles using 

a distribution network to recharges through the concessionaire of electric energy 

distribution. Considering the behavior of ordinary users, the network voltage levels 

during vehicle loading are checked. Since a new power demand can compromise the 

voltage levels of the secondary grid, it is proposed a method of voltage control of the 

secondary grid considering the voltage prediction. A prediction has occurred through 

past voltage information, and the voltage control is performed to avoid exceeding 

permitted limits. The performance of the control can occur either through the 

switching the tap of electric distribution transformers or through the energy injection 

by the energy storage. The results prove that the prediction technique based on least 

squares methods is quite efficient and showed satisfactory results of the voltage 

control in the quasistatic regime. 

 
Key words: Smart Grids, Electric vehicles, Voltage prediction, Voltage control, 

On-load tap-changer. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à crescente demanda de energia elétrica e a necessidade de se buscar 

sustentabilidade em todos os processos de produção, vários fatores têm contribuído 

para o crescimento da complexidade dos sistemas de distribuição de energia elétrica 

em termos de quantidade e tipos de equipamentos conectados à rede.  

Este trabalho lida com a possibilidade de uma mudança no mercado 

automobilístico brasileiro e como isso afetaria o nível de tensão no sistema elétrico, 

buscando assim possíveis soluções para este impacto na rede elétrica. 

1.1 Motivação  

O sistema de distribuição de energia elétrica ao decorrer das inovações 

tecnológicas teve que se adequar a novos cenários, mantendo a qualidade de 

energia para suprir a necessidade dos consumidores. Um acréscimo considerável de 

consumo de eletricidade que a rede de distribuição poderá sofrer nos próximos anos 

será por conta da inserção de veículos elétricos (VE) no mercado automobilístico 

brasileiro. Os modelos atualmente vendidos pelos fabricantes norte americanos e 

europeus são totalmente elétricos e voltados para o uso doméstico (EMADI, 2011; 

LIMA, J. C.; LOURENÇO, E. M.; MOROZOWKI FILHO, M., 2012).  

Os veículos elétricos podem ser híbridos, híbridos plugáveis ou puramente 

elétricos. Nos modelos híbridos as baterias são carregadas pelo motor de 

combustão interna. Nos modelos híbridos plugáveis, além das baterias serem 

carregadas pelo motor de combustão, são carregados por meio da rede elétrica. Já 

os modelos de veículos puramente elétricos utilizam apenas a energia da rede 

elétrica armazenada em baterias para a propulsão dos veículos.  

O futuro dos veículos elétricos no Brasil é incerto, porém se o mercado brasileiro 

seguir a tendência dos Estados Unidos e da China, a rede de distribuição deve 

suprir essa nova carga atípica nos sistemas de potência. O carregamento dos VEs 

poderá desempenhar um papel significativo nas redes de distribuição. Esta carga 

integrada à rede de energia poderá sobrecarregar os componentes do sistema, 

aumentando as perdas de energia, e afetando o perfil de tensão nos sistemas de 

distribuição (HAIDAR; MUTTAQI, 2014).  
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Como conexão desses veículos a rede de distribuição adiciona mais demanda de 

energia, os alimentadores que suportam estas cargas devem ser estudados afim de 

que se possa buscar soluções para suprir a demanda sem que isso comprometa a 

qualidade da energia.  

1.1 Justificativa 

As particularidades do sistema elétrico brasileiro impedem uma avaliação direta 

dos impactos da inserção de VE na rede (LIMA, J. C.; LOURENÇO, E. M.; 

MOROZOWKI FILHO, M., 2012). Os VEs podem ser conectados em qualquer ponto 

de recarga na cidade, que podem exigir energia da rede de distribuição a qualquer 

momento. (AZZOUZ; SHAABAN; EL-SAADANY, 2015). 

Este trabalho vem no sentido de explorar os impactos nas tensões do sistema de 

distribuição, devido ao acréscimo de VE na rede de baixa tensão, em função do 

futuro aumento da participação de VE no mercado automobilístico brasileiro. São 

consideradas as naturezas aleatórias da inserção de veículos elétricos, supondo 

prováveis horários de inserção de determinada quantidade de veículos.  

Todas as análises são feitas no nível de distribuição primária e secundária de 

energia, onde indiscutivelmente ocorrem os primeiros impactos da introdução de VE. 

1.2 Objetivos 

 Objetivo geral 

Neste contexto, a presente pesquisa pretende avaliar as condições de inserção 

de veículos elétricos em uma rede de distribuição teste. A partir dos resultados de 

simulações, obtidos com o auxílio do software DIgSILENT PowerFactory® 15.11. 

Vislumbra–se estabelecer critérios para o controle da tensão correspondente essa 

nova demanda de energia, que ocorrerá devido ao carregamento das baterias 

destes veículos por meio das redes de distribuição secundária.   

A proposta da pesquisa consiste em um método de controle de tensão por 

previsão, fazendo uma análise quase estática, esse controle deverá ocorrer 

                                            

1 Ferramenta de simulação de sistemas elétricos. 
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baseando-se nos níveis das tensões da rede em intervalos de tempo. Este perfil de 

tensão é dado como um “retrato” da rede a cada 15 minutos, cabendo ao algoritmo 

desenvolvido o papel de fazer a previsão do estado da rede em nível de tensão aos 

15 minutos futuros e corrigir a tensão caso haja grande alteração.  

Para os resultados serão fornecidas informações do estado de carga da rede 

referente a um dia, o software citado será utilizado para o cálculo do fluxo de carga   

por meio do método de Newton Rapson, o controle será executado por meio da 

linguagem de programação DPL. O Sistema de controle deve atuar e corrigir a 

tensão da rede secundária, tanto por meio da comutação do tap de transformadores 

quanto pela injeção de potência na rede primária por meio do Sistema de 

Armazenamento de Energia. 

 Objetivos específicos  

 Analisar a influência da participação de veículos elétricos em relação a 

tensão da rede secundária, simulando diferentes cenários de penetração de 

veículos elétricos ao decorrer dos dias para verificar o comportamento da 

tensão nas barras; 

  Implementar rotina para simular a participação de veículos em 

carregamento domiciliar e em estacionamento comercial; 

 Controlar a tensão a jusante dos transformadores de distribuição, com base 

na previsão da tensão a curtíssimo prazo; 

 Utilizar estratégia de previsão de tensão baseado na técnica de otimização 

matemática do Método dos Mínimos Quadrados; 

 Aplicar a previsão de tensão no controle da tensão por meio de comutação 

do tap dos transformadores usando o comutador por derivação em carga; 

 Aplicar a previsão de tensão no controle da tensão por meio da injeção de 

potência usando armazenador de energia no primário da rede de 

distribuição; 

 Propor ideias de trabalhos a respeito de previsão de tensão na melhoria do 

sistema elétrico a nível de consumo e qualidade de energia. 
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2 VEÍCULOS ELÉTRICOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

Neste capítulo são apresentados os conceitos a respeito de veículos elétricos e 

rede de distribuição, que são relacionados ao tema e objetivos da pesquisa.  

2.1 Sistemas de distribuição 

O sistema elétrico pode ser dividido em grandes blocos, que podem ser 

apreciados na Figura 2.1.  

A geração tem o trabalho de transformar alguma forma de energia, por exemplo 

hidráulica ou térmica, em energia elétrica. Essa energia produzida é preparada para 

a transmissão por intermédio das subestações (SE) elevadoras de transmissão;  

A transmissão é responsável pelo transporte de energia elétrica dos centros de 

produção aos de distribuição, e também até aos consumidores que adquirem 

energia em alta tensão, como fábricas e mineradoras, ou empresas distribuidoras de 

energia, as quais vão se encarregar de transportar a energia aos consumidores de 

menor porte. As SEs de subtransmissão reduzem a tensão de transmissão para a 

tensão de subtransmissão;  

A distribuição recebe a energia em grande quantidade das linhas de 

subtransmissão e entrega aos consumidores do sistema primário. Os consumidores 

da rede secundária são supridos por meio das estações transformadoras  (KAGAN, 

2010). 

O objeto desse estudo é focado na rede de distribuição, que têm características 

muito particulares e que a distingue da rede de transmissão. Entre estas 

propriedades diferenciam-se: a topologia radial, as múltiplas conexões, as cargas de 

diferentes naturezas, as linhas com resistências muitas vezes comparáveis à 

reatância e na maioria das vezes sem transposições. Um sistema de distribuição 

comumente tem início na subestação, que é alimentada por uma linha de 

subtransmissão.  
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Figura 2.1: Diagrama de um sistema elétrico 
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 Tensões de fornecimento do sistema elétrico 

Para cada faixa de tensão, existe um código que representa todo um conjunto de 

linhas de transmissão de mesma classe. São eles: 

 A1, tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV 

 A2, tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV 

 A3, tensão de fornecimento de 69 kV 

A energia elétrica é comumente transmitida na faixa de 230 a 500 kV, em termos 

organizacionais, a classe A1 é representativa do sistema de transmissão interligado, 

ou Sistema Interligado Nacional (SIN), também denominado rede básica, 

percorrendo centenas de quilômetros. 

As empresas transmissoras que também operam instalações de tensão inferior a 

230 kV são as chamadas Demais Instalações da Transmissão (DIT). 

As classes A2 e A3, quando não são de propriedade das transmissoras, 

representam as redes denominadas de subtransmissão, que, ao contrário das redes 

de transmissão propriamente ditas, são administradas pelas empresas de 

distribuição, com capacidade de transporte de algumas dezenas de MW por circuito, 

usualmente de 20 a 150 MW.  

As redes de distribuição primária, ou de média tensão, são provindas das SEs de 

distribuição e operam a 13,8 kV, com o transporte de potência máxima de 8 MVA. 

Estas redes atendem aos consumidores primários e aos transformadores de 

distribuição, conhecidos como estações transformadoras, ETs, que suprem a rede 

secundária (KAGAN, 2010). 

 Subestação de distribuição 

Em alguns casos, as subestações de distribuição são alimentadas por linhas de 

transmissão, porém é normalmente suprida pela rede de subtransmissão, suprindo 

as regiões de baixa densidade de carga. O transformador da SE possui potência 

nominal na ordem de 10 MVA, frequente na utilização do arranjo designado por 

barra simples. Cada subestação pode suprir um ou mais alimentadores, que 

comumente são radiais, o que faz com que haja apenas um caminho para a 

circulação de corrente elétrica (KAGAN, 2010).  
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Uma subestação típica deve conter: transformador de potência (que recebe a 

energia da subtransmissão), chaves seccionadoras, chaves corta-circuito, reatores 

limitadores de corrente, transformadores de corrente, bancos de capacitores em 

série ou shunt, sistema de aterramento, sistemas de controle e proteção, dentre 

outros equipamentos. 

Frequentemente, emprega-se para o controle de tensão na parte de MT um 

transformador regulador com taps variáveis ou bancos de capacitores. O regulador 

automático de tap em transformadores de potência AT/MT em sistemas de 

distribuição permite executar a regulação com carga conectada à rede (On Load Tap 

Changer – OLTC). Para um perfil de carga pesada, correm mais correntes pelos 

condutores, o que provoca uma maior queda de tensão. Este problema é suavizado 

em parte com o regulador de tensão (Voltage Regulator – VR) que eleva a tensão na 

barra da subestação de potência (GERBEC et al., 2005).  

 Rede primária 

A rede de distribuição primária, ou de média tensão, provém das SEs de 

distribuição. Como as redes de distribuição são tipicamente radiais, existe um só 

caminho para o fluxo de potência entre a subestação de distribuição (nó principal) e 

o consumidor. Em um alimentador podem estar contidos os seguintes elementos:  

sistema primário trifásico, ramais laterais (monofásicos, bifásicos ou trifásicos), 

reguladores de tensão, transformadores e bancos capacitores shunts. As estações 

transformadoras são responsáveis pelo fornecimento de tensão para as redes de 

baixa tensão, ou rede secundária (KAGAN, 2010).  

 Rede secundária 

No sistema secundário são conectadas as cargas dos consumidores, sejam elas 

monofásicas, bifásicas ou trifásicas. As cargas num alimentador de distribuição são 

comumente desbalanceadas, por causa do número bastante elevado de cargas 

monofásicas conectadas. 
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Segundo a NDU 008 (2015)2, as potências nominais, em kVA, para 

transformadores de distribuição de redes aéreas são as seguintes para 

transformadores trifásicos: 15; 30; 45; 75; 112,5; 150; 225; 300 kVA. 

Para a Paraíba, a NDU 001 (2015)3, estabelece que o nível de tensão de 

fornecimento de energia a partir de redes de distribuição será feito na tensão 

secundária de 380/220 V. O fornecimento de energia será feito em tensão 

secundária de distribuição, para instalações com carga instalada igual ou inferior a 

75 kW, ressalvados os casos previstos na legislação vigente.   

 Consumidores 

Nos sistemas de distribuição de energia encontram-se muitos tipos de conexões: 

trifásicas, bifásicas ou monofásicas. Na baixa tensão são encontradas as mais 

distintas conexões, decorrente da ampla quantidade de cargas residenciais de 

origem monofásica.  

As companhias de distribuição diminuem esses desequilíbrios que são gerados 

na baixa tensão partilhando equitativamente as cargas nas três fases. Outro aspecto 

importante na distribuição é a presença de cargas de diferentes naturezas. Os níveis 

de carga que usualmente pode se encontrar são: residenciais, comerciais, 

industriais, rurais, iluminação pública e serviço público. Cada um desses segmentos 

diferencia-se por ter um fator de potência típico e um determinado perfil em relação 

às variações de tensão e temperatura.  

Em vista deste cenário, os veículos que serão parte do consumo poderão ser 

conectados às instalações elétricas residenciais. Por ser um equipamento típico de 

usuários comuns, os VE serão conectados às redes de baixa tensão, compartilhando 

o ponto de conexão dos demais equipamentos da rede. Na Figura 2.2 é ilustrado 

como o VE de um usuário comum pode-se conectar numa rede de distribuição, 

exemplificando o sistema IEEE de 69 barras que pode ser encontrado em Baran 

(1989) (HAIDAR; MUTTAQI, 2014). 

                                            

2 Energisa Paraíba. 

3 Energisa Paraíba. 
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Figura 2.2: Sistema de distribuição IEEE 69 barras com VEP 

 

Fonte: HAIDAR (ADAPTADO). 

Por se tratar de um carregamento de bateria, o VE possui um conversor CA/CC, 

adequando os níveis de corrente e tensão para o carregamento eficiente da bateria, 

partilhando o mesmo ponto de conexão das demais cargas da residência por meio 

do ponto de conexão comum (PCC) do quadro elétrico.  

2.2 Veículo elétrico plugável 

A máquina de combustão interna tem sido a tecnologia de propulsão dominante 

para veículos a motor por quase 100 anos, porém a utilização da energia elétrica 

para tração manteve-se em outros tipos de veículos, tais como trens e veículos 

menores de todos os tipos. VEs começaram a existir em meados do século 19. 

Os VEs são todos os automóveis que utilizam a eletricidade para propulsão de 

um ou mais motores elétricos (ME). Um VE pode ser alimentado por meio da 

eletricidade provinda de fora do veículo ou pode ser autossuficiente com um gerador 

a combustão interna para carregar a bateria (FAIZ; WEAVER; WALSH, 1996). 
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Os veículos elétricos plugáveis são aqueles que são carregados por meio da 

rede elétrica. A seguir, são descritos os tipos de veículos elétricos plugáveis, que 

são melhores observados na Figura 2.3. 

Figura 2.3: Tipos de veículos elétricos plugáveis 

 

 Veículo elétrico híbrido plugável 

No veículo elétrico híbrido (VEH), a energia é provinda de um gerador 

incorporado a um motor de combustão interna. Estes veículos utilizam um sistema 

de bateria e capacitores para armazenar a energia elétrica, permitindo que a 

máquina de combustão só opere nas condições ótimas ou fique desligado, ou seja, o 

motor a combustão também pode atuar na tração do veículo híbrido, auxiliando na 

autonomia. O conceito de veículo elétrico híbrido plugável são veículos que dispõem 

de motor/gerador a bordo para carga das baterias, porém essas baterias podem ser 

ligadas à rede elétrica para carga, sendo utilizada para extensão da autonomia e/ou 

adição de potência em ladeiras e arrancadas mais fortes. 

Destacam-se dois tipos básicos de VEHP:  

 VEHP serial são aqueles em que as rodas são acionadas apenas pelo 

motor elétrico, têm um sistema similar aos encontrados nas locomotivas a 

diesel, no qual o todo sistema de tração é puramente elétrico e a máquina 

de combustão interna  que faz com que requeira uma capacidade total 
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maior das baterias, em relação a configuração paralela (CHAU; WONG, 

2002). O Chevrolet Volt é um exemplo de configuração em Série. 

 VEHP paralelo são aqueles em que as rodas podem ser acionadas 

pela máquina de combustão em conjunto com o motor elétrico. A 

configuração paralela corresponde aos sistemas nos quais tanto o 

motor a combustão quanto o motor elétrico estão conectados ao 

sistema de transferência mecânica, sendo os dois responsáveis pela 

tração. O motor de combustão liga o veículo diretamente, assim como 

ocorre nos veículos convencionais, e o motor elétrico auxilia em 

demandas adicionais de potência, como em aceleração ou subidas. O 

motor a combustão desta configuração é menor do que um típico motor 

de um veículo convencional, porém é mais caro do que a configuração 

em série (HEYWOOD; KASSERIS, 2007). Um veículo com arquitetura 

em paralelo é o Honda Insight. 

 VEH serial e paralelo também chamados de sistemas mistos, são 

formados por uma combinação dos sistemas discutidos anteriormente, 

tendendo assim, a obter as vantagens de operação de ambos. A 

configuração desta arquitetura parece o sistema em paralelo, no qual o 

motor de combustão se encontra inteiramente conectado às rodas. No 

entretanto, o motor de combustão pode se desligar da transmissão e 

funcionar de um jeito parecido ao híbrido em série, especialmente nos 

momentos que o VEH funciona em baixa rotação (FRIEDMAN, 2003). Um 

exemplo de veículo híbrido serial e paralelo é o Toyota Prius. 

 Veículos elétricos a bateria 

O veículo elétrico que se baseia exclusivamente em energia armazenada em 

baterias recarregáveis são chamados de veículo elétrico a bateria (VEB). A energia 

utilizada provém de um conjunto de baterias que são recarregadas por meio da rede 

elétrica. VEBs usam motores elétricos (ME) e controladores de motor, em vez de 

motores de combustão interna (MCI) para a propulsão. Muitos modelos de VEB 

estão disponíveis em diversos países e são fabricados tanto por indústrias 

tradicionais como novas, sendo competitivos para determinados nichos de mercado. 
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Os VEBs atualmente, podem viajar pelo menos 90 a 250 km com uma carga 

completa, são alguns exemplos de VEB: Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV e o Honda 

Fit EV. 

 Veículo elétrico em rede 

As conexões dos VEs na rede podem ter um impacto positivo ou negativo de 

acordo com a direção do fluxo da potência na rede. (AZZOUZ; SHAABAN; EL-

SAADANY, 2015). Essas conexões representam uma oportunidade de prover 

energia à rede nos horários de pico, pois as baterias armazenam uma quantidade 

considerável de energia que pode estar sempre conectada na rede quando não está 

em uso, contornando um cenário de crise energética, já que os reservatórios das 

hidrelétricas brasileiras sofrem com baixos níveis de água. 

Como os veículos particulares permanecem estacionados mais de 90% do tempo 

e os VE têm aprimorados computadores de controle a bordo, eles podem trabalhar 

como reservas que atendem necessidades da edificação a que estão ligados como 

"no break" e exercer função como gerador distribuído. A adoção de tecnologias 

como Veículos Elétricos em Rede (Vehicle-to-Grid ou V2G), permite que os veículos 

elétricos atuem como geradores distribuídos nas redes elétricas, fornecendo a 

energia armazenada nas baterias para contribuir com a rede elétrica em períodos de 

alta demanda e minimizando investimentos em geração. 

Os sistemas de controle de bordo podem analisar as informações da rede e 

oferecer alguns serviços especiais que resultem na melhoria da qualidade da 

energia fornecida, apoio em caso de autorrestabelecimento (black-start), back-up e 

redução de reativos. Se integrados a uma mesa de controle central os VEH quando 

em grande quantidade podem atender necessidades de energia, equilibrando 

pontualmente o sistema (INEE, 2016). 

2.3 Carregamento de veículos elétricos 

O padrão empregado comercialmente, disponível para os pontos de recarga 

ultimamente e que são largamente usados no mundo inteiro para fornecimento de 

energia para o VE são provenientes da padronização SAE J1772 (SAE, 2011). Essa 
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norma foi seguida pela indústria automobilística e hoje em dia empregada nos 

pontos de recarga por corrente alternada (HYDRO QUEBEC, 2015). A norma 

estabelece três níveis de recarga a partir da instalação elétrica demonstrados na 

Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Sumário de comparação dos níveis de carregamento de VE 

Características Nível 1 Nível 2 Carga Rápida 

Tensão 120 V 208-240 V 200 até 450V 

Tipo de Corrente CA CA CC 

Potencia nominal 1,4 kW 7,2 kW 50 kW 

Potência máxima 1,9 kW 19,2 kW 150 kW 

Tempo de Carga 12 h 3 h 20 min 

Conector J1772 J1772 J1772 Combo, CHAdeMO e Supercarga. 

Fonte: HYDRO QUEBEC. 

De acordo com a norma IEC061851-1, o nível 1 especifica o carregamento lento 

na tomada da casa que é relacionado com a conexão do VE, no sistema de 

abastecimento CA monofásica, usando as tomadas com a corrente que não exceda 

16 A e a tensão que não seja superior a 250 V CA ou 480 V CA trifásico. Além disso, 

para estender a vida da bateria, os usuários devem evitar que a bateria do VEP 

esteja totalmente carregada ou totalmente descarregada, portanto, o intervalo 

recomendado de capacidade da bateria é entre 30-70 % do SoC.  

A norma ainda prevê que os pontos devem possuir sistema de proteção de 

choques, esquema de aterramento e protocolo de comunicação entre o veículo 

elétrico e o ponto de recarga. Referindo a operação do equipamento, a norma 

decide que o conector deve estar totalmente desenergizado antes de ser conectado 

à entrada do VE. Quando o conector é acoplado à entrada do veículo elétrico o 

ponto de recarga detecta o acoplamento e manda um sinal para o veículo indicando 

qual será a máxima corrente a ser injetada. Após isso, o VE envia um sinal de 

retorno sinalizando que já está pronto para ser recarregado e apenas após esse 

processo o cabo carregador é energizado (BARBOSA, 2014).  

O modelo de potência constante é mais comumente usado para a modelagem do 

carregamento do veículo elétrico, em que considera as cargas do veículos elétrico 

como potência constante sem considerar a dependência da tensão do sistema de 

carregamento do veículo elétrico. (HAIDAR; MUTTAQI, 2014).  
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Na Figura 2.4 é mostrado como a corrente CC e a tensão se comportam durante 

o processo de carregamento. Observa-se que a corrente drenada pela bateria, na 

Figura 2.4, se mantém com nível constante por mais de 90% do estado da carga e é 

reduzida assim que a bateria alcança a carga máxima. Na Figura 2.5 é apresentada  

a tensão do banco de baterias do VE que possui apenas um motor, a potência ativa 

e reativa drenada pelo carregador e o estado de carga (HAIDAR; MUTTAQI, 2014).  

Figura 2.4: Tensão e corrente na bateria durante o carregamento no nível 1 

 

Fonte: HAIDAR (2014). 

Figura 2.5: Potência ativa e reativa drenada no carregamento no nível 1 

 

Fonte: HAIDAR (2014). 

Tanto a potência ativa quanto a reativa permanecem quase constantes durante o 

período de carregamento da bateria e experimentam uma queda quase no fim em, 

aproximadamente, 95% do estado de carga, como observado na Figura 2.5. 
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Na Tabela 2.2 está descrita as taxas de potência de carga para tensão de 220 V 

e nível de corrente de 15 A para os principais modelos usados. 

Tabela 2.2: Taxa e tempo de potência de carga com tensão de 220 V e nível de corrente de 15 A 

 Honda 

Fit 

Nissan 

LEAF 

Chevrolet 

Volt 

Mitsubishi 

i-MiEV 

Ford 

Focus 

Capacidade da Bateria (kWh) 20 24 16,5 16 23 

Taxa máxima de carga (kW) 3 3,3 3,3 2,6 6,6 

Tempo de carga (h) 3 8 5 7 3,6 

Fonte: HONDA, NISSAN, CHEVROLET, MITSUBISHI, FORD. 

As configurações de carregamento variam nos diferentes modelos disponíveis no 

mercado, a capacidade da bateria nos exemplos citados varia de 16 kWh, no modelo 

da Mitsubishi, até 24 kWh no modelo da Nissan. A duração da recarga também varia 

dependendo da capacidade da bateria e corrente/tensão utilizada, o modelo da 

Honda promete recarga em 3 horas, já o da Nissan em até 8 horas. 

2.4 Impacto da inserção de veículos elétricos 

 Um veículo familiar percorre em média 20.000 km por ano. Com a tecnologia 

vigente, um veículo elétrico consumirá, em média, 200 Wh/km, ou seja, terá uma 

demanda anual de eletricidade para transporte da mesma ordem de grandeza que 

as cargas já instaladas. As baterias deste tipo de veículo acumulam cerca de 30 

kWh, ou seja, para carrega-la na rede de distribuição poderá demandar 8 horas com 

uma carga de 4 kW. Assim, se crescer a população de VEB haverá um fortíssimo 

impacto na rede de distribuição de energia elétrica (INEE, 2016).  

Questões envolvendo o impacto que os carros elétricos causarão na rede são 

alvos de pesquisas, mostrando a preocupação acerca essa nova investida do 

mercado automobilístico. Alguns estudos a respeito do impacto dos VEs são aqui 

exemplificados. 

 YAN e KEZUNOVIC (2012) discutem a relação da inserção dos carros elétricos 

e o tempo de vida dos transformadores a nível residencial, baseado no consumo no 

Texas e com diferentes cenários de carga. Os impactos são demonstrados e 

comparados por base mensal. Neste trabalho foi observado que uma alta 
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penetração de carros elétricos significa num aumento no fator de perda de vida dos 

transformadores, tendo como desafio de se realizar uma estratégia de carga, com a 

coordenação de estação de carga e consumidores. Foi ainda observado o fator 

climático que influencia na escolha do melhor horário para fazer a recarga. Para o 

perfil de carga pesquisado nem sempre a carga total feita a partir de 1 da manhã foi 

a ideal, pois no verão é demandada uma maior carga no período da manhã, o que 

elevou o fator de perda de vida. Para os restos do período do ano não é 

recomendável fazer a carga assim que se chega em casa, aproximadamente 17 

horas, pois é o horário de maior demanda, em que foi observado maior perda de 

vida nos transformadores. 

LIMA, LOURENÇO e MOROZOWKI FILHO (2012), apresentam uma metodologia 

baseada na simulação de Monte Carlo com cálculo de fluxo de potência pelo método 

da soma de potências, que permite determinar os estados de alimentadores 

residenciais submetidos a cargas aleatoriamente distribuídas e à presença de 

veículos elétricos em recarga. Os resultados das simulações indicam a necessidade 

de revisão nos planejamentos das redes e a possibilidade de se obter benefícios 

com o uso de veículos elétricos como reserva de energia para os horários de pico. 

Com apenas 10% de participação de veículos elétricos no mercado é possível evitar 

a queda de tensão em alimentadores atualmente sobrecarregados e redução de até 

30% das perdas nos alimentadores em horário de pico.  

WANG e PARANJAPE (2015) propõem um modelo de carregamento de carro 

elétrico e um algoritmo de controle ótimo de previsão e avaliação dos impactos da 

penetração de veículos elétricos no sistema de energia. O modelo de carregamento 

do veículo elétrico proposto simula o perfil de carga de um veículo elétrico indivídual 

através da captura de várias características de uma bateria de ions de lítio, tais 

como a demanda de carregamento, o estado da carga e potenciais padrões de 

condução. O algoritmo de controle ótimo do agendamento do carregamento de 

veículos elétricos é formulado como um problema de otimização convexa sob preços 

em tempo real para minimizar os pagamentos de eletricidade do usuário. Os 

resultados das simulações mostram que o carregamento descontrolado de carros 

elétricos podem comprometer a estabilidade do sistema de energia durante o 

carregamento, enquanto o carregamento programado não contribui para a pico de 
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demanda. Além disso, a carga programada reduz drasticamente o pagamento da 

eletricidade dos usuários.  

2.5 Regulamentação de veículos elétricos em sistemas de distribuição 

 Em 2012, a ANEEL editou a Resolução Normativa Nº 482, de 17 de abril de 

2012, situando as condições gerais para a entrada da microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de 

compensação de energia elétrica. A Resolução altera artigos específicos do 

PRODIST e abre espaço para a inserção de VEHPs na rede de distribuição (LIMA, J. 

C.; LOURENÇO, E. M.; MOROZOWKI FILHO, M., 2012). Como consequência desse 

cenário que o mercado se encontra, estudos tendendo a respaldar as discussões e 

sugestões de regulamentação sobre o tema tornam-se importantes.  

Em 2016, os aspectos regulatórios referentes à conexão de veículos elétricos às 

redes de distribuição são abordados através da Consulta 002/2016 da Aneel, em 

que pretendesse obter subsídios para avaliar a necessidade de regulamentação dos 

aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. Em anexo 

a esta consulta a nota técnica no 0050/2016-SRD/ANEEL fundamenta a abertura de 

consulta pública, na modalidade intercâmbio documental, para promover a discussão 

com consumidores, representantes das distribuidoras de energia elétrica e da 

sociedade em geral objetivando avaliar a necessidade de regulamentação dos 

aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica para a recarga de veículos 

elétricos. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou, no dia 3 de junho, 

a norma ABNT NBR IEC 61851-1:2013 - Sistema de recarga condutiva para veículos 

elétricos. Fruto do trabalho da Comissão de Estudo 03:069.01 - Veículos elétricos 

rodoviários e industriais, coordenado pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade 

(ABNT/CB-03).  

Com 47 páginas, a parte 1 da norma da ABNT tem o seguinte código de 

identificação: ABNT NBR IEC 61851-1:2013 e é aplicável aos sistemas embarcados 

ou não embarcados para a recarga de veículos elétricos rodoviários com tensões 

alternadas normalizadas (conforme a IEC 60038) até 1000 V e com tensões 

contínuas até 1500 V, assim como para a alimentação com energia elétrica a todos 
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os serviços auxiliares do veículo durante a conexão à rede elétrica, se necessário 

(ABNT, 2013a). As partes complementares específicas da norma ABNT NBR IEC 

61851 são vendidas em separado. Elas são duas: a 21 (Requisitos de veículos 

elétricos para a conexão condutiva a uma alimentação em corrente alternada ou 

contínua) e a 22 (Estação de recarga em corrente alternada para veículos elétricos), 

a parte 21, junto com a parte 1, fornece os requisitos aplicáveis ao veículo elétrico 

para a conexão em modo condutivo a uma alimentação em tensão alternada até 690 

V, conforme a IEC 60038, ou em tensão contínua até 1 000 V, quando o veículo 

elétrico é conectado a uma rede de alimentação (ABNT, 2013b). A parte 22, 

juntamente com a parte 1, fornece os requisitos para estação de recarga em 

corrente alternada de veículos elétricos, para a conexão condutiva ao veículo, com 

tensões de alimentação alternada em conformidade com a IEC 60038, até 690 V 

(ABNT, 2013c). 
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3 CONTROLE DA TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A ferramenta principal deste trabalho são os mecanismos que atuam fazendo o 

controle da tensão, por isso são tratadas neste capítulo as técnicas de controle de 

tensão utilizadas. 

3.1 Comutador de derivação em carga 

O comutador de derivação em carga (CDC) é usado entre níveis de tensão para 

regular e manter a tensão que é fornecida ao cliente, dentro dos limites permitidos 

(GAO; REDFERN, 2010). Transformadores AT/MT equipados com comutador de 

derivação em carga são usados para o controle em redes de distribuição. O controle 

da tensão com um CDC é realizado por meio da configuração da relação do 

enrolamento primário e secundário do transformador.  

Essa regulação da relação do enrolamento transformador é realizada por chaves 

mecânicas que podem selecionar partes do enrolamento para que se possa fazer a 

transformação de tensão adequada, sendo assim, o controle da tensão é 

descontínuo. A típica faixa de tensão de um CDC pode ser de 8 passos, cada um 

com tamanho de 1,5 %, por isso, o resultado do controle de tensão é de 12 %. Na 

Figura 3.1 é ilustrado o sistema elétrico com transformador CDC.  

Figura 3.1: Sistema elétrico com transformador CDC 

 

Fonte: ADAPTADO DE HAGEHAUGEN, 2014. 

3.2 Representação do transformador com comutador do tap. 

Um transformador com relação nominal de espiras é representado com 

admitância em série (SAADAT, 2010). A comutação do tap muda a relação do 

enrolamento do transformador, a relação se torna não nominal e a admitância em 

série é diferente em ambos os lados do transformador. Com uma relação não 
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nominal, é necessário modificar a admitância para incluir o efeito da mudança da 

relação de voltas, como é explicado a seguir.  

A Figura 3.2 ilustra um transformador com uma admitância série e uma relação 

de voltas com relação não nominal 1: 𝑛. Em que 𝑛 é a posição não nominal do tap, e 

se o transformador é de deslocamento de fase, 𝑛 é um número complexo. 

Figura 3.2: Tap do transformador com relação de 1:n voltas 

 

Fonte: ADAPTADO DE HAGEHAUGEN, 2014. 

Vs =
𝑛s

𝑛p
Vp = 𝑛Vp 

Da Figura 3.2, as seguintes relações podem ser estabelecidas: 

 Ip = y ∙ Vp −
y

𝑛
∙ Vs 

(3.1) 

 

 
Is = −

1

𝑛∗
∙ Ip 

(3.2) 

Inserindo 3.1 em 3.2: 

 Is = −
y

𝑛∗
∙ Vp +

y

|𝑛|2
∙ Vs 

(3.3) 

Rearranjando a equação 3.1 e 3.3, e escrevendo em forma de matriz, é obtida a 

equação 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

[
Ip

Is
] = [

y −
y

𝑛

−
y

𝑛∗

y

|𝑛|2

] ∙ [
Vp

Vs
] 

(3.4) 

 

Se a relação de espiras não nominal 𝑛 é um valor real, é possível usar a equação 

3.4, e representar a equação com um circuito equivalente, ilustrado na Figura 3.3, 

que é um modelo π  equivalente representando um transformador com comutador de 

tap. 
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Figura 3.3: Circuito equivalente para um transformador comutador de Tap 

  

Fonte: SAADAT, 2010. 

Modelando a mudança do tap do transformador nas equações de fluxo de 

potência linearizado tem-se a forma geral da equação (3.5), na qual a tensão 

especificada é uma variável de controle e n torna-se uma variável dependente 

(HAGEHAUGEN, 2014; PRADA et al., 2003). 

 

[
∆p

∆s
] = [

∂P

∂δ

∂P

∂V

∂P

∂𝑛
∂Q

∂δ

∂Q

∂V

∂Q

∂𝑛

] ∙ [
∆δ

∆V

∆𝑛

] 

(3.5) 

3.2.1.1 Compensação de queda de tensão na linha 

É uma técnica de controle da tensão remota, em que a corrente de linha é 

multiplicada pela impedância da queda de linha, mostrada pela equação 

 VC = |Vmedida + (RC + jXC) ∙ Imedida| (3.6) 

A compensação de queda de tensão na linha é usada no controle da tensão em 

um ponto remoto, por exemplo, em um ponto escolhido no alimentador ou linha, 

então 𝑅𝐶 + 𝑗𝑋𝐶 ≠ 0. Se a compensação da impedância é zero, 𝑅𝐶 + 𝑗𝑋𝐶 = 0, a 

tensão é mantida constante no lado secundário do transformador.  

Se é assumido o fluxo de potência em apenas uma direção, a corrente usada 

para compensação da queda de linha é |𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎| (GAO; REDFERN, 2011). 
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3.2.1.2 Transformadores com CDC operados em série 

Em sistemas de potência, transformadores com CDC são usados entre níveis de 

tensão, a Figura 3.4 é ilustrado um possível cenário em que três diferentes 

transformadores CDC estão operando em série num sistema simplificado de 

potência. 

Figura 3.4: Sistema elétrico com CDC em série 

 

 Em um cenário como ilustrado na Figura 3.4, a coordenação entre os 

comutadores de derivação é necessária para evitar um funcionamento instável. Uma 

má coordenação dos comutadores de derivação em cascata pode ser perigosa do 

ponto de vista da estabilidade de tensão (LARSSON, 2000), pois uma comutação 

inadequada em um nível inferior pode atuar o controle do tap do transformador de 

um nível superior, comprometendo o nível de tensão da rede. 

3.3 Armazenamento de energia elétrica 

O armazenamento de energia elétrica, (EES, Electrical Energy Storage), é uma 

das tecnologias chaves nas áreas cobertas pelo IEC. As técnicas do EES 

demonstraram capacidades únicas para lidar com algumas características críticas da 

eletricidade por exemplo, variações horárias na demanda e no preço. Num futuro 

próximo, a EES tornar-se-á indispensável em mercados emergentes relevantes no 

uso de mais energia renovável, para alcançar a redução de CO2 e para Smart Grids.  

Uma abordagem amplamente utilizada para a classificação de sistemas EES é a 

determinação de acordo com a forma de energia utilizada. Os sistemas EES são 

classificados em sistemas de armazenamento de energia mecânica, eletroquímica, 

química, elétrica e térmica. O hidrogénio e o gás natural sintético (SNG, synthetic 

natural gas) são transportadores secundários de energia e podem ser utilizados para 
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armazenar energia elétrica através de eletrólise da água para produzir hidrogénio e, 

numa etapa adicional, metano, se necessário.  

Historicamente, a EES desempenhou três papéis principais. Primeiro, o EES 

reduz os custos de eletricidade armazenando a eletricidade obtida em horários fora 

de pico, quando seu preço é menor, para uso em horários de pico, em vez de utilizar 

eletricidade comprada a preços mais altos. Em segundo lugar, para melhorar a 

confiabilidade da fonte de alimentação, os sistemas com EES suprem os usuários 

quando ocorrem falhas na rede elétrica devido a desastres naturais, por exemplo. 

Seu terceiro papel é manter e melhorar a qualidade de energia, frequência e tensão. 

A energia precisa de linhas para transmissão, e o fornecimento de energia para 

aplicações móveis e para áreas isoladas apresenta dificuldades. Os sistemas EES, 

como as baterias, podem resolver este problema com as suas capacidades móveis e 

de carga/descarga.  

3.4 Regulação de tensão por potência reativa dos veículos 

AZZOUZ, SHAABAN e EL-SAADANY (2015) propõem uma estratégia de suporte 

de potência reativa de carros em rede (vehicle-to-grid reactive power, V2GQ) para 

uma ótima regulação de tensão coordenada em redes de distribuição com alta 

penetração de geração distribuída. O algoritmo proposto emprega veículo elétrico 

plugável, geração distribuída, e comutador de derivação em carga para satisfazer a 

demanda de carregamento dos VEPs e requisitos de tensão na rede com a 

operação de comutação do tap, com a redução da potência ativa da GD. O problema 

da regulação de tensão é formulada como uma programação não-linear e consiste 

em três etapas consecutivas, em que sucessivas etapas se aplicam as saídas dos 

seus estágios anteriores como restrições. A primeira etapa tem como objetivo 

maximizar a energia entregue aos VEPs para garantir a satisfação dos proprietários 

do VEP. A segunda etapa maximiza a extração da potência ativa da GD. A terceira 

etapa minimiza o desvio de tensão a partir do seu valor nominal, utilizando as 

potências reativas do VEPs e da GDs disponíveis. O principal objetivo implícito no 

problema do terceiro estágio é na operação do tap. Além disso, o controle do 

comutador convencional é substituído por um controlador centralizado proposto que 

utiliza a saída da terceira fase, para definir a sua posição de derivação. As 
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simulações em tempo real são desenvolvidas para demonstrar a eficácia do 

algoritmo proposto da coordenação ótima em uma rede de distribuição típica usando 

simulador em tempo real (STR) OPAL-RT (RTS) numa aplicação de Hardware-In-

the-Loop (HIL). 

O método de controle proposto neste trabalho utiliza basicamente a comutação 

dos taps de transformadores e injeção de potência ativa e reativa para adequar a 

tensão nos barramentos do sistema elétrico utilizando previsão de tensão. O capítulo 

a seguir trata do desenvolvimento deste método. 

 



  

 

MÉTODO PROPOSTO PARA O CONTROLE DA 

TENSÃO  



MÉTODO PROPOSTO DE CONTROLE DE TENSÃO USANDO PREVISÃO  

 

 

44 

4 MÉTODO PROPOSTO PARA O CONTROLE DA TENSÃO 

O comportamento da tensão sob o transformador da rede secundária ocorre com 

base no perfil da potência drenada. As cargas que utilizam os barramentos da rede 

secundária demandam potência no transformador, o que afeta a tensão no 

barramento. Quando é demandada muita potência, ocorre um afundamento de 

tensão e esta deve ser corrigida a fim de não comprometer os demais equipamentos 

conectados ao barramento. Comumente o controle de tensão é feito baseado no 

estado atual da rede e o controle atua após determinada irregularidade. 

 Neste trabalho é proposto um método de controle de tensão utilizando previsão 

de tensão, observando o estado das tensões anteriores da rede secundária. Após 

feita a previsão, é realizado o controle da tensão por meio da comutação do tap do 

transformador ou por injeção de potência ativa ou reativa. 

4.1 Conceito do controle por previsão 

As informações de tensão são os objetos principais desse estudo. A cada 15 

minutos são medidas as tensões nos barramentos, para fins de simulação, 

computacionalmente a tensão é obtida por meio do cálculo de fluxo de potência, 

obtido pelo método de Newton Rapson. As tensões são apenas utilizadas como 

informações do estado atual da rede, e a partir deste estado atual é previsto um 

estado futuro para o qual o controle atuará com base nas previsões de tensão. As 

simulações realizadas neste trabalho ocorrem num regime quase-estático, 

analisando determinados momentos ao decorrer do tempo. A simulação pode 

representar o comportamento da rede durante algumas horas, podendo se estender 

até dias, dependendo das configurações e dos dados das cargas. Na Figura 4.1 o 

fluxograma do controle de tensão por previsão idealizado. 
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Figura 4.1: Diagrama do controle de tensão por previsão 

 

Inicialmente, é observada a rede por meio de alguns valores iniciais de tensão, o 

que na prática pode corresponder aos dados de tensão colhidos durante alguns 

minutos. Os níveis de tensões secundários anteriores de todos os transformadores 

são armazenados e a tensão futura deve ser prevista com base na tensão atual, 

esta tensão futura é estimada utilizando métodos matemáticos, como a regressão 

linear. Para a previsão de pontos futuros é necessário o ajuste da curva de tensão 

em vista de compensar a tensão que normalmente estaria sendo violada. 

4.2 Controle através da comutação do tap dos transformadores 

O tipo de atuação no controle da tensão utilizado nessa seção é a mudança do 

tap do transformador. Os transformadores no sistema de distribuição podem ser 

avaliados por meio de duas condições: 



MÉTODO PROPOSTO DE CONTROLE DE TENSÃO USANDO PREVISÃO  

 

 

46 

 Transformadores que possuem taps fixos; 

 Transformadores com taps comutáveis. 

A comutação do tap deve ocorrer ou não dependendo da futura condição do 

sistema. Se este valor da tensão futuro estiver dentro dos limites, o tap não é 

comutado. Se o valor futuro da tensão não estiver dentro dos limites, o tap do 

transformador será alterado utilizando as seguintes definições: 

 Tap incrementado, reduz a tensão; 

 Tap decrementado, aumenta a tensão. 

Na Figura 4.2 é mostrado o momento da comutação do derivador por comutação 

em carga do transformador, passando da posição de tap 3, que é mostrado no 

momento 1, para a posição do tap 2, mostrado no momento 3, sem que haja corte 

no fornecimento de energia, como é mostrado no momento 2, esse decremento da 

posição do tap ocorre num acréscimo do número de espiras do transformador, 

elevando o nível de tensão. 

Figura 4.2: Momento da comutação do tap do transformador por derivação em carga 

 

O valor da tensão futura é então avaliado comparando com os limites de tensão 

permitidos em norma. Os passos do método de controle por previsão de tensão 

aplicado em um transformador são melhor apresentados no fluxograma da Figura 

4.3.  
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Figura 4.3: Fluxograma do controle de tensão por previsão utilizando tap 

 

Fonte: Autor. 

O procedimento do controle de tensão ocorre da seguinte forma: é calculado o 

fluxo de potência (a) a cada 15 minutos, obtendo assim um retrato da evolução da 

tensão nos barramentos do sistema. Para cada iteração, todas as tensões 

secundárias são armazenadas temporariamente em um vetor (b), como é ilustrado 

na Tabela 4.1, em que T é o transformador e o índice n é o número total de 

transformadores, t é o tempo que decorre ao passo de k iterações, representando a 

evolução do sistema a cada 15 minutos.  

. Tabela 4.1: Vetor de armazenamento temporário 

 

 

 

 

 

 

Para poder fazer uma análise de previsão, o vetor de armazenamento temporário 

é adicionado a uma matriz de comprimento igual ao número de pontos p. No 

 tk 

T1 Vk
T

1 

T2 Vk
T2 

... ... 

Tn-1 Vk
Tn-1 

Tn Vk
Tn 
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exemplo dessa explicação é adotado p = 4 valores de tensões anteriores a serem 

analisadas, este valor pode ser variado dependendo da necessidade do sistema. 

Nas simulações foi escolhido o valor p = 3 por ter apresentado resultados 

satisfatórios e ocasionar em um menor esforço computacional. Associado a ele 

existe um vetor t também de comprimento p. Os passos a, b e c são realizados até 

que a matriz de pontos a serem analisados seja preenchida, ou seja, a cada iteração 

k, o vetor da Tabela 4.1 é armazenada em uma coluna da matriz da Tabela 4.2 até o 

tempo tp = tk (c). No final desse processo tem-se as últimas p tensões obtidas 

computacionalmente, representando as medições anteriores de tensão. Os valores 

de tensão desta matriz serão analisados. A Figura 4.4 representa os valores de 

tensão a serem analisados em azul dentro da janela de tensões para análise, os 

valores anteriores que não foram utilizados para a previsão estão em cinza. 

Tabela 4.2: Matriz de análise da tensão 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.4: 4 valores de tensão utilizados para análise. 

 

 tk-(p-1) ... tk-1 tk 

T1 Vk-(p-1)
T1 ... Vk-1

T1 Vk
T1 

T2 V k-(p-1)
T2 ... Vk-1

T2 Vk
T2 

... ... ... ... ... 

Tn-1 V k-(p-1)
T

n-1 ... Vk-1
Tn-1 Vk

Tn-1 

Tn V k-(p-1)
T

n ... Vk-1
Tn Vk

Tn 
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De posse dos valores da Tabela 4.2, é executado o processo da previsão do 

valor da tensão futura (d). O resultado dessa previsão é armazenado em um vetor 

que é representado pela Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Vetor de tensão prevista 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Tensão prevista a partir dos valores anteriores 

 

Na Figura 4.6 é mostrada a tensão medida em k+1 depois da atuação do 

controle, em que se obteve um acréscimo de tensão devido ao decremento do tap. 

Para prever uma nova tensão em k+2, é necessário atualizar a tabela de tensões a 

serem analisadas. Nota-se que a curva de tensão não corresponde a tendência do 

comportamento do sistema, houve assim uma distorção no comportamento de 

tensão. Se esta curva não for tratada, pode ocorrer um erro no cálculo de previsão 

que tenderá a conduzir uma comutação desnecessária do tap.  

 tk+1 

T1 Vk+1
T1 

T2 Vk+1
T2 

... ... 

Tn-1 Vk+1
Tn-1 

Tn Vk+1
Tn 
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É necessário compensar os valores de tensões anteriores que serão utilizados 

para a previsão da próxima tensão, esses valores serão compensados em relação 

ao estado do tap atual: se ele foi decrementado, incrementado e se não houve 

alteração. Se ele for decrementado será necessário adicionar a diferença de tensão 

Δv, valor de tensão por comutação tap, que é dado em %, afim de que o perfil de 

curva de tensão permita preveja de melhor forma a próxima tensão. Se o tap for 

incrementado será necessário diminuir a diferença de tensão Δv nos valores 

anteriores a serem analisados. 

 

Figura 4.6: Tensão medida após controle de tensão por decremento do tap 
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Figura 4.7: Novas tensões a serem analisadas 

 

Na Figura 4.8 é apresentado o efeito da compensação da tensão sob os valores 

anteriores que são atualizados na matriz de análise. Pode-se observar que a 

tendência da curva dos pontos em azul são mais precisos que os dos pontos em 

cinza. E a Tabela 4.4 ilustra a atualização da matriz de análise nessa condição. 

Figura 4.8: Tensões antes da correção e depois da correção 
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Tabela 4.4: Matriz de análise da tensão 

 

 

  

 

 

 

 

Com essas novas tensões, um novo ponto pode ser previsto com mais precisão. 

Uma abordagem que pode ser utilizada numericamente para a previsão destes 

pontos é o método dos mínimos quadrados. Em relação ao controle proposto, pode-

se considerar que é utilizado um método de mínimos quadrados modificado, sendo 

os valores atualizados sempre que necessário, que é apresentado na seção 4.2. 

4.1 Controle por injeção de potência 

O processo do controle de tensão por injeção de potência ocorre por meio do 

armazenador de energia que está conectado diretamente a rede de média tensão, 

fornecendo potência ativa e reativa para a rede em momentos de alta demanda de 

energia. Para exemplificar a influência na tensão devido à injeção de potência na 

rede primária, é mostrado na Figura 4.9 uma curva de tensão na rede de baixa sem 

a atuação do armazenador de energia. Observa-se que a rede apresenta uma queda 

abaixo de 0,95 p.u. por volta das 18:00 horas, recuperando assim o nível normal no 

fim da noite. Para amenizar essa queda de tensão é proposto um controle por 

injeção de potência utilizando um banco de baterias conectadas a rede elétrica, esse 

controle será atuado utilizando o método de previsão de tensão. 

 tk-(p-1) ... tk-1 tk 

T1 Vk-(p-1)
T1+Δv ... Vk-1

T1+Δv Vk
T1 

T2 V k-(p-1)
T2+Δv ... Vk-1

T2+Δv Vk
T2 

... ... ... ... ... 

Tn-1 V k-(p-1)
T

n-1+Δv ... Vk-1
Tn-1+Δv Vk

Tn-1 

Tn V k-(p-1)
T

n + Δv ... Vk-1
Tn+Δv Vk

Tn 
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Figura 4.9: Tensão mínima de uma rede de baixa sem sistema de armazenamento de energia 

 

O método de previsão utilizado em conjunto ao armazenador de energia consiste 

em monitorar a potência do alimentador que supre as cargas que vão ser 

controladas por esse armazenador de energia. Essa potência monitorada é então 

prevista para os 15 minutos futuros simultaneamente com a tensão da rede. Quando 

a tensão prevista em um certo momento do dia for menor que 0,95 p.u., o valor da 

potência atual é armazenado como valor limite de potência e, portanto, todos níveis 

de potência acima deste comprometeria a tensão do sistema, Na Figura 4.10, é 

exibida em vermelho a potência excedente fornecida pelo alimentador, durante a 

presença dessa potência na rede, a tensão do barramento de baixa do 

transformador  é inferior a 0,95 p.u., como indicado na Figura 4.9. 
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Figura 4.10: Potência excedente fornecida pelo alimentador quando a tensão na rede de baixa atinge 
o critério de limite inferior 

 

Os valores excedentes de potência, ou seja, os valores de potência acima do 

valor de potência limite deverão então ser injetados no sistema para reduzir as 

perdas durante a transmissão de energia, o que resulta no melhoramento do nível 

da tensão, na Figura 4.11 é ilustrada a atuação do sistema de armazenamento de 

energia no melhoramento do nível de tensão na rede de baixa tensão. 

Figura 4.11: Tensão mínima de uma rede de baixa com sistema de armazenamento de energia 
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Observa-se que durante uma parte do dia o armazenador é carregado, sem que 

assim comprometa o nível de tensão da rede. Durante a alta demanda de energia o 

armazenador supre as cargas injetando potência e o nível de tensão tende a ser 

aumentado.  

O método de previsão de tensão utilizado tanto para o controle por comutação do 

tap quanto para o controle por injeção de potência utilizam regressão linear para a 

previsão de tensão. 

Na Figura 4.12 é apresentado o fluxograma deste controle. 

Figura 4.12: Fluxograma do controle de tensão por previsão utilizando injeção de potência do sistema 
de armazenamento de energia 

  

Com posse das informações das linhas e dos transformadores dos valores 

iniciais de carga é realizado o cálculo de fluxo de potência (a), de forma diferente 

que o procedimento do controle descrito na seção 4.3, a tensão e a potência são 

coletadas (b-c) para uma matriz de análise (d), as tensões anteriores são ajustadas 

para a estimação de tensões e potências futuras. A tensão prevista é analisada e 

comparada com os critérios de tensão (g). Se a tensão estiver acima de 1,05 p.u. 
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pode ser tomada a decisão (h) de obter potência da rede para o carregamento do 

armazenador (i). Se a tensão estiver abaixo de 0,95 p.u. (k) deve-se obter o valor da 

potência atual que foi obtida em (c) e subtrair da potência prevista que foi obtida em 

(m) para calcular a potência a ser injetada na rede até os próximos 15 minutos. A 

previsão da tensão no barramento de baixa e da potência do alimentador do controle 

utilizado neste trabalho foi baseado na regressão linear por meio do método dos 

mínimos quadrados. 

 

4.2 Regressão 

A análise de informações por meio do modelo clássico de regressão, também, 

denominado modelo normal linear, é uma das técnicas mais usadas de estimação. 

Porém, em muitas situações práticas, algumas de suas suposições, como a 

normalidade e a linearidade nos parâmetros, não são satisfeitas. Este fato, 

alavancou o desenvolvimento de novas técnicas estatísticas para os modelos de 

regressão, surgindo, então, novas classes de modelos, os modelos de regressão 

não-linear e os modelos lineares generalizados.  Neste item é abordado o conceito 

de regressão, utilizado para fazer a previsão de tensão. 

 Análise de regressão 

Na análise de regressão linear, o objetivo é determinar o modelo que expressa 

esta relação (equação de regressão), a qual é ajustada aos dados. Ela permite 

construir um modelo matemático que represente dois atributos x e y. 

  y = f(x), em que f(·) é a função que relaciona x e y; 

  x é a variável independente da equação; 

  y = f(x) é a variável dependente das variações de x; 

Pode-se usar esse modelo para predizer o valor de y para um dado valor de x. 

Realizar previsões sobre o comportamento futuro de algum fenômeno da realidade. 

Neste caso extrapola-se para o futuro as relações de causa-efeito já observadas no 

passado entre as variáveis. 
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Na maioria dos casos, f(·) é desconhecida. Cabe ao usuário escolher uma função 

apropriada para aproximar f(·). Normalmente usa um modelo polinomial. Também 

pode-se usar o modelo para fins de otimização. 

 Regressão linear simples 

 Nesse tipo de regressão existe apenas uma variável dependente (y) e uma 

variável independente (x), exemplificado em (4.1). 

 𝑦 =∝ +𝛽x + ε (4.1) 

A regressão implica no ajuste de uma reta que representa uma forma adequada 

a estrutura de dados, então a reta deve ter menor distância possível em relação aos 

valores observados, para isso deve-se minimizar a soma dos quadrados dos 

resíduos. Na análise de regressão linear parte-se da suposição de que erros (ou 

resíduos têm distribuição normal. Os resíduos podem ser descritos como (4.2). 

 ε = 𝑦−∝ −𝛽x (4.2) 

 Método dos mínimos quadrados 

É uma técnica de otimização matemática que procura o melhor ajuste para um 

conjunto de dados. 

 (x(1), y(1)), (x(2), y(2)), … , (x(𝑛), y(n)) (4.3) 

Ao mesmo tempo em que tenta minimizar a soma dos quadrados das diferenças 

entre o valor estimado e os dados observados (4.3) 

 
∑ ε𝑖

2
𝑛

𝑖=1
 

(4.4) 

O objetivo é procurar os parâmetros ∝ e 𝛽 que minimizem a soma dos quadrados 

dos resíduos 

 
𝐽(∝, 𝛽) = ∑ ε𝑖

2
𝑛

𝑖=1
= ∑ (𝑦(𝑖)−∝ −𝛽𝑥(𝑖))2

𝑛

𝑖=1
 

(4.5) 

Isso equivale a fazer com que a soma dos resíduos entre os valores medidos 

(observações) e a reta de regressão seja mínima. 

A equação de regressão é calculada a partir das derivadas parciais da soma dos 

quadrados dos resíduos. As derivadas parciais com relação aos parâmetros ∝ e 𝛽 

são respectivamente (4.6) e (4.7). 
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 𝑑

𝑑 ∝
𝐽(∝, 𝛽) = −2 ∑ (𝑦(𝑖)−∝ −𝛽𝑥(𝑖))2

𝑛

𝑖=1
 

(4.6) 

 𝑑

𝑑 𝛽
𝐽(∝, 𝛽) = −2 ∑ (𝑦(𝑖)−∝ −𝛽𝑥(𝑖))2

𝑛

𝑖=1
𝑥(𝑖) 

(4.7) 

Com algumas deduções matemáticas e substituições depois, temos que 

 ∝= �̅� − 𝛽�̅� (4.8) 

 
𝛽 =

∑ (𝑥(𝑖) − �̅�)(𝑦(𝑖) − �̅�)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥(𝑖) − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 
(4.9) 

Em que �̅�  e �̅� são as médias amostrais de x e y, respectivamente. 

 Análise de resíduos 

A análise de resíduos tem como objetivo esclarecer algumas questões 

envolvendo o método de mínimos quadrados, tais como: avaliação da qualidade do 

modelo utilizado, sobre o modelo adequado, se o erro tem distribuição normal, se os 

erros são independentes, variância constante. Se por acaso existem valores 

discrepantes e presença de valores espúrios. 

Tem-se à disposição um conjunto de técnicas utilizadas para investigar o quão 

adequado um modelo de regressão está com base nos resíduos. O resíduo e(i) é 

calculado como sendo a diferença entre nosso dado 𝑦(𝑖) e a sua estimativa �̂�(𝑖) 

 𝑒(𝑖) = 𝑦(𝑖) − �̂�(𝑖) (4.10) 

 

 𝑦(𝑖) =∝ +𝛽𝑥(𝑖) (4.12) 

A análise dos resíduos permite validar as suposições impostas pelo termo de erro 

do modelo e, portanto, adequadas suposições são impostas, como: média zero, não 

correlacionados e distribuição normal. 

Este é o método empregado neste trabalho para a previsão de tensão em redes 

de distribuição utilizando a regressão linear por meio do método dos mínimos 

quadrados. É suposto que haverá uma inserção de veículos elétricos no mercado. 

Portanto o trabalho visa prever esse impacto na tensão e corrigir. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo pretende-se fazer um estudo de dois tipos de inserção de veículos 

elétricos. No primeiro caso é avaliado o impacto devido ao carregamento de veículos 

elétricos em residências; e o segundo caso é avaliado o impacto devido a 

estacionamentos que possibilitam recarga de veículos. A rede utilizada possui 2 

alimentadores, cada um com 8 barras (Figura 5.1), e em cada ponto da linha da rede 

primária está conectado as estações transformadoras, estes transformadores 

alimentam residências e outros estabelecimentos comerciais. As cargas residenciais 

são conectadas a rede primária por meio de transformadores com taps fixos. Esses 

transformadores são de 115 kVA. No caso analisado para o controle de tensão, é 

apresentado um sistema genérico envolvendo parques de estacionamento de VE, 

que são conectados à rede primária por meio de transformadores com tap comutável 

de 225 kVA. Um transformador da subestação é de 1,8 MVA supre o sistema. 

Figura 5.1: Rede utilizada para simulação 
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Cada barramento de baixa tensão (B0X) está associado a cargas residenciais já 

instaladas (RE0X) e a futura carga de veículos elétricos (VE0X), que representam os 

veículos estacionados nas residências. Os estabelecimentos comerciais (CM0X) 

possuirão estacionamentos (PE0X) que possibilitam carregamento dos veículos 

elétricos  

Previamente é determinado um comportamento para cada tipo de carga. São 

definidos os números de veículos que são inseridos e o horário que ocorre a 

drenagem de potência. Nas simulações é considerada que a variação da carga é 

realizada a cada 15 minutos e varia lentamente ao decorrer do dia.  

5.1 Representação das cargas no sistema estudado 

 Um sistema elétrico de um condomínio residencial é apresentado na Figura 

5.2. As linhas de distribuição alimentam as estações transformadoras em média 

tensão, provindas das subestações de distribuição por meio de uma ramificação. Na 

Figura 5.2 esses condutores são representados pela cor vermelha que divide o 

centro da imagem na vertical. A partir das linhas de média tensão, são distribuídos 

os transformadores, cada um alimentando quatro ruas na vertical. Esses 

transformadores operam nominalmente na tensão de 13,8 kV, a tensão em cada 

transformador é rebaixada para 380 V e distribuída para as residências em baixa 

tensão, linhas em azul. Neste caso, ao todo conta-se com 3 transformadores 

rebaixadores de 13,8/0,38 kV. 

Na rede da Figura 5.3 é a representação da montagem do sistema elétrico com 

base na Figura 5.2 em um programa de simulação, cada residência é representada 

por uma carga que está interligada à rede de baixa tensão. Como a análise da 

tensão é no ponto de distribuição de baixa tensão, para facilitar a análise é 

considerado uma única carga para cada transformador representando o consumo 

total de todas residências. Outra carga é adicionada representando o consumo dos 

veículos elétricos nas residências, como na Figura 5.4. Todo o perfil de carga já 

instaladas são representadas pelas residências e toda nova demanda de energia 

são representados pelos veículos conectados à rede. 

  

 



 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

62 

Figura 5.2: Esquema elétrico de um conjunto residencial 

 

Fonte: Energisa. 
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Figura 5.3: Conjunto residencial no programa de simulação 
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Figura 5.4: Representação das cargas no sistema secundário 

 

Observando a Figura 5.4, nota-se a presença de um prédio comercial, este 

prédio possui estacionamento para os funcionários, nesse estacionamento é 

possível a recarga dos veículos da empresa.  

Percebe-se que a quantidade da nova potência drenada em cada transformador 

se deve ao número de veículos e diferença no comportamento dos consumidores, 

portanto, cada transformador terá um comportamento de tensão particular 

dependendo do tipo do consumidos, seja ele residencial ou comercial.  

No programa de simulação utilizado, são considerados perfis de carga que são 

instaladas em cada transformador, as cargas instaladas nos transformadores T01, 

T02, T04, T05, T07 e T08 são cargas residenciais, enquanto nos transformadores 

T03 e T06 são cargas comerciais.  O modelo de carga utilizado é o de potência 

constante.  

5.2 Carga residencial 

Na Figura 5.5 é considerado um perfil de carga típico de um alimentador de uma 

subestação em que se predominam residências, cada curva é referente a um dia de 

medição da potência ativa a cada 15 min, cada curva pertence a uma carga do 

sistema. A Tabela 5.1 exibe os valores máximos de potência das cargas residenciais 

e o horário de ocorrência desses. 
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Figura 5.5: Potência consumida pela carga residencial durante um dia 

 

Tabela 5.1: Potência máxima em cada carga residencial 

Carga Potência máxima (kW) Horário de ocorrência 

RE01 83 19:15 

RE02 91,3 17:30 

RE04 93,5 20:30 

RE05 104,5 18:45 

RE07 94,6 19:00 

RE08 85,8 19:00 

Os valores foram reduzidos à uma unidade para serem trabalhados no programa 

de simulação, sendo assim, multiplicados por um fator que está associado 

diretamente as potências da carga. Portanto quando se deseja um valor máximo de 

potência para uma determinada carga, é escolhido este valor igual ao número do 

fator em kW. Cada residência pode ou não ter veículo elétrico, portanto é necessário 

também caracterizar o padrão de carga desses. 

 Estacionamento residencial 

O transformador da área residencial terá que suprir as novas demandas de 

potência que serão adicionadas com a chegada dos veículos elétricos, portanto é 

necessário saber o perfil de carga desses veículos de acordo com o padrão de 

utilização desses veículos pelos usuários comuns. 
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Segundo a NHTS4, para uma amostra de 10 mil veículos foi observado os 

horários de chegada, a partir horário e quantidade de veículos que chegam no 

destino final após um dia de utilização. Foi então estimando percentuais de 

carregamento de 35 % para o nível 15 e de 65% para o nível 26, então obtida uma 

amostra do perfil de carregamento desses veículos, para fins de simulações, a 

potência drenada para números máximos de veículos conectados na rede é ilustrado 

na Figura 5.6.  

Figura 5.6: Quantidade de potência drenada pelos veículos residenciais em um transformador 

 

Este perfil de carga considera que os consumidores utilizam os veículos durante 

o dia para realizar as atividades cotidianas e retornam à noite e ligam os veículos 

para realizarem a recarga, os horários que os consumidores chegam nas residências 

podem variar, assim como a quantidade de veículos por residência. 

5.3 Carga comercial 

As cargas comerciais são representadas por meio de dois perfis diferentes, as 

potências ativas e reativa do primeiro perfil de carga comercial é apresentado na 

Figura 5.7. 

                                            

4 National Houshold Transportation Survey – nhts.ornl.gov 

5 Corrente alternada,120 V, fase única, 16 A, 1.92 kW. 

6 Corrente alternada 240 V, fase dividida, 32 A (2001), 80 A (2009) e 7.68 kW. 
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Figura 5.7: Potência ativa e reativa do perfil de carga 1 

 

O consumo de potência aumenta a partir das 07 h 45 min, é observado um pico 

de potência de 113,2 kW às 09 h 30 min, uma queda de consumo registrando 80,5 

kW às 12 h 15 min e uma máxima de 114,8 kW às 14 h 30 min. A curva da potência 

ativa e reativa para o segundo perfil de carga comercial são exibidas na Figura 5.8. 

Figura 5.8: Potência ativa do perfil de carga comercial 2 

 

 

As atividades neste setor começam a partir das 04 h horas e se estendem até 18 

h. É observado um uma potência máxima de 209 kW às 09 h, tendo uma queda por 

volta de 11 h 30 min para 140 kW e outra potência máxima de 209,9 kW às 13 h 30 

min. 
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 Estacionamento comercial 

Estacionamentos são comuns em centros comerciais, escritórios, restaurantes, 

universidades e outros estabelecimentos comerciais. Uma vez que estes lugares são 

para diferentes atividades, há diferentes tendências que podem ser observados para 

cada um.    

O comportamento de um sistema de estacionamento é apresentado expressando 

o número de carros que comportam no interior do lote em um determinado momento. 

Um exemplo de um número de carros no estacionamento a cada 15 minutos de 8 h 

00 min as 12 h 00 min e das 16 h 00 min às 20 h 00 min está descrito na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2: Número de veículos que chegam em valores positivos e valores negativos significam 
números de carros que deixam o estacionamento 

Horas N. de veículos Horas N. de veículos Horas N. de veículos 

08:00 4 12:00 0 16:00 0 

08:15 0 12:15 0 16:15 0 

08:30 1 12:30 0 16:30 -5 

08:45 1 12:45 0 16:45 -10 

09:00 2 12:00 0 17:00 -15 

09:15 4 13:15 0 17:15 -50 

09:30 6 13:30 0 17:30 -55 

09:45 12 13:45 0 17:45 -35 

10:00 20 14:00 0 18:00 -10 

10:15 25 14:15 0 18:15 -10 

10:30 35 14:30 0 18:30 -1 

10:45 30 14:45 0 18:45 -1 

11:00 30 15:00 0 19:00 -1 

11:15 20 15:15 0 19:15 0 

11:30 0 15:30 0 19:30 -1 

11:45 0 15:45 0 19:45 0 

Fonte: (BOSQUE; SALVADOR, [s.d.]). 

Os dados colhidos mostraram que a cerca de 08 h da manhã poucos carros 

chegam no estacionamento. À medida que a manhã avança, os números de carros 

estacionados também aumentam. Na parte da tarde, grande parte dos veículos 

deixam o estacionamento do estabelecimento a partir das 16 h 15 min até as 20 h 00 

min. A atividade no estacionamento prossegue até que todos os espaços estejam 
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ocupados. Nenhum dado foi fornecido entre as 12 h 00 min e 16 h 00 min, no 

entanto, pode-se supor que o número de carros no estacionamento se estabiliza em 

200 durante esse tempo, já que a capacidade máxima do estacionamento é 

assumida como sendo 200.  

Esta abordagem será utilizada para representar os veículos conectados à rede. A 

presença do veículo no estacionamento não indica que o carro está sendo 

carregado, deve-se considerar o SOC da bateria, pois o carro pode estar carregado 

e estacionado, mas para este estudo é considerado que todo o veículo, ou uma 

parte está sendo carregada. 

A curva de carga dos veículos elétricos está relacionada a curva de carros que 

estão no estacionamento. Para as simulações deste trabalho é considerada as 

curvas da Figura 5.9, em que são exibidos os números de veículos que se 

encontram em dois estacionamentos. 

Figura 5.9: Número de VE estacionados durante um dia 

 

5.4 Avaliação da influência de VE na tensão da rede 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é controlar a tensão de um sistema 

elétrico, é necessário analisar as tensões nas barras sem e com a nova carga a ser 

inserida. 

 Comportamento da tensão sem VE 

Foi simulado o comportamento da tensão nas barras de média tensão quando 

não existe a influência de veículos elétricos. Os resultados de tensão em todas as 
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barras do alimentador 1 podem ser observados na Figura 5.10, os gráficos do 

alimentador 2 não foram apresentados por apresentar resultados similares. 

Figura 5.10: Tensões nas barras do primário sem a presença de VE 

 

Nota-se que a tensão menos afetada é referente ao barramento de média tensão 

A01, conectado ao transformador T01, que se encontra mais próximo ao 

alimentador, o barramento A08, do transformador T08 é o que sofre com maior 

queda de tensão. Não foi observada ultrapassagem nos limites de tensão ao 

decorrer deste dia. Na Figura 5.11 estão as tensões no secundário dos 

transformadores.  

Pode-se notar que durante a parte do dia as tensões que estão em menores 

níveis são encontradas no barramento B06 e B03, por serem cargas comerciais, 

umas das maiores cargas instaladas na rede. A carga CM03, conectada ao 

barramento B03, possui um valor de máxima potência às 15 h 15 min de 125,52 kW. 

A Carga CM06, ligada à barra B06, possui um valor de máxima potência às 15 h 15 

min de 109,06 kW. Tendo em vista isso, é percebido que a tensão tende a diminuir 

nos barramentos de áreas comerciais durante o dia.   
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Figura 5.11: Tensões nas barras do secundário dos transformadores sem a presença de VE 

 

A tensão na barra B07 também cai devido ao fato de estar distante do 

alimentador, esta carga possui um pico de consumo de 157,75 kW às 18 h 30 min.  

Durante a parte da noite as tensões que mais caem são referentes as cargas 

residenciais. Fazendo uma análise de todos os valores, o menor foi encontrado às 

15 h 15 min no barramento B06, com o valor de 0,9647 p.u.  

Na Tabela 5.3 estão os dados de energia que foram consumidos neste caso. 

Tabela 5.3: Total da energia consumida pelo sistema em um dia sem presença de VE 

 Resumo 

Total da rede externa 30660,347 kWh 

Total da carga 29828,837 kWh 

Total de perda 833,129 kWh 

 O total da energia consumida pelo sistema da Figura 5.1 para as 16 barras que 

são supridas por dois alimentadores, cada alimentador suprindo oito 

transformadores. O total de perda do sistema é de 833,129 kWh. 
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 Comportamento da tensão com VE 

Existem basicamente dois lugares onde o veículo pode ser estacionado, o que 

tem a ver com o comportamento do usuário, durante o dia as pessoas vão para seus 

locais de trabalho e comércio, a noite retornam para as residências, portanto, para 

esta análise de tensão, é considerado o carregamento desses veículos em áreas 

comercias e nas residenciais. 

A Figura 5.12 ilustra o caso em que as pessoas se deslocam de suas residências 

e chegam cedo no trabalho ou em estabelecimentos para práticas cotidianas.  

Figura 5.12: Tensões no secundário do transformador da rede sob incidência de VE em 
estacionamentos comerciais 

 

 

Na Tabela 5.4 pode ser encontrado valores de potência que foram consumidos 

pela rede, neste caso, o total de perdas sem veículos elétricos é de 833,129 kWh e 

com os veículos comerciais as perdas totais do sistema foi para 958,135 kWh, 

portanto houve um acréscimo de 125,006 kWh de perdas de energia elétrica no 

sistema durante o carregamento dos veículos comerciais. 
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Tabela 5.4: Total da energia consumida pelo sistema em um dia durante o evento de VE em 
estabelecimentos comerciais 

 Resumo 

Total da rede externa 33129,118 kWh 

Total da carga 32173,039 kWh 

Total de perda 958,135 kWh 

Portanto, foi constatado um aumento nas perdas no sistema durante o 

carregamento de veículos elétricos no sistema, o que acarreta na queda de tensão 

ao longo da transmissão de energia, conforme ilustrado na Figura 5.12 esta queda 

na tensão no alimentador 1 ocorre por volta das 08 h 00 min da manhã até as 16 h 

00 min horas da tarde. 

A Figura 5.13 trata do caso em que as pessoas terminam seus afazeres diários e 

retornam as residências, chegando a noite e logo conectando ao VE para o 

carregamento.  

Figura 5.13: Tensões no secundário do transformador da rede sob incidência de VE em residenciais 

 

 

Na Tabela 5.5 contém as informações de energia que foram consumidos neste 

caso, as perdas totais do sistema totalizam 1122,69 kWh, portanto houve um 
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acréscimo de 289,57 kWh de perdas totais de energia elétrica no sistema durante o 

carregamento dos veículos residenciais neste dia. 

Tabela 5.5: Total da energia consumida pelo sistema em um dia durante o evento de VE em 
residências 

 Resumo 

Total da rede externa 36827,23 kWh 

Total da carga            35708,65 kWh 

Total de perda             1122,69 kWh 

Na Figura 5.14 pode-se observar que a queda de tensão para o limite de tensão 

no barramento residencial B07 ocorre por volta das 18 h 15 min, a curva tracejada é 

a tensão sem o carregamento de veículos elétricos, a curva solida é a tensão no 

secundário do T07 durante o carregamento dos veículos elétricos. 

Figura 5.14: Tensões no barramento B07 com e sem veículos elétricos carregados em residências 

 

Tabela 5.6: Horários com maior diferença de tensão com e sem carregamento de VE no barramento 
B07 

Horas Com VE Sem VE Diferença em % 

17:15 0,956452 0,970615 1,4163 

17:30 0,954117 0,968598 1,4481 

17:45 0,951948 0,966596 1,4648 

18:00 0,949916 0,964516 1,4600 

18:15 0,949869 0,964406 1,4537 
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De acordo com a Tabela 5.6, nota-se uma maior discrepância de tensão entre 17 

h 45 min e 18 h 00 min, com uma diferença de tensão de 1,4648 p.u., a tensão no 

barramento B07 viola o critério de tensão as 18 h 00 min. 

5.1 Controle de tensão usando a comutação do tap de transformadores 

Nesta subseção é abordado a utilização do método de controle por previsão com 

a atuação da comutação do tap do transformador. 

 Controle da tensão na rede de estacionamento 

O objetivo deste tópico é analisar o comportamento da tensão quando ocorre 

carregamento em parques de estacionamentos comerciais. Por haver uma demanda 

maior, estes estacionamentos podem ser supridos por transformadores dotados de 

comutador por derivação em carga, um equipamento utilizado em conjunto com 

transformadores de tensão para variar a relação de transformação destes sem que 

seja necessário o desligamento dos mesmos. Alguns comutadores operam somente 

sem carga, ou seja, é necessário que se desligue o transformador para que a 

relação de transformação seja alterada, nesse estudo é considerado que a 

comutação do tap do CDC do transformador ocorrerá sob carga, portanto não faz 

sentido o controle nos transformadores que só permitem comutação sem cargas. As 

tensões limites inferior e superior são respectivamente 0,95 e 1,05, porém para 

efeitos de observação nos gráficos e pelo fato de não haver geração distribuída na 

rede, o que poderia elevar a tensão, é considerado um limite superior de 1,01.   

A tensão nos barramentos B03 e B06 da Figura 5.15 são observadas durante o 

funcionamento do controle utilizando o método de previsão proposto durante as 

seguintes situações:  

1.  Sem nenhum VE inserido na rede; 

2.  Carregamento de VE em apenas B03; 

3.  Carregamento de VE apenas em B06 e 

4.  Carregamento de VE em B03 e em B06. 
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Figura 5.15: Rede utilizada para simulação 

 

 

Em cada simulação é mostrada uma tabela de configuração das cargas, ver 

Tabela 5.7, ilustrando a quantidade de barras da rede primária e quais cargas são 

associadas a cada barramento, abaixo de cada carga há um espaço que informa se 

a carga estará ativa. 

Tabela 5.7: Disposição das cargas nos barramentos da rede simulada 

Barra 1 Barra 2 ... Barra n 

Carga a Carga b Carga c Carga d ... ... Carga y Carga z 

X  X    X  

Caso a carga esteja conectada à rede, o espaço referente a coluna desta é 

marcado com X. Se a carga está desconectada da rede, o espaço não é preenchido. 

5.1.1.1 Caso de Estudo 1: Sem nenhum VE inserido na rede 

Na Figura 5.16 é mostrada as tensões nos barramentos B03 e B06 na situação 

de carga da Tabela 5.8.  
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Tabela 5.8: Cargas conectadas referentes a situação 1 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 

RE01 VE01 RE02 VE02 CM03 EE01 RE04 VE04 RE05 VE05 CM06 EE06 RE07 VE07 RE08 VE08 

X  X  X  X  X  X  X  X 
 

Figura 5.16: Tensão sem nenhum indício de carregamento de VE 

 

Na Figura 5.16 como observado, as tensões não foram ultrapassadas e o 

controle não foi acionado. 

5.1.1.2 Caso de Estudo 2: Carregamento de VE em apenas B03 

Na Figura 5.17 é exibida as tensões nos barramentos B03 e B06 durante o 

carregamento de veículos no estacionamento que é abastecido pelo transformador 

T03, de acordo com as cargas descritas na Tabela 5.9.  

Como observada na Figura 5.17, é notada que existe um afundamento maior da 

tensão em B03, e esse afundamento de tensão é tão grande que se aproxima do 

limite de tensão inferior, fazendo com que o controle atue. A Tabela 5.10 contém os 

valores de tensão das barras B03 e B06 no momento da atuação do controle. Nota-

se a tensão já na faixa de 0,957 p.u. às 07 h 30 min, e meia hora depois a tensão 

simulada se aproxima mais do limite, às 08 h 00 min, que também é feita a previsão 

para o horário de 08 h 15 min, nota-se que foi encontrado o valor de 0,9486 p.u., 
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portanto essa informação indica que o tap do transformador T03 deve ser 

decrementado no decorrer desse tempo. A tensão em B06 se mantém no limite 

definido, acima de 0,95 p.u., e o controle não atua. 

Tabela 5.9: Cargas conectadas referentes a situação 2 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 

RE01 VE01 RE02 VE02 CM03 EE01 RE04 VE04 RE05 VE05 CM06 EE06 RE07 VE07 RE08 VE08 

X  X  X X X  X  X  X  X  

Figura 5.17: Tensões nos barramentos B03 e B06 durante o carregamento de VE no transformador 
T3 

 

 

Tabela 5.10: Valores de tensão em B03 e B06 durante atuação do controle em ocorrência de baixa 
tensão para a situação 2 

 B03 B06 

Horas 
Tensão 

simulada 

Tensão 

prevista 
Tap T03 

Tensão 

simulada 

Tensão 

prevista 
Tap T06 

07:15 0,958983 0,956606 0 0,972984 0,969671 0 

07:30 0,957322 0,955339 0 0,969555 0,964475 0 

07:45 0,95508 0,953225 0 0,969115 0,966683 0 

08:00 0,951384 0,948658 -1 0,965286 0,963717 0 

08:15 0,998331 0,996365 -1 0,965042 0,962408 0 

08:30 0,996957 0,997494 -1 0,96349 0,96281 0 
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De acordo com a Figura 5.17, por volta das 15 h 00 min ocorre uma elevação na 

tensão, portanto é necessário observar os valores simulados e previstos e a atuação 

foi feito no controle. Os valores no momento de sobretensão nos barramentos B03 e 

B06 estão presentes na Figura 5.11. 

Tabela 5.11: Valores de tensão em B03 e B06 durante atuação do controle em ocorrência de alta 
tensão para a situação 2 

 B03 B06 

Horas Tensão simulada Tensão prevista Tap T03 Tensão 
simulada 

Tensão prevista Tap T06 

14:15 1,001771 1,003913 -1 0,962411 0,9619404 0 

14:30 1,003797 1,006557 -1 0,962178 0,9624692 0 

14:45 1,005523 1,007449 -1 0,962513 0,9640519 0 

15:00 1,00815 1,010176 0 0,963499 0,9611453 0 

15:15 0,964031 0,9662273 0 0,961241 0,9629115 0 

15:30 0,96959 0,972333 0 0,963623 0,963111 0 

 

As tensões das barras B03 e B06 se diferem em nível, a tensão da barra B06 se 

mantém baixa, porém sem extrapolar o limite inferior, e a tensão da barra B03 está 

no nível de 1 p.u. às 14 h 15 min, porém às 15 h 00 min é prevista uma tensão de 

1,0101 p.u. nos próximos 15 min, então o controle atua incrementando a posição do 

tap do transformador T03, o que faz reduzir a tensão da barra B03 para 0,9640 p.u. 

às 15 h 15 min. 

5.1.1.3 Estudo de caso 3: Carregamento de VE apenas em B06 

Na Figura 5.18 são exibidas as tensões nos barramentos B03 e B06 quando 

existe apenas o carregamento de VE no estacionamento elétrico do estabelecimento 

que é suprido pelo transformador T06, de acordo com a configuração de ligação das 

cargas na Tabela 5.12. 

Neste caso, diferentemente à condição anterior, foi atuado o controle de tensão 

apenas em T06, linha azul da Figura 5.18 passando de 0,9529 p.u. para 1,0021 p.u. 

entre 8 h 45 min e 09 h 00 min. Mais tarde, entre 17 h 30 min e 17 h 45 min horas a 

tensão passa de 1,0089 para 0,9590 p.u., as tensões previstas passaram dos limites 

estabelecidos em ambos os casos. Para a situação 3, os resultados no momento do 
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controle são exibidos na Tabela 5.13 e na Tabela 5.14, os valores previstos 

utilizados no controle estão em destaque.  

Tabela 5.12: Cargas conectadas referentes a situação 3 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 

RE01 VE01 RE02 VE02 CM03 EE01 RE04 VE04 RE05 VE05 CM06 EE06 RE07 VE07 RE08 VE08 

X  X  X  X  X  X X X  X 
 

 

Figura 5.18: Tensões nos Barramentos B03 E B06 durante o carregamento de VE no transformador 
T06 

 

Tabela 5.13: Valores de tensão em B03 e B06 durante atuação do controle em ocorrência de baixa 
tensão para a situação 3 

 B03 B06 

Horas Tensão simulada Tensão prevista Tap T03 Tensão simulada Tensão prevista Tap T06 

08:00 0,963876 0,962962 0 0,961973 0,959473 0 

08:15 0,963067 0,961569 0 0,959923 0,956214 0 

08:30 0,963054 0,96251 0 0,95652 0,954019 0 

08:45 0,962593 0,962431 0 0,95296 0,949505 -1 

09:00 0,964667 0,965051 0 1,002138 1,001006 -1 

09:15 0,964808 0,966238 0 1,000713 1,00272 -1 
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Tabela 5.14: Valores de tensão em B03 e B06 durante atuação do controle em ocorrência de alta 
tensão para a situação 3 

 B03 B06 

Horas Tensão simulada Tensão prevista Tap T03 Tensão simulada Tensão prevista Tap T06 

16:45 0,987133 0,987818 0 1,005074 1,007338 -1 

17:00 0,987254 0,987627 0 1,006382 1,008235 -1 

17:15 0,988409 0,988875 0 1,00841 1,009957 -1 

17:30 0,990284 0,99168 0 1,008943 1,010473 0 

17:45 0,991021 0,992517 0 0,959096 0,957988 0 

18:00 0,991138 0,991668 0 0,961048 0,958771 0 

 

Observa-se assim que o controle nos casos analisados até agora o controle 

atuou devida a tensão prevista com precisão. A tensão no barramento B03 não 

sofreu controle de tensão durante toda simulação. 

5.1.1.4 Estudo de caso 4: Carregamento de VE em B03 e em B06 

Na Figura 5.19 são exibidas as tensões nos barramentos de B03 e de B06 

considerando o funcionamento de ambos estacionamentos elétricos dos 

estabelecimentos, de acordo com as cargas descritas na Tabela 5.15.  

É observada a atuação do controle de tensão em ambos transformadores, pode 

ser observado que a tensões são ajustadas independentemente. É observado na 

Figura 5.19 que a tensão da barra B03 ultrapassa o limite superior de tensão por 

volta das 15 h 00 min. Analisando melhor na Tabela 5.16 é visto que às 15 h 15 min, 

a tensão prevista para os próximos 15 minutos é de 1,0091 p.u., portando como é 

menor que 1,01 p.u. o controle não atuou e em 15 h 30 min a tensão simulada 

ultrapassa o valor máximo em 0,0055 p.u. com o valor de 1,0118 p.u. A partir desse 

novo valor, foi previsto para os 15 min futuros a tensão de 1,0152 p.u. atuando então 

o controle. 

Esse erro da tensão prevista alerta para um melhor ajuste no método de previsão 

ou na correção da curva de análise, o que pode influenciar na estimação do novo 

valor de tensão, como essa violação do limite superior foi mínimo os resultados são 

considerados satisfatórios. 
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Tabela 5.15: Cargas conectadas referentes a situação 4 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 

RE01 VE01 RE02 VE02 CM03 EE01 RE04 VE04 RE05 VE05 CM06 EE06 RE07 VE07 RE08 VE08 

X  X  X X X  X  X X X  X 
 

 
Figura 5.19: Tensões nos Barramentos B03 E B06 durante o carregamento de VE nos 

Transformadores T03 e T06 

 

Tabela 5.16: Valores de tensão em B03 durante atuação do controle em ocorrência de alta tensão 
para a situação 4 

 B03 

Horas Tensão simulada Tensão prevista Tap T03 

14:45 1,002697 1,005486 -1 

15:00 1,004452 1,006409 -1 

15:15 1,007113 1,00917 -1 

15:30 1,011853 1,015207 0 

15:45 0,968673 0,972591 0 

16:00 0,971333 0,973736 0 

 Análise da atuação do controle 

 Controle da tensão da rede é realizado através da comutação do tap, no caso 

simulado os taps dos transformadores, para explanar o procedimento do controle é 

observada a tensão do barramento B06 e da posição do tap do transformador T06. 

Na Figura 5.20 é mostrado o momento da comutação do tap, que ocorre às 8:45. A 
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atuação do controle do transformador T06 é ilustrado mais detalhadamente na 

Figura 5.21. É constatado que a tensão não ultrapassa o limite inferior de 0,95 p.u. 

às 08:45, resta saber qual será o valor da tensão nos 15 minutos futuros, às 09 h 00 

min.  

Figura 5.20: Momento da comutação do tap 

  

Figura 5.21: Atuação do tap em T03 

 

A tensão prevista em 08 h 45 min para às 09 h 00 min está destacada em verde 

na Tabela 5.17, esse valor foi obtido a partir dos valores de tensão (destacado em 
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azul) às 08 h 15 min, 08 h 30 min e 08 h 45 min apresentada na Tabela 5.18, os 

valores em k se refere a iteração computacional, em que k é o número de valores 

usados na previsão, neste caso k = 3. Constatada a ultrapassagem do valor previsto 

para fora dos limites estabelecidos, é atuado o controle, no caso de uma 

ultrapassagem abaixo do limite o tap decrementa uma posição e o valor da tensão 

eleva 4,5 %.  Após a comutação o valor da tensão simulada às 09 h 00 min, ou na 

iteração k+34 é elevado para 1 p.u., destacado em amarelo na Tabela 5.18. 
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Tabela 5.17: Tensão prevista para o controle da tensão de T06 

Horas Iteração T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 

00:00 k-2 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:15 k-1 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:30 k 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:45 k+1 0,985354 0,984167 0,991612 0,983204 0,982618 0,98248 0,979438 0,978315 

01:00 k+2 0,985733 0,984393 0,992044 0,984376 0,983334 0,983977 0,97941 0,980639 

01:15 k+3 0,985784 0,984597 0,99175 0,98398 0,983271 0,983245 0,980149 0,981573 

01:30 k+4 0,985389 0,984382 0,991612 0,983736 0,983271 0,982233 0,980129 0,980176 

01:45 k+5 0,985489 0,984544 0,991669 0,983882 0,983486 0,983389 0,98037 0,980711 

02:00 k+6 0,985489 0,984544 0,991669 0,983882 0,983486 0,983389 0,98037 0,980711 

02:15 k+7 0,985532 0,984243 0,991592 0,9839 0,983242 0,981801 0,980198 0,980766 

02:30 k+8 0,986105 0,984354 0,991845 0,98406 0,983719 0,983485 0,980433 0,981063 

02:45 k+9 0,986237 0,984811 0,991903 0,984096 0,983815 0,98386 0,98038 0,981054 

03:00 k+10 0,986299 0,984801 0,991594 0,984181 0,983436 0,982908 0,980237 0,980953 

03:15 k+11 0,986403 0,984291 0,991449 0,98424 0,983419 0,982433 0,980583 0,981137 

03:30 k+12 0,986034 0,98422 0,991669 0,984291 0,983731 0,982225 0,98069 0,981223 

03:45 k+13 0,986075 0,984791 0,993284 0,984423 0,983882 0,982375 0,980786 0,981259 

04:00 k+14 0,986559 0,984889 0,993709 0,984051 0,983751 0,982431 0,980841 0,98129 

04:15 k+15 0,98671 0,985468 0,992955 0,984031 0,983809 0,983529 0,980683 0,981259 

04:30 k+16 0,986332 0,988073 0,988062 0,984536 0,983751 0,9847 0,980668 0,981263 

04:45 k+17 0,986291 0,988127 0,983733 0,984642 0,985156 0,984981 0,982457 0,981948 

05:00 k+18 0,986044 0,986793 0,981628 0,984439 0,986607 0,984782 0,984372 0,982221 

05:15 k+19 0,987361 0,986807 0,981922 0,986153 0,986486 0,985054 0,984779 0,982147 

05:30 k+20 0,990008 0,986055 0,984999 0,988315 0,986148 0,986092 0,984568 0,982457 

05:45 k+21 0,989596 0,985331 0,979951 0,987601 0,985671 0,984968 0,982834 0,981987 

06:00 k+22 0,98856 0,984299 0,970056 0,987044 0,984291 0,983127 0,982134 0,982701 

06:15 k+23 0,987336 0,983856 0,964829 0,985611 0,983626 0,980025 0,98126 0,983844 

06:30 k+24 0,986839 0,982718 0,962063 0,984215 0,982453 0,979372 0,980524 0,983064 

06:45 k+25 0,986329 0,982775 0,960028 0,984658 0,980841 0,98056 0,979399 0,982341 

07:00 k+26 0,985233 0,983253 0,958316 0,98365 0,979782 0,977919 0,976824 0,980434 

07:15 k+27 0,985104 0,981698 0,956418 0,981682 0,978446 0,96902 0,976211 0,97932 

07:30 k+28 0,984974 0,98128 0,955019 0,981396 0,978432 0,961687 0,976463 0,978361 

07:45 k+29 0,984974 0,98128 0,955019 0,981396 0,978432 0,961687 0,976463 0,978361 

08:00 k+30 0,984833 0,980826 0,952788 0,980583 0,978741 0,962118 0,975081 0,977603 

08:15 k+31 0,983703 0,980353 0,94816 0,979879 0,978055 0,958687 0,974376 0,9777 

08:30 k+32 0,98303 0,980226 0,995692 0,979959 0,977369 0,955297 0,97366 0,975084 

08:45 k+33 0,982293 0,97997 0,996639 0,97918 0,976491 0,952971 0,973083 0,974155 

09:00 k+34 0,982109 0,979692 0,994103 0,979054 0,976218 0,948423 0,971889 0,974681 

 

  



 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

86 

 

Tabela 5.18: Valores de tensão utilizados para o controle de T06 

Horas Iteração T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 

00:00 k-2 0,983552 0,983327 0,991391 0,981915 0,98196 0,982057 0,978074 0,97649 

00:15 k-1 0,984457 0,983752 0,991319 0,98197 0,982075 0,98196 0,978797 0,97749 

00:30 k 0,984677 0,98385 0,991575 0,982868 0,982425 0,982398 0,978916 0,977609 

00:45 k+1 0,984642 0,984031 0,991452 0,98284 0,982428 0,981851 0,978911 0,978608 

01:00 k+2 0,985359 0,984208 0,991799 0,98355 0,982932 0,983363 0,979227 0,979822 

01:15 k+3 0,985337 0,984321 0,991651 0,983532 0,982933 0,982792 0,979763 0,980029 

01:30 k+4 0,985387 0,98431 0,991696 0,983695 0,983186 0,982658 0,979769 0,980035 

01:45 k+5 0,985438 0,984491 0,991653 0,983754 0,983284 0,983273 0,980216 0,980539 

02:00 k+6 0,985485 0,984438 0,991612 0,983831 0,983239 0,982373 0,98014 0,980462 

02:15 k+7 0,985497 0,984318 0,991617 0,983845 0,983264 0,982394 0,980221 0,980729 

02:30 k+8 0,985947 0,984405 0,991786 0,983999 0,983593 0,983202 0,980339 0,980846 

02:45 k+9 0,98594 0,984666 0,991789 0,983995 0,983595 0,983292 0,980311 0,980943 

03:00 k+10 0,986213 0,984637 0,991641 0,984136 0,983474 0,982959 0,98027 0,980902 

03:15 k+11 0,986219 0,984392 0,991571 0,984143 0,983493 0,982731 0,980525 0,981099 

03:30 k+12 0,986077 0,984385 0,991679 0,984251 0,983663 0,982466 0,980521 0,981094 

03:45 k+13 0,986146 0,984693 0,992828 0,984326 0,983742 0,98253 0,980722 0,98122 

04:00 k+14 0,986421 0,984686 0,992915 0,984082 0,983709 0,982423 0,980711 0,981209 

04:15 k+15 0,986501 0,985276 0,992902 0,984165 0,9838 0,983306 0,980696 0,981252 

04:30 k+16 0,986334 0,987079 0,989278 0,984401 0,983718 0,98391 0,980683 0,981239 

04:45 k+17 0,986385 0,986964 0,986931 0,984464 0,984838 0,984411 0,98202 0,981777 

05:00 k+18 0,986104 0,986894 0,984128 0,984414 0,985605 0,984438 0,983115 0,981841 

05:15 k+19 0,987188 0,986864 0,983875 0,985743 0,985882 0,984886 0,983815 0,982038 

05:30 k+20 0,988761 0,986272 0,984844 0,987008 0,985943 0,985567 0,98403 0,982254 

05:45 k+21 0,9886 0,985862 0,98069 0,98682 0,985709 0,984777 0,983026 0,981946 

06:00 k+22 0,98865 0,984895 0,974792 0,987082 0,984762 0,983934 0,982859 0,982666 

06:15 k+23 0,98764 0,984599 0,970269 0,985848 0,984384 0,981423 0,981743 0,983189 

06:30 k+24 0,987544 0,983336 0,966376 0,98524 0,983125 0,98114 0,981387 0,982834 

06:45 k+25 0,986681 0,983546 0,963562 0,985108 0,982041 0,980846 0,980074 0,982642 

07:00 k+26 0,986027 0,983221 0,961034 0,98408 0,980889 0,978798 0,978293 0,981082 

07:15 k+27 0,985662 0,982241 0,958836 0,982795 0,979633 0,972489 0,977622 0,98054 

07:30 k+28 0,985329 0,98201 0,957072 0,982388 0,97936 0,967542 0,977088 0,979177 

07:45 k+29 0,985123 0,981238 0,95474 0,981238 0,979032 0,965948 0,97585 0,978679 

08:00 k+30 0,98416 0,98096 0,950971 0,980794 0,978463 0,961299 0,975363 0,978194 

08:15 k+31 0,983794 0,980549 0,99776 0,98039 0,977927 0,959121 0,974329 0,976104 

08:30 k+32 0,982852 0,98032 0,996252 0,979685 0,977119 0,955598 0,973911 0,975687 

08:45 k+33 0,982766 0,979963 0,995394 0,979564 0,976847 0,951978 0,972603 0,975141 

09:00 k+34 0,983152 0,980223 0,997102 0,979089 0,977105 1,001093 0,972862 0,975399 
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Os valores em k+31, k+32 e k+33, que foram analisados para a previsão do valor 

em k+34 não são utilizados para a previsão do valor em k+35 sem antes passarem 

por um processo de ajuste que mantenha os valores adequados para o novo nível 

de tensão na rede. Portanto foi necessário atualizar esses valores. 

5.1.2.1 Atualização da Tabela de Tensão 

Após a comutação do tap, o valor da tensão às 09 h 00 min horas se eleva, este 

momento pode ser observado na Figura 5.22. Para que se possa prever o valor da 

tensão às 09 h 15 min, os valores da tabela de análise de tensão devem ser 

atualizados. Os novos valores utilizados na análise de regressão serão em 8 h 30 

min, 8 h 45 min e 09 h 00 min, os últimos valores de tensão que podem ser melhor 

observados na Figura 5.23. 

Figura 5.22: Momento da elevação da tensão no barramento B06 

 

 

A previsão para às 09 h 15 min deve ser obtido por meio dos três últimos valores 

de tensão que são armazenados numa tabela de análise, esta tabela de análise 

fornece dados para o bloco do cálculo da regressão linear. Antes da atualização 

desses valores, a tabela de tensão para análise está com os valores da previsão 
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anterior, essas tensões não atualizadas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no 

barramento B06 são apresentadas na Tabela 5.19. 

Figura 5.23: Tensão na barra B06 após elevação de tensão devido atuação do controle por 
decremento na posição do tap do transformador T06 

 

Para os valores de tensão de análise da Tabela 5.19, referente as tensões não 

atualizadas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no barramento B06, é então 

obtido um valor de 0,9484 p.u. de tensão prevista, este valor faria com que o 

controle atuasse, sendo que a tensão já está nos limites permitidos, assim faria com 

que a tensão futura fosse para a faixa de 1,05 p.u.  

Tabela 5.19: Tensões não atualizadas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no barramento B06 

Horas Iteração T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 

08:30 k+32 0,983794 0,980549 0,99776 0,98039 0,977927 0,959121 0,974329 0,976104 

08:45 k+33 0,982852 0,98032 0,996252 0,979685 0,977119 0,955598 0,973911 0,975687 

09:00 k+34 0,982766 0,979963 0,995394 0,979564 0,976847 0,951978 0,972603 0,975141 
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Figura 5.24: Tensões não atualizadas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no barramento B06 

 

Para uma melhor previsão, os valores referentes a previsão às 09 h 15 min 

devem ser atualizados com os últimos valores obtidos. Os valores de tensão depois 

de atualizados pode ser visto na  

Tabela 5.20. Pode-se observar que os valores foram atualizados para os últimos 

valores de tensão. Na Figura 5.25 pode ser observado melhor. 

Tabela 5.20: Tensões atualizadas e não corrigidas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no 
barramento B06 

Horas Iteração T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 

08:30 k+32 0,9828 0,9803 0,9466 0,9796 0,9771 0,9555 0,9739 0,9756 

08:45 k+33 0,9827 0,9799 0,9457 0,9795 0,9768 0,9519 0,9725 0,9751 

09:00 k+34 0,9831 0,9802 0,9971 0,9790 0,9771 1,0010 0,9728 0,9753 

 

Na Figura 5.25 observa-se que os valores às 08 h 30 min e às 08 h 45 min 

mantiveram-se tendendo ao limite inferior, porém o valor de tensão às 09 h 00 min 

por ter sido elevado pelo controle de tensão por previsão, se diferencia do 

comportamento normal do sistema. O valor previsto para às 09 h 15 min utilizando 

os valores da Tabela 5.20 é  

Tabela 5.20 de 1,015 p.u. e, portanto, faria a atuação incrementando o valor da 

posição do tap, levando a instabilidade do sistema. 
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Figura 5.25: Tensões atualizadas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no barramento B06 

 

Nos valores das tensões às 08 h 30 min e 08 h 45 min, referentes a Tabela 5.21 

e Figura 5.25 são aplicados um valor de incremento Δv durante a atualização dos 

valores na matriz de análise, Tabela 5.21. Esta diferença de tensão é a porcentagem 

referente a posição do tap do transformador, que é um valor fixo, neste caso 4,5 % 

do valor nominal da tensão do transformador. 

Tabela 5.21: Tensões corrigidas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no barramento B06 

Horas Iteração T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 

08:30 k+31 0,9828 0,9803 0,9962 0,9796 0,9771 1,0010 0,9739 0,9756 

08:45 k+32 0,9827 0,9799 0,9953 0,9795 0,9768 0,9974 0,9726 0,9751 

09:00 k+33 0,9831 0,9802 0,9971 0,9790 0,9771 1,0010 0,9728 0,9753 

Na Tabela 5.21 são exibidos os valores de tensão para a previsão da tensão às 

09 h 00 min após aplicação do Δv nos dois últimos valores da tabela de análise. 

Para os valores da coluna referente ao transformador T06, obteve-se o valor de 

tensão de 0,999 p.u para às 09 h 15 min. Na Figura 5.26 são mostradas as tensões 

da Tabela 5.21 referente ao terminal de baixa tensão do transformador T06, nota-se 

que os valores às 08 h 30 min e 08 h 45 min foram corrigidos com o valor Δv, isto 

permite uma melhor previsão do valor de tensão às 09 h 15 min. 
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Figura 5.26: Tensões atualizadas para a previsão da tensão às 09 h 15 min no barramento B06 

 

Portanto, nota-se com este último resultado, a importância da atualização e 

correção dos valores de tensão que serão utilizados para a previsão. Podendo-se 

observar na Figura 5.27  

Figura 5.27: Tensão no barramento B06 às 09 h 15 min com atuação do controle usando previsão 
através de tensões atualizadas e corrigidas e possíveis previsões baseados nos valores anteriores: 

não atualizado, atualizado e não corrigido e atualizado e corrigido 
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A tensão no barramento B06 depois da previsão da tensão às 09 h 15 min, foi 

utilizado nesta previsão valores atualizados e corrigidos, o resultado do método de 

regressão linear neste caso foi de 0,9999 p.u. e o valor simulado em 09 h 15 min foi 

de 1,000 p.u. de tensão.  

É exibido os valores da regressão linear para valores de tensão sem atualização 

(ponto vermelho) e com atualização e sem correção (ponto verde). Portanto 

observado que neste caso, uma má previsão pode levar a um erro que poderá 

disparar o controle sem necessidade, podendo comprometer o sistema. 

Na Figura 5.27 pode-se comprovar a eficácia da atualização e correção dos 

dados anteriores depois da ocorrência de um evento de controle. O método de 

controle por previsão de tensão se mostrou eficiente no uso em conjunto com o 

comutador por derivação em carga em redes envolvendo eventos de carregamento 

de veículos elétricos. 

5.2 Controle de tensão utilizando controle de tensão utilizando EES 

O controle de tensão utilizado por meio do armazenador de energia injeta 

potência elétrica na rede quando há grande demanda de energia, na Figura 5.28.  

Figura 5.28: Sistema de armazenamento de energia em um sistema de distribuição de energia 
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É mostrado o sistema de armazenamento por baterias na rede de distribuição. 

Comumente este sistema é instalado em áreas distantes da fonte de energia. Para 

as simulações, o armazenador de energia está conectado à linha de transmissão 

entre os transformadores T04 e T05.  

Na Figura 5.29 é apresentada as tensões da rede com VEs carregando em 

horário ponta. Observa-se que as tensões caem para menos de 0.95 p.u. às 17 h 30 

min, portanto, nesse horário deve atuar o controle de tensão. Como na prática não 

se sabe o horário dessa queda, deve-se prever o momento dessa queda de tensão. 

O método de previsão de tensão estabelecerá a tensão futura para dados relativos 

aos três últimos valores de tensão colhidos em intervalos de 15 minutos. Constatada 

a violação de tensão, é armazenado o valor da potência atual e comparado com o 

valor de potência futura do alimentador, utilizando um método semelhante de 

previsão. Essa diferença de potência será fornecida ao sistema por meio do 

armazenador de energia. 

  

Figura 5.29: Tensão secundária nos barramentos residenciais durante o carregamento de VE 

 

Então, para comprovar o método de previsão e tensão é apresentado na Tabela 

5.22 a configuração do sistema de armazenamento para a rede analisada. Foi 
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utilizado o limite de tensão secundária inferior de 0.9550 p.u., a capacidade do 

armazenamento de energia de 300 kWh. Para ser utilizado, o armazenador de 

energia deve ser carregado numa taxa escolhida de 25 kW. 

Tabela 5.22: Configuração do Armazenador utilizando controle de tensão por previsão 

Tensão Limite do Armazenador 0.955 p.u. 

Capacidade do Armazenador 0.300 MWh 

Potência de Carregamento 0.025 MW 

Número de Pontos 3 

Na Figura 5.30 é apresentado o controle de tensão com o armazenador de 

energia injetando a mesma quantidade de potência reativa por meio da previsão de 

tensão e previsão de potência. O carregamento do armazenador ocorre durante a 

parte do dia, no caso exemplo, de 01 h 00 minn até as 13 h. Após as 17 h 30 min, a 

tensão tende a baixar e o armazenador de energia injeta potência na rede. Na 

Figura 5.31 é mostrada a potência no alimentador sendo reduzido no horário de 

ponta por meio da injeção de potência ativa do armazenador de energia. 

Figura 5.30: Armazenador atuando no controle de tensão 
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Figura 5.31: Potência no alimentador sendo reduzido no horário ponta por meio da injeção de 
potência ativa do armazenador de energia 

 

Quando a tensão passa dos limites, aproximadamente às 17 h 30 min, o 

armazenador injeta potência na rede, melhorando assim o nível da tensão, o sistema 

de armazenamento diminui a potência entregue pela rede durante o pico de 

demanda, fazendo com que se reduza as perdas durante a transmissão de energia, 

injetando um mínimo de potência para que a tensão se adeque ao critério do limite 

mínimo de tensão. A seguir são apresentadas as seguintes situações: O controle de 

tensão sem injeção de potência, injetando apenas potência ativa e injetando apenas 

potência reativa. 

 Controle por Injeção de potência desativado 

 Para poder comparar os resultados do controle de tensão atuando na tensão de 

baixa por meio de injeção de potência na rede primária, é mostrada primeiramente 

na Figura 5.32, a tensão sem a atuação do controle, nota-se que apenas a carga do 

armazenador (que está na média tensão) é realizada e a potência não é injetada na 

rede primária. 
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Figura 5.32: Tensão primária e potências injetadas pelo armazenador quando o controle por previsão 
está desativado 

 

Figura 5.33: Potências do alimentador 1 quando o controle por previsão está desativado 
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O armazenador carrega até a capacidade limite durante o dia, enquanto à tensão 

está com níveis aceitáveis, porém ao anoitecer, entre 17 h 45 min e 20 h 45 min a 

tensão ultrapassa o limite inferior de 0,95 p.u., pode-se notar que a tensão cai no 

pico de demanda de potência no alimentador após as 17 h 30 min, quando a 

potência demandada é de 1100 kW. 

Para ajustar a tensão para níveis aceitáveis é considerada a injeção de potência 

ativa e reativa utilizando o método de controle de tensão por previsão. 

 Controle por Injeção de potência ativa 

Os resultados do controle de tensão atuando na rede de baixa tensão por meio 

de injeção de potência ativa são apresentados na Figura 5.34. A injeção de potência 

ocorre após as 17 h 30 min e termina às 20 h 45 min, nota-se que ainda houve 

ultrapassagem de tensão no barramento B07. Observa-se na Figura 5.35 que houve 

uma redução no pico de potência fornecida pelo alimentador 1.  

Figura 5.34: Tensão primária e potências injetadas pelo armazenador quando o controle por previsão 
aciona a injeção de potência ativa 

 

A quantidade de energia ativa injetada no sistema que terá a tensão controlada é 

baseada na potência ativa excedente em relação a um limite estabelecido de 
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potência fornecida pelo alimentador. Esse valor de potência limite é estabelecido 

quando o valor da tensão prevista ultrapassa o limite inferior estabelecido. A 

diferença entre a potência prevista e esse limite de potência é injetado na rede por 

meio do armazenador de energia visando controlar a tensão nos barramentos 

secundários. Na Figura 5.34, a tensão limite inferior é 0,9550 p.u. neste caso, a 

potência registrada pelo controle é de 0,9548 p.u., como pode ser visto na Tabela 

5.23 é armazenado o valor 1100,263 kW como potência limite, todas potências 

ativas previstas serão subtraídas desta e o valor desta diferença é então enviado 

para o sistema de armazenamento injetar na rede até os 15 próximos minutos.  

A partir das 17 h 00 min o armazenador de energia injeta 18,57 kW, às 18 h 30 

min, atinge um máximo de potência transferida de 128,57 kW, às 20 h 30 min, 

quando a potência prevista é de 1056,16 kW, inferior ao limite de 1100 kW, o 

armazenador para de injetar potência, a tensão começa a se elevar no fim da noite. 

Nota-se que a injeção de potência ativa não foi suficiente para controlar a tensão no 

barramento B07, porém, na Figura 5.35 é indicado que ainda houve potência 

excedente ao limite injetada pelo alimentador. 

 

Figura 5.35: Potências do alimentador 1 quando o controle por previsão está atuando na injeção de 
potência ativa 
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Tabela 5.23: Valores simulados da rede durante o controle de tensão por injeção de potência ativa 
por previsão 

Horas 
Alimentador Armazenador de Energia Tensão 

P (kW) P prevista (kW) Geração (kW) Geração (kVAr) Simulada Prevista 

17:00 1100,263 1118,841 0 0 0,9631784 0,954821 

17:15 1141,088 1183,885 18,57886 -0,00083 0,9590561 0,950736 

17:30 1144,733 1203,152 83,62131 -0,00412 0,9560938 0,947633 

17:45 1195,497 1222,485 102,889 -0,00593 0,9534932 0,945419 

18:00 1193,887 1227,59 122,2218 -0,00726 0,9510555 0,943671 

18:15 1204,629 1228,838 127,3268 -0,00778 0,9480299 0,943824 

18:30 1199,01 1222,857 128,5738 -0,00782 0,9465398 0,945847 

18:45 1209,17 1210,18 122,5928 -0,00769 0,946813 0,948101 

19:00 1217,472 1220,347 109,9159 -0,00696 0,9479473 0,947445 

19:15 1152,35 1170,697 120,083 -0,00659 0,9482882 0,946716 

19:30 1175,797 1159,786 70,4334 -0,00389 0,9486777 0,948273 

19:45 1132,64 1119,065 59,52255 -0,00292 0,9502972 0,951492 

20:00 1137,458 1109,222 18,80186 -0,00089 0,9509763 0,953656 

20:15 1116,338 1109,807 8,958939 -0,0004 0,951739 0,954324 

20:30 1067,606 1056,163 9,544944 -0,00037 0,9526144 0,956161 

20:45 1031,759 1015,676 0 0 0,9536072 0,958714 

 Controle por Injeção de potência reativa 

Os resultados do controle de tensão presentes na rede de baixa tensão por meio 

de injeção de potência reativa são apresentados na Figura 5.36. A injeção de 

potência ocorre após as 17 h 30 min e termina às 20 h 30 min, não houve 

ultrapassagem em nenhum dos barramentos. Observa-se na Figura 5.35 que houve 

uma redução mínima no pico de potência ativa, porém houve uma queda na 

potência reativa fornecida pelo alimentador 1.  

A quantidade de energia reativa injetada na rede é baseada na potência ativa 

excedente (valor da potência ativa injetada pelo alimentador enquanto a tensão 

prevista é menor que o limite de tensão inferior). Como a tensão limite inferior é 

0,955 neste exemplo, a tensão prevista para o controle é de 0,9548 p.u., pode ser 

visto na Tabela 5.24, então é armazenado o valor 1100,263 kW como potência 

limite, todas potências ativas previstas serão subtraídas deste e o valor desta 

diferença é então enviado para o sistema de armazenamento injetar na rede até os 

15 próximos minutos. Na Figura 5.37 é mostrada a potência ativa e reativa injetava 
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pelo alimentador, pode-se ver o decaimento da potência reativa durante o pico de 

demanda. 

Figura 5.36: Tensão primária e potências injetadas pelo armazenador quando o controle por previsão 
aciona a injeção de potência reativa 

 

Figura 5.37: Potências do alimentador 1 quando o controle por previsão está atuando na injeção de 
potência reativa 
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Tabela 5.24: Valores simulados da rede durante o controle de tensão por injeção de potência reativa 
por previsão 

Horas 
Alimentador Armazenador de Energia Tensão 

P (kW) P prevista (kW) Geração (kW) Geração (kVAr) Simulada Prevista 

17:00 1100,263 1118,841 0 0 0,956094 0,954821 

17:15 1159,77 1198,83 0,000848 18,57887 0,953793 0,950976 

17:30 1228,813 1279,757 0,005439 98,56656 0,95275 0,949138 

17:45 1298,871 1350,961 0,011759 179,4948 0,95146 0,94907 

18:00 1316,677 1392,457 0,017318 250,6987 0,951482 0,949649 

18:15 1332,693 1397,477 0,021087 292,1966 0,952668 0,951375 

18:30 1328,305 1370,913 0,021285 297,2168 0,953901 0,953505 

18:45 1332,423 1345,413 0,019685 270,6512 0,953673 0,95469 

19:00 1327,871 1334,229 0,017729 245,1507 0,953561 0,952682 

19:15 1273,023 1282,931 0,014984 233,9666 0,954846 0,950967 

19:30 1246,459 1234,689 0,011003 182,668 0,954688 0,9516 

19:45 1192,371 1165,975 0,007124 134,4258 0,954418 0,953769 

20:00 1156,257 1112,033 0,00319 65,7117 0,953995 0,954434 

20:15 1125,34 1083,02 0,000529 11,76992 0,953816 0,953527 

20:30 1077,226 1037,882 0 0 0,955433 0,954737 

20:45 1031,759 996,514 0 0 0,95775 0,957513 

Na Tabela 5.24 estão os valores de potência do armazenador, simulado e 

previsto, valores de potência injetada pelo armazenador de energia, ativa e reativa, e 

a tensão mínima, simulada e prevista. A potência reativa começa a ser injetada às 

17 h 15 min com 18,57 kVAr, às 18 h 30 min com um valor máximo de potência de 

297,21 kVAr. O armazenador para de injetar potência reativa às 20 h 15 min, quando 

a potência prevista é de 1083,02 kW, ou seja, menor que o limite de 1100 kW 

estipulado anteriormente. Nesta simulação não foi constatada ultrapassagem de 

valores de tensão abaixo de 0,95 p.u., porém houveram valores inferiores a 0,955 

p.u., tensão adotada como limite.  

Tendo em vista esses resultados, é necessário otimizar a previsão, fazendo com 

que o sistema de armazenamento libere toda energia no horário de demanda para 

poder diminuir ao máximo as perdas de energia do sistema. 

5.3 Horários de Inserção de VE 

Os horários que os veículos elétricos serão carregados dependem do perfil de 

uso de cada indivíduo, porém é notável que o usuário comum utilize o veículo 



 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

102 

durante do dia para fazer as atividades cotidianas e na volta para a residência 

plugue o veículo na rede, e isto deve ocorrer durante a hora ponta.  

O horário mais provável para o carregamento de veículos elétricos residenciais é 

das 18 h 00 min às 22 h 00 min, pois os usuários tendem a plugar os veículos assim 

que chegam em casa, neste caso o veículo passa o dia fora da residência e quando 

volta ao estacionamento da residência precisa ser carregado para o uso no dia 

seguinte. 

Além desse possível horário é proposto um horário alternativo para a recarga dos 

veículos elétricos, esse possível horário diferenciado é das 02 h 00 min às 06 h 00 

min.  

É realizada uma simulação observando o comportamento da tensão durante a 

inserção dos veículos nas residências, os barramentos B01, B02, B04, B05, B07 e 

B08 serão considerados nessa análise. Esta análise não considera o carregamento 

de veículos nos parques de estacionamento dos estabelecimentos comerciais. 

Na Figura 5.38 são apresentadas as tensões secundárias quando existe o 

carregamento de veículos elétricos entre 16 h 00 min às 23 h 00 min, foi constatada 

uma queda de tensão para além do limite inferior das 18 h 15 min às 20 h 45 min. A 

tensão voltou um nível compatível com o do dia por volta das 23 h 00 min, portanto, 

neste caso houve um decaimento de tensão por volta da faixa de hora ponta. Visto 

isso, é comprovado que os carregamentos no horário de maior demanda da rede 

utilizada devem ser evitados para não comprometer o nível de tensão da rede. Uma 

sobrecarga na rede além de comprometer os equipamentos ligados a esta, 

diminuem a vida útil dos transformadores e aumentam as perdas no sistema.  

Contudo deve-se propor políticas de conscientização para os usuários 

carregaram seus automóveis em horários com menor demanda de energia e que 

podem suprir de melhor maneira as cargas instaladas. Um horário proposto para 

esse carregamento de veículos residenciais é a partir das 23 h, pois neste horário 

ocorre uma redução no uso de potência da rede. 
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Figura 5.38: Tensão secundaria nos barramentos residenciais durante o carregamento de ponta 

 

Na Figura 5.39 é apresentada a tensão secundária dos transformadores de 

distribuição, durante o carregamento de veículos residenciais a partir das 02 h 00 

min.  

Figura 5.39: Tensão secundaria nos barramentos residenciais durante o carregamento de VE em 
horário fora de ponta 
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Vale salientar, a mesma potência drenada no caso do carregamento a partir das 

18 h 00 min foi realizado a partir das 02 h 00 min, na Figura 5.39, é observado um 

comportamento mais homogêneo que o caso anterior, a tensão durante o dia não 

sofreu com decaimento que comprometesse a rede. 

Como observado, nota-se a importância do horário de carregamento de VEs na 

influência no perfil de tensão da rede. Como já mencionado, devem ser propostas 

políticas de conscientização para que os usuários carregaram seus automóveis em 

horários com menor demanda de energia, em decorrência disso a rede de 

distribuição possa suprir de melhor maneira as cargas instaladas. 

Então, junto a isso, as concessionárias podem aplicar tarifas para que penalizem 

os consumidores que realizarem o carregamento dos veículos em horários de maior 

demanda. Vale ressaltar que esta análise não considera os veículos nos 

estacionamentos, que poderia comprometer ainda mais o perfil de tensão desta 

análise. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho foi considerado a participação de veículos elétricos utilizando 

um sistema de distribuição de energia comum para fazer a recarga, centrando no 

comportamento da tensão da rede durante o carregamento dos veículos.  

Na análise de inserção de VE nas residências foi comprovado que veículos 

sendo carregados no horário de ponta podem comprometer a tensão da rede, como 

os veículos elétricos dependem do comportamento dos usuários de carros elétricos, 

pode ser adotado uma política de conscientização por parte das concessionárias de 

energia a fim que os usuários façam a recarga em horários de menor demanda. 

  Em vista dessa nova grande carga que muito provavelmente será adicionada a 

rede de distribuição, foi proposto um método de controle de tensão da rede 

secundaria considerando a previsão do estado da tensão nos 15 minutos futuros 

utilizando os dados anteriores de tensão. O controle da tensão é realizado por meio 

do chaveamento dos comutadores de derivação em carga dos transformadores na 

rede de distribuição elétrica.  

Com os resultados obtidos, pode-se observar que a técnica de previsão baseado 

nos métodos de mínimos quadrados é bastante válida e mostrou resultados 

satisfatórios na utilização do controle de tensão em regime quase estático. Em todos 

os casos estudados não houve violações nos limites de tensão. Foi utilizado o 

armazenador injetando potência elétrica diretamente na rede primária para melhorar 

o nível de tensão desta, o método de previsão foi aplicado no alimentador que 

suprem as cargas que estão ligadas à tensão a ser controlada. Obteve-se resultados 

satisfatórios com o método de previsão utilizado no armazenador de energia.  

Sugere-se para o trabalho desenvolvido:  

 Melhoramento do algoritmo para a injeção com máxima eficiência para 

controlar a tensão, visto que nos resultados obtidos, a potência do 

armazenador não foi completamente aproveitada; 

 Utilização de outros métodos de previsão para melhorar a resposta do 

sistema; 

 Aplicação do método em outros tipos de redes; 

Associar os ambos controles de tap e de injeção de potência no sistema. 
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ANEXO I – CÓDIGO PRINCIPAL 

int    linha; 

int    coluna; 

int    numerodotrafo; 

int    numerodelinha; 

int    posicaodatensao; 

int    X; 

int    tap; 

int    atvtap; 

int    i,iaux; 

int    j; 

int    sweep;  

int    i_err; 

int    numerodetransformadores;  !ok 

int    cont; 

int    tempo; 

int    Balanced, inotopo; 

int    year, leap_year; 

int    originalStudyTime, studyTime; 

int    verificaNome; 

int    atvincremento; 

int    teste; 

int    nc; 

int    chave;  

 

double tensaoatual; 

double tensaoprevista; 

double deltaTensao; 

double tensao; 

double tensaomanipulada; 

double diferencatensao; 

double max_hours;  

double stop_hoy;                                 

double TotLossLast;  

double TotGenLast;  

double TotInTermLast;  

double TotLoadLast; 

double valorTensao;  

double tensaonominal;  

double diferencaoTensao; 

double tensaoAnterior; 

double Vaux; 

double tensaomin; 

double tensaomax; 

double potencia; 

 

string nomeBarra; 

string trafoBarra; 
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string sStudyTime; 

string sUnit; 

 

object com;  

object tset; 

object SumGrid;  

object oTr2; 

object oLne; 

object oSym; 

object oLod; 

object oTypTr2; 

  

set    sTr2; 

set    sLne; 

set    sSym; 

set    sTypTr2; 

set    sLod; 

 

ClearOutput(); !Limpa a Saída 

 

SumGrid = SummaryGrid();!Retorna o resumo da rede, no estudo de casoativo no momento.  

if (SumGrid=NULL){printf('No Summary Grid found.');exit();}    

com = GetCaseObject('ComLdf'); !Retorna o primeiro objeto encontrado da classe " ClassName " a partir do estudo de   

caso ativo no momento. 

if (com=NULL) { printf('No loadflow command available'); exit(); } 

 

sTr2=AllRelevant('*.ElmTr2'); 

sTr2.SortToVar(0,'loc_name');     

numerodetransformadores=sTr2.Count(); 

 

sSym=AllRelevant('*.ElmSym'); 

sSym.SortToVar(0,'loc_name'); 

 

sLne=AllRelevant('*.ElmLne'); 

sLne.SortToVar(0,'loc_name'); 

 

sLod=AllRelevant('*.ElmLod'); 

sLod.SortToVar(0,'loc_name'); 

oLod=sLod.First(); 

 

sTypTr2=AllRelevant('*.TypTr2'); 

sTypTr2.SortToVar(0,'loc_name');  

oTypTr2=sTypTr2.First(); 

 

oTr2=sTr2.First();  

oLne=sLne.First(); 

 

oSym=sSym.First(); 
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oSym:pgini=0; 

oSym:qgini=0; 

 

inotopo = com:iopt_notopo; 

 

if (com:iopt_net=0) 

{  

      Balanced = 1; 

}  

else  

{ 

    Balanced = 0; 

} 

 

! Pega o Tempo do Estudo de caso 

tset = GetCaseObject('SetTime'); 

if (tset=NULL){Error('No time settings available');exit();} 

 

Iaux.Init(1); 

VTensoesParaAnalise.Init(numerodetransformadores,numerodepontos); 

VPotenciasParaAnalise.Init(numerodepontos); 

ResultadosRegressaoLinear.Init(numerodetransformadores,tamanhodovetor); 

Vtensaoprevmin.Init(tamanhodovetor); 

VtensaoprevminUltrapassagem.Init(tamanhodovetor); 

PotenciaRegressaoLinear.Init(tamanhodovetor); 

VLimTap.Init(2); 

VEstadoDeCarga.Init(1); 

LimitePotencia.Init(1); 

LimitePotencia.Set(1,1000000); 

Vnumerodepontos.Init(1); 

Vcarregamento.Init(1); 

 

VEstadoDeCarga.Set(1,0); 

VLimTap.Set(1,LimMaxTap); 

VLimTap.Set(2,LimMinTap); 

Vnumerodepontos.Set(1,numerodepontos); 

ConfiguraArmazenador.Set(1,Capacidade_Armazenador); 

ConfiguraArmazenador.Set(2,pcarregamento); 

chave=0; 

 

! Save original values of Study Time:  

originalStudyTime = tset:datetime;    ! time given as seconds since 01.01.1970 00:00:00 

 

!Object for the routin "CreatePlotRes" 

CreatePlotRes:ResObj  = Results; 

CreatePlotRes:XvarObj = this; 

CreatePlotRes:Xvar    = 'b:time'; 
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if (start >= stop) 

{  

    Warn('Start time is later than stop time! Execution of time sweep not possible!');  

    exit();  

} 

 

year = tset:year;                      ! get year of study time (SetTime) 

leap_year = tset:isleapyear;  

if (leap_year) {max_hours = 8784; }! leap year => 8784 hours 

else { max_hours = 8760;          } ! no leap year => 8784 hours 

hour_of_year = start;        ! "hour_of_year" is taken to change SetTime 

stop_hoy = stop; 

time = start;                ! "time" is taken for result diagrams, "time" can continue over the end of a year 

tset:min = 0.0; 

tset:sec = 0.0; 

i = 1; 

sweep = 1; 

for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next()) { 

oTr2:nntap=0; 

printf('Trafo %s , tap = %.2f',oTr2:loc_name,oTr2:nntap); 

} 

for(oLod=sLod.First(); oLod; oLod=sLod.Next() ) 

    {       

     if(oLod:constr=1) 

        { 

              oLod:plini=0.000;  

        } 

        if(oLod:constr=2) 

        { 

              oLod:plini=0.001; 

        } 

        if(oLod:constr=3) 

        { 

              oLod:plini=0.0033; 

              oLod:qlini=0.0005; 

        } 

     } 

while (sweep)  

{ 

    Iaux.Set(1,i); 

    if (time > stop) { sweep = 0;}!time = stop;  !hour_of_year = stop_hoy;   

     ! Check if end of the year is reached: 

    while (hour_of_year >= max_hours)  

    { 

        tset:year = year + 1;                       ! increase year of study case by 1 

        hour_of_year = hour_of_year - (max_hours);  ! subtract hours of a year 

        stop_hoy = stop_hoy - (max_hours);          ! subtract hours of a year 

        tset.SetTime(hour_of_year);                 ! set hour of year to start of year 
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        leap_year = tset:isleapyear;                ! Is current year a leap year? 

        if (leap_year)  

        {                            ! Set max. hours of current year 

            max_hours = 8784; 

        } 

        else  

        { 

            max_hours = 8760; 

        } 

    } 

     

    tset.SetTime(hour_of_year); 

     

    if (i=0)          

    { 

        com:iopt_notopo = 0; 

        studyTime = tset:datetime;  

        sStudyTime = FormatDateLT('%Y-%m-%d, %H:%M:%S', studyTime); 

        printf('Start Time Sweep at %s...', sStudyTime); 

    }  

    else {com:iopt_notopo = 1;}  

     

    i_err = com.Execute();!EXECUTA CALCULO DE FLUXO 

    com:iopt_notopo = inotopo; 

    if (i_err)  

    {Error('Loadflow execution not successful');exit();} 

printf('i = %d time = %f hour_of_year = %f',i,time,hour_of_year);     

Iaux.Set(1,i); 

ArmazenaTensao.Execute(); 

 

if(i>numerodepontos+1) 

    { 

!         if(PARADA){if(i=i_parada){printf('i atual é %d',i);break;}} !Depuração 

        Atualiza_Tabela_Tensao.Execute(); 

        RegressaoLinear.Execute();  

    } 

 

 if(PARADA){if(i=i_parada){printf('i atual é %d',i);break;}} !Depuração 

 

if(i<=numerodepontos) 

{ 

    numerodotrafo=1; 

    for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next()) 

        { 

            tensao=Vettensaoatual.Get(numerodotrafo); 

            !printf(' Armazena posição do tempo - Tensão Calculada no Trafo %s é de %.2f p.u ',oTr2:loc_name,tensao); 

             

            VTensoesParaAnalise.Set(numerodotrafo,i,tensao); 



 ANEXO I 

 

 

 

115 

             

            numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

             

        } 

    numerodelinha=1; 

    for(oLne=sLne.First(); oLne; oLne=sLne.Next()) 

        { 

            if(oLne:constr=1) 

            { 

            potencia=VPotenciaAlimentador.Get(i);  

            VPotenciasParaAnalise.Set(i,potencia); 

            } 

        numerodelinha=numerodelinha+1; 

        } 

} 

if(i=numerodepontos){RegressaoLinear.Execute();}!EXECUTA MINIMOS QUADRADOS  

 

if(i>numerodepontos) 

{                   

numerodotrafo=1; 

    for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next())!roda13vezesLinha 

        { 

        tensao=Vettensaoprevista.Get(numerodotrafo); 

        ResultadosRegressaoLinear.Set(numerodotrafo,i,tensao); 

        numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

        }  

potencia=VPotenciaPrevista.Get(1); 

PotenciaRegressaoLinear.Set(i,potencia); 

    for(posicaodatensao=2;posicaodatensao<=numerodepontos;posicaodatensao=posicaodatensao+1) 

    { 

        if(posicaodatensao>1 .and. posicaodatensao<=numerodepontos) 

            { 

            potencia=VPotenciasParaAnalise.Get(posicaodatensao);   

            VPotenciasParaAnalise.Set(posicaodatensao-1,potencia);     

            }                               

        if(posicaodatensao=numerodepontos) 

            { 

            potencia=VPotenciaAlimentador.Get(i); 

            VPotenciasParaAnalise.Set(numerodepontos,potencia);                                               

            } 

    } 

numerodotrafo=1; 

tensaomin=100; 

tensaomax=0; 

    for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next())!roda13vezesLinha  

    {  

        if(oTr2:constr=0)!transformadores residenciais 

        {                                                                      
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        tensao=Vettensaoprevista.Get(numerodotrafo); 

            if(tensao<tensaomin .and. tensao>0) 

                { 

                tensaomin=tensao; 

                } 

            if(tensao>tensaomax .and. tensao>0) 

                { 

                tensaomax=tensao; 

                } 

        } 

        numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

    }  

Vtensaoprevmin.Set(i,tensaomin); 

Vtensaoprevmax.Set(i,tensaomax); 

VtensaoprevminUltrapassagem.Set(i,0.95-tensaomin); 

tensao=Vtensaoprevmin.Get(i); 

    if(tensao<tensaolimitearmazenador .and. chave=0) 

        {  

        potencia=VPotenciaAlimentador.Get(i); 

        LimitePotencia.Set(1,potencia); 

        chave=1; 

        } 

    if(AtivaARMAZENADOR){Iaux.Set(1,i);Armazenadordeenergia.Execute();}!ATIVA CONTROLE ARMAZENADOR 

    VPotenciaInjetada.Set(i,oSym:qgini); 

    if(AtivaTap){Iaux.Set(1,i);ControleTap.Execute();}!ATIVA CONTROLE DO TAP 

VArmazenadorEnergiaP.Set(i,oSym:pgini);!Adicionar VetorPortencia ATV 

VArmazenadorEnergiaQ.Set(i,oSym:qgini);!Adicionar VetorPortencia REATV 

} 

     

    TotGen    = SumGrid:c:GenP; 

    TotLoad   = SumGrid:c:LoadP + SumGrid:c:MotP; 

    TotInTerm = SumGrid:c:NetP; 

    TotLoss   = SumGrid:c:LossP; 

    if (i>0 .and. sweep=1) 

    { 

        ! numerical Integration 

        TotEnLoss   += step/2*(TotLossLast   + TotLoss); 

        TotEnGen    += step/2*(TotGenLast    + TotGen); 

        TotEnInTerm += step/2*(TotInTermLast + TotInTerm); 

        TotEnLoad   += step/2*(TotLoadLast   + TotLoad); 

    } 

     

    TotLossLast   = TotLoss; 

    TotGenLast    = TotGen; 

    TotInTermLast = TotInTerm; 

    TotLoadLast   = TotLoad; 

     

    Results.WriteDraw(); 
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    i += 1;! set new time  

    time = start + i*step;! increase time based on start 

    hour_of_year = hour_of_year + step;              ! increase based on last hour of the year 

 

     

} 

sUnit = SumGrid.unm('c:GenP'); 

sUnit = sprintf('%sh',sUnit); 

 

studyTime = tset:datetime;  

sStudyTime = FormatDateLT('%Y-%m-%d, %H:%M:%S', studyTime); 

printf('Stop  Time Sweep at %s.', sStudyTime); 

 

printf(''); 

printf('Summary:'); 

printf('Total External InTerm = %9.3f %s', TotEnInTerm,sUnit); 

printf('Total Generation      = %9.3f %s', TotEnGen,sUnit); 

printf('Total Load            = %9.3f %s', TotEnLoad,sUnit); 

printf('Total Losses          = %9.3f %s', TotEnLoss,sUnit); 

 

  

tset.SetTimeUTC(originalStudyTime);! Set Study Time to original values: 

 

 

EchoOn(); 

 

ARMAZENAMENTO DA TENSÃO E POTÊNCIA 

    int i,numerodotrafo,numerodelinha; 

    double tensao,tensaomin,tensaomax; 

    object oTr2; 

    set sTr2; 

    object oLne; 

    set sLne; 

    sTr2=AllRelevant('*.ElmTr2'); 

    sTr2.SortToVar(0,'loc_name'); 

    sLne=AllRelevant('*.ElmLne'); 

    sLne.SortToVar(0,'loc_name'); 

    i=Iaux.Get(1); 

    numerodotrafo=1; 

    for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next()) 

    { 

    !printf('dentro i = %d',i); 

          Vettensaoatual.Set(numerodotrafo,oTr2:n:u:buslv); 

          tensao=Vettensaoatual.Get(numerodotrafo); 

          ResultadosTensaoMedida.Set(numerodotrafo,i,tensao); 

          numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

    } 
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       numerodotrafo=1; 

     tensaomin=100; 

     tensaomax=0; 

    for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next())!roda13vezesLinha  

    {  

    if(oTr2:constr=0)!transformadores do secundario 

      {     

      tensao=ResultadosTensaoMedida.Get(numerodotrafo,i); 

 

             if(tensao<tensaomin) 

             { 

              tensaomin=tensao; 

              !TensaoMinima.Set(i,tensaomin); 

              printf('tensão mínima = %f %s ',tensaomin,oTr2:loc_name); 

             } 

             if(tensao>tensaomax) 

             { 

              tensaomax=tensao; 

              printf('tensão máxima = %f %s',tensaomax,oTr2:loc_name); 

             } 

            !break; 

            

     } 

     numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

 

}  

 

TensaoMinima.Set(i,tensaomin); 

TensaoMaxima.Set(i,tensaomax); 

DiferencaTensao.Set(i,tensaomax-tensaomin); 

 

    numerodelinha=1; 

    for(oLne=sLne.First(); oLne; oLne=sLne.Next()) 

    { !printf('Status da linha %s: %f %f',oLne:loc_name,oLne:c:loading, oLne:n:Pout:bus1); 

        if(oLne:constr=1) 

      { 

    !printf('dentro i = %d',i); 

          VPotenciaAlimentador.Set(i,oLne:n:Pout:bus1); 

          !oLne:n:Pout:bus1 

       } 

          numerodelinha=numerodelinha+1; 

    } 

 

ATUALIZAÇÂO DA TENSÂO E POTÊNCIA: 

    int numerodotrafo; 

    int tensao; 

    int posicaodatensao; 

    int atvincremento; 
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    int numerodepontos; 

    int atvtap; 

    int i; 

    double tensaoatual; 

    double tensaoAnterior; 

    double tensaoprevista; 

    double deltaTensao; 

    double diferencaTensao; 

    double LimMax; 

    double LimMin; 

    double potencia; 

    object oTr2; 

    object oTypTr2; 

    set    sTypTr2; 

    set    sTr2; 

    sTr2=AllRelevant('*.ElmTr2'); 

    sTypTr2=AllRelevant('*.TypTr2'); 

    sTr2.SortToVar(0,'loc_name'); 

    sTypTr2.SortToVar(0,'loc_name'); 

    oTypTr2=sTypTr2.First(); 

     

 

LimMax=VLimTap.Get(1); 

LimMin=VLimTap.Get(2); 

numerodepontos=Vnumerodepontos.Get(1); 

!!!!!!!!!!!!!!Atualizando a tabela para regressao linear para os pontos futuros 

 

!!!!!!!!!!!!!!Caso Armazenador de energia     

        !Gera VetdeltaTensao, vetor da diferença da tensão atual e prevista      

        numerodotrafo=1; 

        for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next())   

        { 

           tensaoatual=Vettensaoatual.Get(numerodotrafo); 

           tensaoprevista=Vettensaoprevista.Get(numerodotrafo); 

           deltaTensao=tensaoatual-tensaoprevista; 

              VetdeltaTensao.Set(numerodotrafo,deltaTensao); 

           !printf('numerodotrafo = %i Tensao Atual = %f Tensao Prevista = %f Diferença = 

%f',numerodotrafo,tensaoatual,tensaoprevista,deltaTensao); 

        numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

        } 

         

        atvincremento=incrementatensao.Get(1); 

        numerodotrafo=1; 

        for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next())  

        { 

              if(oTr2:constr=0)!tensao secundaria 

              { 

                    for(posicaodatensao=1;posicaodatensao<=numerodepontos;posicaodatensao=posicaodatensao+1) 
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                    {      

                    tensao=tensaodeanalise.Get(numerodotrafo,posicaodatensao); 

                          if(posicaodatensao>1 .and. posicaodatensao<=numerodepontos) 

                          { 

                                   

                                if(atvincremento=1) 

                                { 

                                deltaTensao=VetdeltaTensao.Get(numerodotrafo); 

                                tensaodeanalise.Set(numerodotrafo,posicaodatensao-1,tensao+deltaTensao); 

                                } 

                                if(atvincremento=0) 

                                { 

                                tensaodeanalise.Set(numerodotrafo,posicaodatensao-1,tensao); 

                                } 

                          } 

                          if(posicaodatensao=numerodepontos) 

                          { 

                                tensao=Vettensaoatual.Get(numerodotrafo);    

                                tensaodeanalise.Set(numerodotrafo,numerodepontos,tensao);                                               

                          } 

                    }                      

              } 

        numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

        } 

 

        

!============================================================================================

======================== 

numerodotrafo=1; 

for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next()) 

    { 

        if(oTr2:constr=1) 

           { 

           atvtap=estadotap.Get(numerodotrafo);  

              for(posicaodatensao=2;posicaodatensao<=numerodepontos;posicaodatensao=posicaodatensao+1) 

              { 

                  if(posicaodatensao>1 .and. posicaodatensao<=numerodepontos) 

                  { 

                      tensao=tensaodeanalise.Get(numerodotrafo,posicaodatensao);   

                       

                       

                        if(atvtap=0){!não teve alteração no tap 

                                    tensao=tensaodeanalise.Get(numerodotrafo,posicaodatensao); 

                                    } 

                        if(atvtap=1){!Deve incrementar 4,54% da tensão nos pontos anteriores     

                                          tensao=tensaodeanalise.Get(numerodotrafo,posicaodatensao); 

                                          tensao=tensao+oTypTr2:dutap/100; 

                                    } 
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                        if(atvtap=2){!Deve decrementar 4,54% da tensão nos pontos anteriores               

                                       tensao=tensaodeanalise.Get(numerodotrafo,posicaodatensao); 

                                       tensao=tensao-oTypTr2:dutap/100;   

                                    } 

                                    tensaodeanalise.Set(numerodotrafo,posicaodatensao-1,tensao);     

                  }                               

                  if(posicaodatensao=numerodepontos) 

                  { 

                      tensao=Vettensaoatual.Get(numerodotrafo);    

                      tensaodeanalise.Set(numerodotrafo,numerodepontos,tensao);                                               

                  } 

            } 

        }                           

    numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

    } 
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ANEXO II – CONTROLE DO TAP 

int i,numerodotrafo,numerodetransformadores,nntap; 

double tensao,LimMin,LimMax; 

object oTr2; 

set    sTr2; 

sTr2=AllRelevant('*.ElmTr2'); 

sTr2.SortToVar(0,'loc_name');        

numerodetransformadores=sTr2.Count();     

tapMOD.Init(numerodetransformadores); 

estadotap.Init(numerodetransformadores); 

printf('numerode transformadores = %d',numerodetransformadores); 

i=Iaux.Get(1); 

LimMax=VLimTap.Get(1); 

LimMin=VLimTap.Get(2); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ZERA O VETOR DA POSIÇÃO DO TAP!!!!!!!!!!!!!!!!! 

numerodotrafo=1; 

for(oTr2=sTr2.First(); oTr2; oTr2=sTr2.Next()) 

{  

tensao=Vettensaoprevista.Get(numerodotrafo); 

!printf('Trafo %s. Tensao Prevista = %.2f p.u',oTr2:loc_name,tensao); 

    if(oTr2:constr=1) 

      {     

                  if(oTr2:nntap>-4 .and. oTr2:nntap<4) 

                  {           

                            if(tensao>=LimMax) 

                                  {                     

                                    !printf('izao tap 1.05 = %d',i); 

                                    oTr2:nntap=oTr2:nntap+1; 

                                    nntap=oTr2:nntap; 

                                    tapMOD.Set(numerodotrafo,nntap); 

                                    estadotap.Set(numerodotrafo,2); 

                                    !printf('Tensão Calculada no Trafo %s é de %.2f p.u ',oTr2:loc_name,tensao); 

                                  }                               

                                  if(tensao<=LimMin) 

                                  {            

                                   !printf(' < 0.95 Tensão Calculada no Trafo %s é de %.2f p.u ',oTr2:loc_name,tensao); 

                                    !printf('izao tap 0.95 = %d',i); 

                                    oTr2:nntap=oTr2:nntap-1; 

                                    nntap=oTr2:nntap; 

                                    tapMOD.Set(numerodotrafo,nntap);   

                                    estadotap.Set(numerodotrafo,1); 

                                  !printf('Tensão Calculada no Trafo %s é de %.2f p.u ',oTr2:loc_name,tensao); 

                                  } 

                  } 

     }    

numerodotrafo=numerodotrafo+1; 

}
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ANEXO III – ARMAZENADOR DE ENERGIA 

 

int numerodotrafo; 

int numerodetransformadores; 

int nntap; 

int i; 

 

double tensao; 

double tensaoAuxiliar; 

double tensaomin; 

double tensaomax; 

double dtensao; 

double carregamento; 

double EstadoDeCarga; 

double potenciaprevista; 

double potenciaatual; 

double potencialimite; 

double potenciainjetada; 

double potenciainjetadaanterior;  

double Capacidade_Armazenador; 

double pcarregamento; 

object oTr2; 

object oSym; 

object oLod; 

 

set    sTr2; 

set    sSym; 

set    sLod; 

             

sTr2=AllRelevant('*.ElmTr2');        

sSym=AllRelevant('*.ElmSym'); 

sLod=AllRelevant('*.ElmLod');  

oSym=sSym.First(); 

potencialimite=LimitePotencia.Get(1); 

numerodetransformadores=sTr2.Count(); 

Capacidade_Armazenador=ConfiguraArmazenador.Get(1); 

pcarregamento=ConfiguraArmazenador.Get(2); 

incrementatensao.Init(1); 

incrementatensao.Set(1,0); 

i=Iaux.Get(1); 

tensaomin=Vetensaoprevmin.Get(i); 

tensaomax=Vetensaoprevmax.Get(i); 

potenciaprevista=VPotenciaPrevista.Get(1); 

potenciaatual=VPotenciaAlimentador.Get(i); 

 

EstadoDeCarga=VEstadoDeCarga.Get(1); 

potenciainjetada=abs(potenciaprevista*0.001-potencialimite*0.001); 
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carregamento=Vcarregamento.Get(1); 

for(oLod=sLod.First(); oLod; oLod=sLod.Next()) 

      {       

        if(oLod:constr=1) 

            { 

                    if(EstadoDeCarga<=Capacidade_Armazenador .and. carregamento=0) 

                        { 

                            oLod:plini=pcarregamento; 

                            VEstadoDeCarga.Set(1,EstadoDeCarga+oLod:plini*1/4);!Acumulando kW 

                            EstadoDeCarga=VEstadoDeCarga.Get(1); 

                        } 

                    else 

                        { 

                            oLod:plini=0; 

                            VEstadoDeCarga.Set(1,EstadoDeCarga+oLod:plini*1/4);!Acumulando kW 

                            EstadoDeCarga=VEstadoDeCarga.Get(1); 

                            Vcarregamento.Set(1,1); 

                            carregamento=Vcarregamento.Get(1); 

                        } 

                        if(potencialimite<potenciaprevista .and. EstadoDeCarga>0 .and. carregamento=1) 

                          {printf('potencialimite %f e potenciaprevista %f',potencialimite,potenciaprevista); 

                                  if(potenciainjetadaanterior>potenciainjetada) 

                                      { 

                                      oSym:pgini=1.2*potenciainjetadaanterior; 

                                      oSym:qgini=1.2*potenciainjetadaanterior; 

                                      } 

                                  if(potenciainjetadaanterior<=potenciainjetada) 

                                      { 

                                      oSym:pgini=potenciainjetada; 

                                      oSym:qgini=potenciainjetada; 

                                      } 

                           VEstadoDeCarga.Set(1,EstadoDeCarga-oSym:pgini*1/4);!Acumulando kW 

                           } 

                          else 

                              { 

                              oSym:pgini=0; 

                              oSym:qgini=0; 

                              !Vcarregamento.Set(1,0); 

                              !carregamento=Vcarregamento.Get(1); 

                             

                              } 

} 

} 

EstadoDeCarga=VEstadoDeCarga.Get(1); 

VEstadoDeCargaDuranteoDia.Set(i,EstadoDeCarga); 

 
 


