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Abstract—In order to maintain the operation of the electric 

power system under normal operating conditions, possible 

control actions may be taken. In this study, an optimization 

process is employed to determine the amount of reactive power 

compensation that should be installed in buses groups previously 

defined. Thus, three objectives functions are adopted, to reduce 

the active power losses, in system and in critical areas, and to 

maximize the load margin. For this sake, it is employed the 

evolutionary optimization technique, particle swarm optimization 

(PSO), and the coherence areas determination is performed with 

the aid of the tangent vector. As the reactive power problem is 

local, for the control of voltage levels, the most appropriate buses 

for installation of reactive compensation are also determined by 

tangent vector sensibility. Thus, two groups with eight buses are 

identified: sensitive to losses and critical to the voltage collapse. 

The tests were performed using IEEE 118 and 300 buses system. 

The results show how the losses reduction in determined areas 

impact on the system total loss and the load margin. 

Furthermore, the sensitivity information provided by the tangent 

vector as initial data for optimization help the PSO to find its 

solution. 

 
Keywords— critical areas, particle swarm optimization, active 

power losses, reactive power compensation. 

I.  INTRODUÇÃO 

 

ara os sistemas de energia elétrica são responsáveis pela 

geração, transmissão e distribuição de grandes blocos de 

energia elétrica. Para manter o sistema elétrico sob condições 

estáveis de operação, possíveis ações de controle podem ser 

realizadas. Os níveis de frequência e de tensão devem 

trabalhar dentro de uma faixa aceitável.  

Apesar de um ponto próximo à bifurcação apresentar altas 

perdas elétricas e um baixo perfil de tensão, a redução 

sistêmica das perdas visando o aumento do ponto máximo de 

carregamento pode resultar em consequências indesejáveis [1].  

Logo, ao invés da redução se processar em todo o sistema, 

será realizada em áreas específicas. Tal ação pode gerar bons 

resultados uma vez que atuará somente em áreas deficientes 

do sistema. 

Ao aumentar a margem de carregamento amplia-se a 

margem de estabilidade de tensão é ampliada, e ao encontrar o 

ponto máximo de carregamento determina-se um índice de 

segurança do sistema [2]. 

O processo de otimização é empregado para determinar os 

valores dos shunts a serem instalados em grupos de barras 

previamente definidos. Para isso, três funções objetivos são 

analisadas: minimização de perdas do sistema e das áreas 

críticas; e maximização de margem de carga.  No processo de 

otimização foi empregada a técnica de otimização por enxame 

de partículas (PSO) devido aos resultados apresentados em 

[3]-[4] e na determinação das áreas críticas teve como base o 

vetor tangente [5].   

Como a potência reativa é um problema local, para o 

controle dos níveis de tensão, grupos de barras apropriadas 

para a instalação da compensação também foram determinadas 

pela sensibilidade do vetor tangente. Estes grupos consistem 

nas barras críticas ao colapso de tensão e sensíveis a perdas 

ativas do sistema. Os testes foram realizados utilizando os 

sistemas IEEE 118 e 300 barras e os resultados mostram como 

a redução de perdas elétricas em determinadas áreas do 

sistema impactam nas perdas do sistema e na margem de 

carga. Além disso, a informação de sensibilidade do vetor 

tangente como dados iniciais para a otimização ajudam o PSO 

a encontrar a solução. 

Na literatura o PSO já foi empregado em diferentes áreas 

de estudo. As referências [3]-[4] mostram o PSO sendo 

empregado para compensação de potência reativa. Estudos 

para melhorar o algoritmo do PSO foram propostos em [6]-

[7]. 

II.  MARGEM DE CARGA 

 

A margem de carga consiste no aumento de carga que 

levaria o sistema ao colapso de tensão a partir de um ponto de 

operação particular, logo indica a distância em relação ao 

ponto de bifurcação sela-nó.  

Neste estudo, conforme proposto na literatura [8]-[9], 

utiliza-se o método da continuação para identificar a margem 

de carga. Esta ferramenta desempenha um papel importante 

para a análise de colapso de tensão. Para isso, como passo 

previsor é adotada a técnica do vetor tangente [10], e como 

passo corretor a execução do fluxo de potência [11]. É 

efetuado um aumento na geração e na carga de acordo com o 

conjunto de equações: 
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Onde P0 e Q0 são as potências ativas e reativas iniciais, e 

∆λ é o parâmetro de crescimento da carga. 

 

III.  PARTIÇÃO DE REDE PELA METODOLOGIA DO VETOR 

TANGENTE 

 

A teoria de partição de uma rede de n barras, neste estudo é 

caracterizada pelo parâmetro Cij, que representa a ligação 

entre duas barras i e j. A definição de Cij depende da técnica de 

partição adotada, sem seu valor é elevado, pode-se dizer que 

as barras i e j estão fortemente conectadas, entretanto se for 

baixo, a conexão será admitida como fraca. Um conjunto de 

barras fortemente conectadas define uma área de coerência. 

Por conseguinte, o parâmetro Cij representa o grau de 

acoplamento entre duas barras do sistema elétrico [12]. 

O vetor tangente representa como as variáveis de estado de 

um sistema se comportam conforme o crescimento da carga, e 

possui sensibilidade a variações de tensão em módulo, V, e 

ângulo, Ɵ, convergindo para o autovetor à direita associado ao 

autovalor nulo, no ponto de bifurcação. É obtido por: 

 

No ponto de colapso, variações infinitesimais na carga 

provocam grandes variações de tensão resultando em valores 

elevados do vetor tangente. A variável mais sensível no ponto 

de bifurcação pode ser indicada pelo maior valor em módulo 

do vetor tangente [13]. 

Portanto, este vetor identifica qual a barra mais sensível à 

variação de carga, caracterizando a mais susceptível ao 

colapso de tensão em um determinado ponto de operação.  

 

IV.  PERDAS DE POTÊNCIA ATIVA 

 

A referência [1] mostra que as perdas totais do sistema são 

dadas pela soma das perdas em todos os ramos: 

Onde n1 é o número de linhas de transmissão; Vik e Vjk são 

os níveis de tensão nas extremidades i e j da linha de 

transmissão k; Gk é a condutância da linha de transmissão k, e 

𝛿(ij)k representa o ângulo de fase entre as barras i e j. 

Para cada um dos ramos i-j os fluxos de potência ativa são 

dados por (4) e (5), sendo Bij as susceptâncias destes ramos. 

   

As perdas de potência ativa nestes ramos são dadas por: 

 

 

A.  Sensibilidade a Perdas 

 

Se (3) é derivada em relação ao λ, obtém-se: 

 

onde: 

 

Efetuando os cálculos para todas as barras, identificam-se 

as barras cuja instalação de capacitores mais reduzirá as 

perdas do sistema, obtendo a área sensível a perdas [14]. 

 

V.  OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS 

 

O PSO foi originalmente baseado na população e proposto 

por Kennedy e Eberhart em 1995 [13] e [14]. É um método de 

característica aleatória e está no grupo dos métodos baseados 

na inteligência coletiva. Encontra a solução ideal utilizando 

uma população de partículas, simulando o comportamento dos 

sistemas, e fazendo analogia com comportamentos sociais 

observados em muitas espécies de animais e até mesmo do 

comportamento social humano.   

Dado um problema, o algoritmo mantém um enxame de 

partículas de tamanho s, em que cada partícula representa um 

candidato potencial para a solução do problema. Cada 

partícula i encontra-se em uma posição no espaço de busca 

multidimensional e mantém as seguintes informações: 

 

xi: posição atual da partícula; 

vi: velocidade atual da partícula; 

yi: melhor posição individual alcançada pela partícula. 

 

𝑃 = 𝑃0(1 + 𝛥𝜆) 

𝑄 = 𝑄0(1 + 𝛥𝜆) 
(1) 

𝑇𝑉 = [

∆𝜃

∆𝜆
∆𝑉

∆𝜆

] =  𝐽−1 [
𝑃0 

𝑄0 
] (2) 

𝑷𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = ∑ 𝑽𝒊𝒌𝑽𝒋𝒌𝑮𝒌[𝒄𝒐 𝒔(𝜹(𝒊𝒋)𝒌) +  𝒄𝒐𝒔(𝜹(𝒋𝒊)𝒌)]

𝒏𝟏

𝒌=𝟏

 

− 𝐺𝑘(𝑉𝑖𝑘
2 + 𝑉𝑗𝑘

2) 

(3) 

𝑃𝑖𝑗 =  𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑗 +  𝐵𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝛿𝑖𝑗)  −  𝐺𝑖𝑗𝑉𝑖
2 (4) 

𝑃𝑗𝑖 =  𝑉𝑗𝑉𝑖(𝐺𝑗𝑖𝑐𝑜𝑠𝛿𝑗𝑖  +  𝐵𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝛿𝑗𝑖)  −  𝐺𝑗𝑖𝑉𝑗
2 (5) 

∆𝑃𝑖𝑗 =  𝑃𝑖𝑗 −  (− 𝑃𝑗𝑖 )  =  𝑃𝑖𝑗 +  𝑃𝑗𝑖     (6) 

𝑑𝑃𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑑𝜆
=  ∑ (

𝑑𝑉𝑖𝑘

𝑑𝜆
𝑉𝑗𝑘 +

𝑑𝑉𝑗𝑘

𝑑𝜆
𝑉𝑖𝑘)

𝑛1

𝑘=1

𝐴 +  𝑉𝑖𝑘𝑉𝑗𝑘

𝑑𝐴

𝑑𝜆
 

−2𝐺𝑘 (  
𝑑𝑉𝑖𝑘

𝑑𝜆
𝑉𝑖𝑘 +

𝑑𝑉𝑗𝑘

𝑑𝜆
𝑉𝑗𝑘) 

(7) 

𝐴 =  𝐺𝑘[𝑐𝑜𝑠(𝛿(𝑖𝑗)𝑘)  +  𝑐𝑜𝑠(𝛿(𝑗𝑖)𝑘)]   

𝑑𝐴

𝑑𝜆
=  𝐺𝑘 [2 𝑠𝑒𝑛(𝛿(𝑗𝑖)𝑘) (

𝑑𝛿(𝑖)𝑘

𝑑𝜆
−  

𝑑𝛿(𝑗)𝑘

𝑑𝜆
)] 
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A posição na qual a partícula i apresenta menor erro, yi, é 

determinada por uma função objetivo f no processo de 

maximização ou minimização, dada por: 

 

𝑦𝑖(𝑡 + 1) =  {
𝑦𝑖(𝑡) 𝑖𝑓 𝑓(𝑦𝑖(𝑡)) ≤ 𝑓(𝑥𝑖(𝑡 + 1)) 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) 𝑖𝑓 𝑓(𝑦𝑖(𝑡)) > 𝑓(𝑥𝑖(𝑡 + 1)) 
 (8) 

 

A melhor posição global denotado por y̌ fornece o menor 

erro entre todas as posições das partículas. 

 

�̂�(𝑡) ∈ {𝑦𝑜(𝑡), 𝑦1(𝑡), … , 𝑦𝑠(𝑡)|𝑓(�̂�(𝑡)) = 

𝑚𝑖𝑛[𝑓(𝑦𝑜(𝑡)), 𝑓(𝑦1(𝑡)), … , 𝑓(𝑦𝑠(𝑡))]} 
(9) 

 

Onde i ∈ 1…s. 

 

Para que as partículas circulem no espaço de busca, é 

necessário que cada uma possua uma velocidade. Assim, a 

cada iteração a partícula tem sua velocidade ajustada de 

acordo com: 

 

𝑣𝑖,𝑘(𝑡 + 1) =  𝑤𝑣𝑖,𝑘(𝑡) + 𝑐1𝑟1,𝑘(𝑡)[𝑦𝑖,𝑘(𝑡) −  𝑥𝑖,𝑘(𝑡)]

+ 𝑐2𝑟2,𝑘(𝑡)[�̂�𝑘(𝑡) −  𝑥𝑖,𝑘(𝑡)] 
(10) 

 

Uma vez que a velocidade da partícula é calculada, a 

posição xi da partícula i na próxima iteração é estabelecida 

como uma influência aditiva da posição antiga e da velocidade 

calculada, sendo expressa por: 

 

𝑥𝑖(𝑡 +  1)  =  𝑥𝑖  (𝑡)  +  𝑣𝑖  (𝑡 +  1) (11) 

 

Para limitar a velocidade de uma partícula para que o 

sistema não extrapole o espaço de busca, são impostos limites, 

vmáx, para seus valores em cada dimensão do espaço de busca: 

se vi > vmáx, então vi = vmáx; e se vi<−vmáx, então vi =  −vmáx. 

As constantes c1 e c2, chamadas de coeficientes de 

aceleração, exercem influência no tamanho máximo do passo 

que uma partícula pode dar em uma única iteração, c1> 0 c2≤ 

2.  

A referência [17] introduziu o peso de inércia, w, sendo 

uma das modificações no algoritmo PSO original objetivando 

melhorar sua taxa de convergência. O efeito de valores de w 

na faixa de 0 a 1,4 e também variando w com o passar do 

tempo foi mostrado em [17]. Os resultados obtidos 

demonstram que escolhendo w entre 0,8 e 1,2 a convergência 

será mais rápida, porém com o valor de w superior a 1,2 

resulta na divergência.  

Em geral, o valor de ω é variado linearmente com o passar 

das iterações de acordo com: 

 

𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 − 
𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑡𝑒𝑟𝑚á𝑥

 . 𝑖𝑡𝑒𝑟 (12) 

 

Sendo itermáx, o número máximo de iterações e iter o 

número da iteração. 

Segundo [14] a equação da atualização da velocidade do 

PSO consiste em dois componentes: o primeiro termo é 

associado apenas com a cognição, no qual se leva em 

consideração apenas as experiências da própria partícula. Já o 

segundo representa a iteração social entre as partículas. 

 

VI.  METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

trabalho foi dividida nos passos descritos a seguir: Para isso 

foram adotadas as seguintes nomenclaturas: 

 

- Acrítica_1, Acrítica_2, Acrítica_3: são barras 

pertencentes às áreas críticas 1, 2 e 3 ao colapso de tensão, 

respectivamente. Sendo que as barras mais críticas do sistema 

se encontram na área 1; 

- Aperdas_1 e Aperdas_2: são constituídas por barras de 

carga e barras de geração que violaram o limite de potência 

reativa, formando as áreas sensíveis a perdas 1 e 2, 

respectivamente; 

- Bperdas: são as barras mais sensíveis a perdas do sistema, 

tornando-se candidatas a compensação de potência reativa; 

- FO: função objetivo; 

- BI: benefício de instalação, 

- fc: fator de carregamento. 

 

1- Identificação das áreas: Com o auxílio do vetor tangente 

e considerando os sistemas carregados, foram identificadas as 

áreas críticas e as áreas sensíveis a perdas para os sistemas 

IEEE 118 e 300 barras. Foram consideradas três áreas críticas 

para ambos os sistemas. Já o número de áreas sensíveis a 

perdas depende do tipo de sistema e será descrito mais adiante. 

No APÊNDICE estão representadas as formações de áreas 

para os sistemas 118 e 300 barras.  

 

2- Dados iniciais: Utilizando o método da continuação a 

margem de carga inicial de cada sistema foi encontrada. Os 

valores iniciais das perdas sistêmicas em cada uma das áreas 

também foram determinados.  

 

4- Otimização: Utilizando o algoritmo PSO para cada uma 

das áreas separadamente, foi obtido o valor adequado de 

compensação de potência reativa atendendo às três funções 

objetivo adotadas. Foram utilizadas oito barras de controle 

para o IEEE - 118 barras e dez barras de controle para o IEEE 

- 300 barras. Para determinar o montante total de shunt ideal 

para cada caso, obtiveram-se valores aleatórios ótimos por 

meio do PSO, com diferentes somas de shunt em cada área. 

Posteriormente foi feita uma restrição, considerando limites 

para a soma shunt para todos os casos, facilitando a 
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comparação entre as diferentes áreas.  

 

5- Valores pós-otimização: Após a instalação dos shunts, 

determinaram-se os valores da margem de carga e das perdas 

sistêmicas para cada caso. 

 

6- As três funções objetivo foram executadas e seus 

resultados comparados entre as áreas determinadas. Para isso 

foi avaliado o aumento de margem de carga, a redução de 

perdas sistêmicas e o benefício de instalação (razão entre o 

aumento da margem pelo total de shunt instalado). 

VII.  RESULTADOS 

 

A abordagem apresentada para compensação de potência 

reativa em sistemas elétricos é testada por meio dos sistemas 

IEEE 118 e 300 barras. Os limites de potência reativa 

superiores e inferiores são considerados e o valor do montante 

total de shunt para cada sistema é limitado. Para a partição de 

redes utilizou-se um parâmetro k de 0,57. E as seguintes 

considerações são adotadas para o algoritmo do PSO: 

 

- Número de partículas: 15; 

-Velocidade inicial das partículas: 0; 

- Constantes c1, c2 iguais a 1; 

- O peso de inércia começa em 1,4 e decresce linearmente até 

alcançar o limite de 0,8. Conforme as iterações, as partículas 

estão mais próximas da solução ideal, sendo conveniente 

diminuir o w, o que significa diminuir os acréscimos nas 

posições das partículas.   

 

A.  Identificação das Barras Candidatas a Compensação 

 

Para o sistema 118 barras, observa-se que este sistema 

possui duas áreas sensíveis a perdas bem definidas e sem 

interligação entre si. Verifica-se que a Aperdas_1 sobrepõem 

as áreas Acritica_1 e Acritica_2. Já a maior parte da 

Aperdas_2 situa-se na Acritica_3.  A Tabela I mostra as barras 

candidatas a instalação de shunts para fc = 1,7. 
 

TABELA I 
BARRAS CANDIDATAS A COMPENSAÇÃO -118 

 

Acrítica_1 41, 39, 117, 33, 2, 13, 3, 14 

Acrítica_2 53, 52, 58, 57, 51, 50, 48, 47 

Acrítica_3 109, 108, 106, 95, 96, 82, 98, 94 

Aperdas_1 35, 43, 37, 33, 21, 38, 20, 44 

Aperdas_2 118, 75, 95, 106, 84, 83, 82, 94 

Bperdas 35, 118, 43, 37, 33, 21, 38, 20 

 

Percebe-se que sete barras da Bperdas estão na Aperdas_1 

e uma na Aperdas_2. Também, pode ser visto que todas as 

barras Bperdas encontram-se na Acrítica_1. Isso se explica 

devido à dimensão deste sistema não ser considerada grande o 

suficiente para que às áreas fossem distintas.  

Para o sistema 300 barras, as barras sensíveis a perdas 

formam uma única área para este sistema. A Tabela II mostra 

as barras candidatas a instalação de shunts para fc = 0,8. 

 
TABELA II 

BARRAS CANDIDATAS A COMPENSAÇÃO-300 

Acrítica_1 
528, 70, 71, 204, 201, 531, 609, 205, 

112, 114 

Acrítica_2 
526, 123, 1201, 122, 115, 126, 116, 160, 

121, 173 

Acrítica_3 
9033, 9031, 9038, 9032, 9035, 9036, 

9037, 9042, 9043, 9041 

Bperdas 
154, 9033, 9031, 9042, 9038, 9032, 

9035, 9041, 9037, 9043 

 

As barras candidatas Bperdas, não se encontram na 

Acritica_1, não havendo sobreposição de barras de interesse 

entre estas áreas. Isso já era o esperado, pois para sistemas 

com dimensão maior, estas barras não coincidem, 

possibilitando uma melhor comparação entre as mesmas, que 

será vista nas próximas subseções. 

As barras candidatas a compensação escolhidas para todas 

as áreas são somente barras de carga originais. 

 

B.  Otimização por Enxame de Partículas 

 

A Tabela III mostra os valores iniciais de perdas elétricas 

do sistema 118 barras e o valor da sua margem de carga. Os 

resultados das simulações para este sistema encontram-se nas 

Tabelas V a VII. 

 
TABELA III 

 DADOS INICIAIS 118 BARRAS 

Perdas de potência ativa sistêmicas 

iniciais [pu] 
5,059860 

Margem de carga inicial [pu] 1,188156 

 

A Tabela IV mostra os valores iniciais de perdas elétricas 

do sistema 300 barras e o valor da sua margem de carga. Os 

resultados das simulações para este sistema encontram-se nas 

Tabelas VIII a IX, que apresentam os valores da redução de 

perdas sistêmicas, aumento de margem de carga, total de shunt 

instalado e o benefício de instalação para cada conjunto de 

barras considerado.  
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TABELA V 

MINIMIZAÇÃO DE PERDAS SISTÊMICAS -118 BARRAS 

FO MINIMIZAÇÃO DE PERDAS SISTÊMICAS – 118 BARRAS 

Áreas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas_1 Aperdas_2 Bperdas 

Red. perdas sistêmicas [pu] 0,087087 -0,016721 0,093372 0,179250 0,150451 0,221111 

Aumento da Margem [pu] 0,014709 0,039505 

 
0,001184 0,029631 0,003396 0,024891 

Total de shunt [pu] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

BI 0,003677 0,009876 0,000296 0,007408 0,000849 0,006222 

 

TABELA VI 

MINIMIZAÇÃO DE PERDAS NAS ÁREAS -118 BARRAS 

FO MINIMIZAÇÃO DE PERDAS NAS ÁREAS – 118 BARRAS 

Áreas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas_1 Aperdas_2 

Red. perdas sistêmicas [pu] 0,081690 -0,014815 0,092529 0,174459 0,149244 

Aumento margem [pu] 0,015171 0,039304 0,001168 0,027633 0,001916 

Tot. shunt [pu] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

BI 0,003793 0,009826 0,000292 0,006908 0,000479 

 

 
TABELA VII 

MAXIMIZAÇÃO DE MARGEM -118 BARRAS 

FO MAXIMIZAÇÃO DE MARGEM DE CARGA – 118 BARRAS 

Áreas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas_1 Aperdas_2 Bperdas 

Red. Perdas sistêmicas [pu] 0,042029 -0,035237 0,078740 0,101255 0,131017 0,133625 

Aumento margem [pu] 0,020038 0,040423 0,003646 0,036394 0,004056 0,027968 

Tot. shunt  [pu] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

BI 0,005010 0,010106 0,000911 0,009099 0,001014 0,006992 

 

 
TABELA VIII 

MINIMIZAÇÃO DE PERDAS SISTÊMICAS -300 BARRAS 

FO MINIMIZAÇÃO PERDAS SISTÊMICAS – 300 BARRAS 

Áreas  Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas 

Red. perdas 

sistêmicas 

[pu] 

0,001888 0,000355 0,000527 0,000329 0,00485 0,00205 -0,089244 -2,61695 

Aum. 

margem 

[pu] 

0,000174 0,000215 0,000739 0,000728 0,00253 0,00090 0,000272 -0,00087 

Tot. shunt  

[pu] 
0,12 0,12 0,12 0,12 1,1 1,1 1,1 1,1 

BI 0,001447 0,001790 0,006155 0,006066 0,00230 0,00082 0,000247 -0,00079 
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TABELA IX 

MINIMIZAÇÃO DE PERDAS NAS ÁREAS -300 BARRAS 

FO MINIMIZAÇÃO PERDAS NAS ÁREAS – 300 BARRAS 

Áreas  Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas 

Red. perdas 

sistêmicas 

[pu] 

0,001894 0,000352 0,000524 0,000326 0,004749 0,002113 -0,089246 -0,072016 

Aum. 

margem 

[pu] 

0,000173 0,000214 0,000739 0,000728 0,002578 0,000804 0,000272 -0,000871 

Tot. shunt 

[pu] 
0,12 0,12 0,12 0,12 1,1 1,1 1,1 1,1 

BI 0,001444 0,001787 0,006155 0,006066 0,002343 0,000731 0,000247 -0,000792 

 

TABELA X 

MAXIMIZAÇÃO DE MARGEM - 300 BARRAS 

FO MAXIMIZAÇÃO DE MARGEM DE CARGA – 300 BARRAS 

Áreas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas Acrítica_1 Acrítica_2 Acrítica_3 Aperdas 

Red. Perdas 

sistêmicas 

[pu] 

0,001166 -0,000181 -0,015572 -0,012419 0,000283 -0,006555 -0,183423 -0,141795 

Aum. 

margem 

[pu] 

0,004005 0,011983 0,001032 0,001649 0,002804 0,041647 0,001127 0,003075 

Tot. shunt 

[pu] 
0,12 0,12 0,12 0,12 1,1 1,1 1,1 1,1 

BI 0,033374 0,099861 0,008599 0,013740 0,002549 0,037861 0,001025 0,002795 

 

 

C.  Análises 

 

Como este estudo possui o foco ações de controle em áreas 

distintas, um menor índice de sobreposição entre as áreas é 

desejado. Por isso, considerou-se um valor de fc = 1,7 para o 

sistema IEEE 118 barras, que ainda manteve um nível de 

sobreposição considerável. Para o sistema IEEE 300 barras, 

que já é um sistema bem carregado no caso base, e devido à 

robustez computacional, adotaram-se um valor de fc = 0,8. 

Quanto mais o valor de fc diminui, mais o sistema de 300 

barras se aproxima de um sistema menor, aumentando a 

sobreposição entre as áreas, como no caso do sistema 118 

barras.   

Para o sistema IEEE  118 barras, a Bperdas apresentou 

maior redução de perdas sistêmicas, seguido da Aperdas_1 e 

Aperdas_2, conforme o esperado. Os resultados similares de 

benefício de instalação para este sistema são explicados 

devido à sobreposição das áreas. Como as barras mais 

sensíveis a perdas se encontram na Acrítica_1, os resultados 

da compensação na primeira foram tão bons e até melhores 

quanto na Acrítica_1.   

Quando se estabeleceu limites para a soma shunt, para as 

áreas em que o valor ótimo da soma de shunt foi um valor 

menor do que o padrão estabelecido houve acréscimos de 

perdas. Para o sistema 118 barras isso aconteceu para a 

Acrítica_2. Para avaliar melhor esta questão, dois tipos de 

simulações foram considerados para o sistema 300 barras, com 

total de shunt instalado nas barras candidatas igual a 0,12 e 

1,1, respectivamente. Estes valores foram escolhidos com 

intuito de atingir o foco principal deste estudo, que consiste na 

redução de perdas.  

Para soma shunt de 0,12, todas as áreas diminuíram as 

perdas e aumentaram a margem de carga. Para soma shunt de 

1,1, as perdas aumentaram para a Acrítica_3 e Bperdas, pois o 

total de shunt padrão estabelecido foi maior que o ótimo 

fornecido pelo PSO para ambas. Além disso, as Bperdas 

situam-se na Acrítica_3.  

O sistema apresentou os melhores resultados para a 

Acrítica_1, seguidos dos resultados da Acrítica_2, 

respectivamente, quando se considerou a soma total de shunt 

igual a 1,1. Os resultados na Acrítica_1 e Acrítica_2 para 

soma de shunt igual a 0,12 não foram os melhores comparados 

com as outras duas áreas. Isso porque o valor padrão de soma 

de shunt estabelecido é pequeno, mostrando que estas áreas 

possuem grande potencial para instalação de montantes 

superiores. Para este sistema a área crítica se mostrou a mais 

indicada para o tipo de controle adotado. 

Os resultados com a função objetivo maximização de 
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margem tiveram como finalidade confirmar os resultados de 

minimização de perdas. São computacionalmente mais 

robustos, devido ao cálculo da margem de carga ser realizado 

para cada partícula a cada iteração. No caso, esta função 

objetivo para o sistema de 300 barras, a área crítica se mostrou 

também a mais indicada, pois ao mesmo tempo em que 

aumentou a margem de carga, diminuiu as perdas sistêmicas.  

Outros pontos importantes referentes aos resultados podem 

ser pontuados como seguem: 

- O ganho obtido, mesmo para o sistema de 300 barras, é 

bastante pequeno em comparação com o montante de 

compensação de potência reativa. 

- Sistemas com sobreposição de áreas devem ser analisados 

com cuidado, posto que as ações de controle podem ter 

resultados equivalentes, ou mesmo conflitantes. 

- Consideração de outras ações de controle, sobretudo para 

o sistema de 300 barras. Estas ações podem ser tais como 

controle secundário de tensão, redespacho de potência reativa 

ou mesmo reforços no sistema, pois o sistema se encontra em 

uma situação de saturação.  

 

VIII.  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho propôs uma abordagem utilizando otimização 

da quantidade de shunt instalado para redução de perdas e 

aumento da margem de carga. O problema de controle de 

tensão e compensação de potência reativa é focado sob uma 

abordagem de otimização que busca a melhor solução global. 

Isso é mais bem alcançado com auxílio do vetor tangente. As 

informações de sensibilidades fornecidas por este vetor 

ajudam o PSO a encontrar a solução, pois as regiões mais 

adequadas são fornecidas antes de ocorrer a otimização. 

Foram utilizadas três funções objetivo, minimização de perdas 

sistêmicas, minimização de perdas na área e maximização da 

margem de carga. 

Na literatura já foi proposto à instalação de shunts para 

compensação de potência reativa, utilizando barras de 

interesse propícias à redução de perdas e aumento da margem 

de carga. Neste trabalho, no entanto é realizada uma 

comparação dos efeitos da compensação nas barras críticas em 

cada área e no sistema sob o ponto de vista do colapso de 

tensão, com as barras mais susceptíveis a redução de perdas.  

A dimensão e o carregamento do sistema são cruciais para 

se obter as barras mais sensíveis a perdas isoladas da área 

crítica. Os resultados obtidos pelos sistemas IEEE - 118 e 300 

barras já eram esperados, devido à dimensão do sistema e a 

robustez do sistema computacional, respectivamente. 
 

 

IX.  APPENDIX 

 

As regiões de análises para os sistemas IEEE 118 e 300 barras são representadas pelas Fig. 1 e 2, respectivamente. 

 

 
Fig. 1.  Sistema IEEE 118 barras 
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Fig. 2.  Sistema IEEE 300 barras 
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