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Abstract— This paper presents an analysis of the magnetic 

coupling influence between different feeders that share the same 

pole or run parallel paths together on different poles in a 

unbalanced distribution network. For this, an algorithm based on 

the Backward/Forward Sweep Method capable of handling this 

magnetic coupling is developed and presented. The influence of 

the magnetic coupling is analyzed for some different 

constructional characteristics, such as the length of the sections of 

the distribution feeders that have mutual coupling, the separation 

distance between the conductors and their phase sequences and 

geometry in the poles. Two modified IEEE test feeders are used to 

simulate and comparisons are made considering and not 

considering the magnetic coupling representation. The results 

show the need to represent this mutual coupling in power flow 

analyzes, especially under certain conditions. 

 
Index Terms-- Acoplamento mútuo, alimentadores em 

paralelo, backward/forward sweep, fluxo de potência, redes de 

distribuição desbalanceadas. 

I.  INTRODUÇÃO 

ECENTEMENTE, os sistemas de distribuição de energia 

elétrica têm atraído a atenção de um número crescente de 

pesquisadores. Aspectos relacionados ao perfil de tensão, ao 

desbalanceamento das cargas e dos alimentadores são 

exemplos de preocupações fundamentais das análises 

realizadas nesses sistemas. Além disso, uma correta 

modelagem de seus componentes e o uso de ferramentas mais 

eficientes na avaliação desses sistemas são fundamentais e 

tornam-se cada vez mais necessárias.  

Dentre as possíveis análises realizadas em estudos de 

sistemas de distribuição, uma delas está relacionada ao 

acoplamento eletromagnético, ou acoplamento mútuo, que 

ocorre entre dois ou mais alimentadores quando dispostos 

fisicamente em paralelo. Este tipo de configuração é uma 

prática comum executada pelas distribuidoras de energia 

elétrica, podendo ser encontrados alimentadores percorrendo 
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um mesmo caminho e compartilhando um poste comum ou, 

ainda, alimentadores percorrendo um mesmo corredor de 

potência em postes separados. 

Alguns exemplos de situações que podem ocorrer são 

quando dois alimentadores compartilham de um mesmo poste 

desde a subestação até o momento de se ramificarem para 

atenderem áreas distintas de serviço ou quando a mesma 

situação ocorre em um determinado trecho da rede de 

distribuição de forma que dois alimentadores que partiram 

para lugares distintos na subestação se convirjam em um 

mesmo ponto e comecem a percorrer um trecho em paralelo 

até que se ramifiquem novamente [1].  

O acoplamento mútuo que ocorre entre dois alimentadores 

diferentes pode apresentar efeitos consideráveis no sistema 

dependendo da configuração da rede de distribuição e de 

algumas características construtivas, como a distância de 

separação entre os condutores dos dois alimentadores ou a 

geometria dos mesmos nos postes. Esses efeitos podem 

impactar significativamente no perfil de tensão do sistema [2].   

No entanto, esse acoplamento é geralmente ignorado na 

maioria dos trabalhos [3] e não há, na literatura atual, grandes 

detalhes a respeito de sua influência e, consequentemente, sua 

incorporação em algoritmos de fluxo de potência para sistemas 

de distribuição. Em sistemas de transmissão esse efeito é 

estudado especialmente na área de proteção de linhas de 

transmissão de circuito duplo [4]–[7]. 

Dentro desse contexto, neste trabalho é apresentada uma 

análise da influência do acoplamento mútuo entre dois 

alimentadores em paralelo em uma rede de distribuição. Para 

isso, é desenvolvido e apresentado um algoritmo de fluxo de 

potência baseado no Backward/Forward Sweep (BFS) [8]–

[10], capaz de lidar com esse acoplamento. O BFS é um 

método apropriado para resolução de sistemas elétricos de 

potência trifásicos desbalanceados, predominantemente radiais 

e com uma alta relação de R/X [11], características essas 

presentes em sistemas de distribuição de energia elétrica. 

Para a realização das análises, o algoritmo proposto é 

testado em dois sistemas disponíveis pelo IEEE para testes, o 

IEEE 13-barras e IEEE 34-barras [12]. São comparados os 

sistemas considerando ou não a representação do acoplamento 

mútuo. Isso é realizado para que seja possível avaliar as 

diferenças encontradas pela inclusão dessa representação em 

diversas variáveis como tensão nas barras, correntes nos ramos 

e perdas elétricas. Com isso, é possível examinar como a 

modelagem dos alimentadores de distribuição em paralelo 

Analysis of the Magnetic Coupling Influence 

between Different Feeders on Unbalanced 

Distribution Networks 
Nélio A. Amaral Filho, Mariana S. N. Silva, Leandro R. Araujo, Débora R. R. P. Araujo 

R 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 2 

afetam essas variáveis e quais são as diferenças encontradas ao 

se negligenciar esse acoplamento. 

Diversos fatores, como o comprimento dos alimentadores e 

a geometria dos mesmos nos postes também são analisados, 

averiguando a influência do acoplamento mútuo nos 

alimentadores em paralelo em diversas situações. 

II.  MODELO DOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUIÇÃO EM 

PARALELO 

Um esquema com dois alimentadores em paralelo que 

compartilham um poste comum pode ser visto na Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Dois alimentadores em um mesmo poste. 

 

As impedâncias próprias e mútuas da matriz de impedância 

primitiva referentes a um alimentador de distribuição 

desequilibrado, como o da Fig. 1, são dadas por (1) e (2), 

respectivamente [8]. 
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onde Zii é a impedância própria do condutor i em Ω/km, Zij 

é impedância mútua entre os condutores i e j em Ω/km, rc é a 

resistência do condutor i em Ω/km, rd é a resistência de retorno 

para o terra dada por 0,05919 Ω/km, GMRi é o raio médio 

geométrico do condutor i em metros, Dij é a distância entre os 

condutores i e j em metros, considerando uma resistividade do 

solo típica de 100 Ω.m e uma frequência de 60 Hz. 

 

Para exemplificar, a configuração apresentada pela Fig. 1 

possui seis condutores fase e um condutor neutro. Com isso, 

sua matriz de impedância primitiva é uma matriz 7 × 7, onde 

cada um dos seus elementos é dado conforme as equações (1) 

e (2). Caso os alimentadores estivessem em paralelo, mas 

percorressem um mesmo corredor de potência em postes 

separados, haveriam provavelmente dois condutores neutros e 

assim, a matriz primitiva seria 8 × 8. Em ambos os casos é 

necessário a aplicação da redução de Kron [8] para redução da 

matriz primitiva em uma matriz de impedância de fase 6 × 6. 

A matriz de impedância de fase é dada conforme (3) e pode 

ser dividida em 4 submatrizes 3 × 3, conforme (4). 
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Com a matriz de impedância de fase, a queda de tensão que 

ocorre em ambos os alimentadores pode ser encontrada através 

da corrente que circula nas fases dos alimentadores, conforme 

(5).  
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onde ,abc ALxV  representa a queda de tensão entre as fases 

(a, b, c) no alimentador x, ,abc ALxI  equivale a corrente nas 

fases (a, b, c) que circula no alimentador x, e ,abc ALx ALxZ   e 

,abc ALx ALyZ   são matrizes 3 × 3 que representam o 

acoplamento mútuo entre fases de um mesmo alimentador e de 

alimentadores diferentes, respectivamente. 

III.  ACOPLAMENTO MÚTUO UTILIZANDO O ALGORITMO DE 

FLUXO DE POTÊNCIA BACKWARD/FORWARD SWEEP  

Nesta seção é apresentado um algoritmo de fluxo de 

potência baseado no método BFS, capaz de lidar com o 

acoplamento mútuo entre alimentadores nos casos em que dois 

ou mais alimentadores estão em paralelo. 

O BFS se baseia no princípio de que o sistema de 

distribuição é modelado como uma árvore, em que o 

barramento de referência é a seção principal, raiz de uma 

determinada rede, de onde derivam-se diversos ramos. A partir 

dessa ideia e da aplicação das leis de Kirchhoff são calculados 

os valores de tensão ou de corrente em processos distintos, de 

modo que enquanto um está sendo determinado, e, 

consequentemente, corrigido ao logo do processo iterativo do 

método, o outro se mantém fixo. 

O algoritmo BFS tradicional pode ser destrinchado em 6 

etapas: (i) inicialização das variáveis; (ii) determinação das 

camadas do sistema radial; (iii) cálculo das correntes nodais; 

(iv) soma das correntes nos ramos – Backward Sweep (BS); 

(v) atualização das tensões nodais – Forward Sweep (FS); (vi) 

critério de convergência. As etapas de (iii) a (v) são repetidas 

até que a etapa (vi) seja satisfeita.  

A Fig. 2 mostra o algoritmo BFS modificado que permite a 

inclusão do acoplamento mútuo que acontece na presença de 

alimentadores em paralelo. O algoritmo segue o modelo BFS 

tradicional, com o acréscimo de uma etapa de identificação 
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das seções dos alimentadores que estão em paralelo e de mais 

duas subetapas na etapa FS.  Loops relacionados a controles e 

redes fracamente malhadas são usualmente considerados 

externos ao loop principal do algoritmo e, portanto, foram 

omitidos, visto que o foco está no acoplamento mútuo. 

 

 
Fig. 2.  Fluxograma do algoritmo BFS com acoplamento mútuo. 

 

Na etapa E1, todas as barras presentes no sistema são 

inicializadas com um valor de magnitude e de ângulo para a 

tensão, sendo usualmente iguais a 1 pu e 0 radianos, 

respectivamente. Na etapa E2, é necessária uma ordenação das 

barras que compõem o sistema em camadas, conforme 

exemplificado na Fig. 3. Na etapa E3, as seções dos 

alimentadores que estão em paralelo são identificadas e 

armazenadas – seções S1 e S2 na Fig. 3b. Além disso, são 

calculadas suas matrizes de impedância de fase, conforme 

mostrado na Seção II.  Assim como no algoritmo BFS 

tradicional, as correntes nodais e a soma das correntes em 

todos os ramos do sistema (BS) são calculadas nas etapas E4 e 

E5, respectivamente. 

 
Fig. 3.  Determinação das camadas do sistema. 

 

Na etapa E6.1, as tensões em todas as barras do sistema são 

atualizadas (FS) de maneira semelhante ao método BFS 

tradicional. No entanto, isso é realizado até que uma seção de 

algum alimentador, armazenada na etapa E3, seja encontrada. 

Nesse caso, o algoritmo prossegue para etapa E6.2 em que são 

calculadas as quedas de tensão que ocorrem nas seções dos 

dois alimentadores em paralelo, devido ao acoplamento mútuo 

entre eles, conforme (5). Como a etapa FS ocorre do ponto de 

vista da subestação para as barras correspondentes às últimas 

camadas do sistema, a partir da queda de tensão é possível 

atualizar a tensão da barra subsequente a uma barra anterior, 

visto que a tensão desta última já foi atualizada anteriormente. 

Vale destacar que como as seções S1 e S2 dos 

alimentadores AL1 e AL2 da Fig. 3b estão acopladas 

magneticamente, as quedas de tensão decorridas nessas seções 

dos alimentadores são calculadas simultaneamente, conforme 

(5).  Se a seção atual do sistema analisada na etapa FS for a 

S1, a queda de tensão que ocorre na seção S2, entre as barras 7 

e 10, também é calculada. Dessa maneira, ela pode ser 

armazenada e usada posteriormente.  

As etapas E6.1 e E6.2 são repetidas até que o critério da 

etapa E6.3 seja satisfeito. Caso as tensões de todas as barras 

do sistema tenham sido atualizadas, o algoritmo procede para 

a etapa E7.  Nessa etapa, a convergência do algoritmo BFS é 

verificada de forma equivalente ao algoritmo BFS tradicional. 

IV.  SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

Para a realização das simulações, dois sistemas de 

distribuição disponíveis pelo IEEE para testes [12] foram  

modificados para a aplicação do acoplamento mútuo  entre 

alimentadores em paralelo. Para isso, ambos os sistemas 

tiveram o alimentador que deixa a subestação integralmente 

duplicado e a potência da subestação dobrada.  

Os sistemas IEEE 13-barras e IEEE 34-barras modificados 

podem ser vistos na Fig. 4 e Fig. 5, onde as seções dos 

alimentadores consideradas em paralelo, possuindo um 

acoplamento mútuo entre elas, podem ser identificadas por 

meio da elipse pontilhada. 

 

 
Fig. 4.  IEEE 13-barras modificado. 

 

 
Fig. 5.  IEEE 34-barras modificado. 
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Os dois sistemas foram testados quanto a diversos fatores 

que podem causar um impacto nos resultados da influência do 

acoplamento mútuo, como a variação do comprimento dos 

alimentadores e da distância entre os condutores de um mesmo 

alimentador e de alimentadores diferentes, além da alteração 

das sequências de fase e geometria dos mesmos nos postes. 

A configuração do poste utilizada nas simulações para os 

alimentadores em paralelo pode ser vista na Fig. 1 e as 

distâncias consideradas entre os condutores relativas à essa 

mesma configuração é mostrada na Tabela I. 

 
TABELA I  

Distância padrão utilizada entre os condutores de um mesmo poste conforme 

a Fig. 1. 

 
Dist_AB 

(m) 

Dist_BC 

(m) 

Dist_AA’ 

(m) 

Dist_A’n 

(m) 

0,76 1,37 0,6 0,6 

 

Para apresentação dos resultados, dois cenários foram 

considerados. No primeiro, não existe acoplamento mútuo 

entre os alimentadores, simulando o caso em que os mesmos 

foram ponderados como se não estivessem em paralelo. No 

segundo, o acoplamento mútuo foi considerado para todos os 

efeitos, simulando realisticamente alimentadores percorrendo 

caminhos em postes comuns, estando, assim, em paralelo. 

Ambos os cenários foram implementados conforme a Seção 

III. 

Para fins de comparação, foi calculado o módulo da 

diferença entre os resultados obtidos a partir de cada cenário 

para uma mesma variável. Os valores obtidos são apresentados 

a seguir, considerando o cenário sem o acoplamento mútuo 

como resultado base para comparação.  

A.  Comprimento dos alimentadores 

A Fig. 6 mostra a maior diferença de tensão encontrada nas 

barras dos sistemas da Fig. 4 e Fig. 5 (considerando os 

reguladores de tensão desligados) ao se variar 

simultaneamente o comprimento das seções dos alimentadores 

em paralelo através de um multiplicador k. Essas máximas 

diferenças de tensão, ao se comparar os dois cenários, foram 

observadas predominantemente na barra 675 para o IEEE 13-

barras e na barra 890 para o IEEE 34-barras. Esse 

comportamento se repetiu nos demais testes. 

Como resultado, observa-se que quanto maior é o 

comprimento dos alimentadores, maior é a influência do 

acoplamento mútuo na tensão do sistema, sendo o formato das 

curvas encontradas similares a uma função exponencial. Isso é 

evidenciado pelo fato de que nos dois pontos extremos, a 

influência do acoplamento mútuo foi bem diferente, sendo 

praticamente nula para k = 0,1 e acarretando em uma diferença 

de tensão de aproximadamente 18% para k = 2 no IEEE 13-

barras ou para k = 3,5 no IEEE 34-barras. Também é possível 

observar um aumento no desequilíbrio de tensão entre fases a 

medida que o tamanho dos alimentadores aumenta. 

 

 

 
Fig. 6.  Impacto do acoplamento mútuo ao se variar o comprimento dos 

alimentadores em paralelo no (a) IEEE 13-barras e no (b) IEEE 34-barras 

modificados. 

 

B.  Distância vertical entre os alimentadores 

O impacto do acoplamento mútuo ao se variar a distância 

vertical dos condutores nos postes que contêm alimentadores 

em paralelo do sistema da Fig. 5, distância Dy na Fig. 1, 

(considerando os reguladores de tensão ligados) pode ser visto 

na Fig. 7. 

 

 
Fig. 7.  Impacto do acoplamento mútuo ao se variar a distância vertical entre 

os alimentadores em paralelo no IEEE 34-barras modificado. 

 

Pela Fig. 7 é possível perceber que a diferença de tensão, 

encontrada entre os dois cenários na barra 890, diminui a 

medida que a distância vertical entre os alimentadores no poste 

aumenta. Isso era esperado, uma vez que quanto mais 

afastados, menor é a influência do acoplamento mútuo entre os 

alimentadores e maior é a aproximação dos valores 

encontrados pelos dois cenários considerados. 
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Vale destacar que para distâncias muito grandes, como no 

caso de 50 m, a diferença de todas as fases do sistema não 

chega propriamente a zero, devido a presença de parcelas 

constantes na equação do cálculo da impedância mútua, 

conforme (2), que independem da distância entre os 

condutores dos alimentadores.  

C.  Distância entre condutores de um mesmo alimentador 

Nesta seção é apresentada o impacto do acoplamento mútuo 

ao se variar a distância horizontal dos condutores de um 

mesmo alimentador, distância Dx na Fig. 1. Os condutores 

localizados nos extremos da estrutura que os sustentam no 

poste foram considerados fixos, sendo somente variada a 

posição do condutor central. 

Considerando uma sequência de fase BAC-B’A’C’ para os 

alimentadores em paralelo, a Fig. 8 mostra o impacto do 

acoplamento mútuo ao se variar a posição do condutor central 

nos alimentadores do sistema da Fig. 4 que estão em paralelo 

(considerando os reguladores de tensão ligados). 

 

 
Fig. 8.  Impacto do acoplamento mútuo ao se variar a distância horizontal 

entre os condutores de um mesmo alimentador no IEEE 13-barras modificado 

para uma sequência BAC. 

 

A Fig. 8 revela um comportamento distinto nas três fases do 

sistema para a diferença de tensão na barra 675 ao se comparar 

os resultados dos dois cenários. Quanto mais afastado o 

condutor central (A) está do condutor à esquerda (B), menor é 

a diferença de tensão encontrada para a fase B e maior para a 

fase C, conforme o esperado para uma sequência BAC. Já para 

a fase A, a diferença de tensão diminui à medida que o 

condutor referente à essa fase se afasta do condutor B. No 

entanto, esse comportamento ocorre apenas até um certo ponto 

em que o condutor A está a uma distância próxima o bastante 

do condutor C para que haja uma inflexão na curva e essa 

diferença comece a aumentar. Nesse mesmo ponto acontece a 

menor diferença de tensão na barra 675 do sistema da Fig. 4, 

considerando a média entre as três fases. 

D.  Diferentes sequências de fase e geometria dos condutores 

no poste 

Existe uma gama de combinações de sequências de fase 

possíveis para os condutores em um poste – ABC, BAC, BCA, 

CBA, ACB e CAB. Essa combinação é ainda maior 

considerando que cada uma dessas sequências pode ser 

combinada com qualquer outra no caso de dois alimentadores 

em um mesmo poste. A Fig. 9a mostra um exemplo de uma 

possível combinação em que os alimentadores estão 

transpostos. Já a Fig. 9b ilustra uma geometria diferente em 

que os condutores de fase formam um triângulo equilátero. 

 
Fig. 9.  Diferentes geometrias de alimentadores em um mesmo poste. 

 

A Fig. 10 revela a maior diferença encontrada para a 

tensão, corrente e perdas elétricas ao se comparar os sistemas 

IEEE 13-barras e IEEE 34-barras modificados nos dois 

cenários discutidos para diferentes sequências de fase e 

geometrias dos condutores nos postes (considerando os 

reguladores de tensão desligados). Para a configuração em 

triângulo equilátero foi considerado uma separação de 60 cm 

entre os condutores de um mesmo alimentador e de 2,13 m 

entre condutores de alimentadores diferentes. 

 

 
Fig. 10.  Impacto do acoplamento mútuo ao se variar as sequências de fase e 

geometria dos alimentadores no poste no (a) IEEE 13-barras e no (b) IEEE 

34-barras modificados. 

 

Como resultado, a Fig. 10 mostra que a configuração dos 

condutores no poste interfere de forma considerável em todas 

as variáveis consideradas, inclusive no desequilíbrio entre 

fases. Dentre as configurações analisadas, as que apresentam 

as menores diferenças para os valores das variáveis 

consideradas são as sequências transpostas e a configuração 

em triângulo equilátero. De forma oposta, as sequências não 
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transpostas apresentam as maiores diferenças para as mesmas 

variáveis. 

Além disso, observa-se que as diferenças encontradas são 

mais evidentes no sistema IEEE 13-barras. Ao se comparar os 

resultados dos dois cenários neste sistema, as perdas elétricas é 

quem apresenta a maior diferença, ultrapassando os 7% para a 

sequência de fase BAC-B’A’C’. Para as demais variáveis, as 

diferenças encontradas variam entre aproximadamente 0,5 a 

4%. No IEEE 34-barras, considerando todas as variáveis e 

geometria dos condutores, a diferença máxima é de quase 2%.  

V.  CONCLUSÕES 

Uma análise da influência do acoplamento mútuo que 

ocorre entre dois alimentadores em paralelo em uma rede de 

distribuição desbalanceada é apresentada neste artigo. Para 

isso, um algoritmo baseado no método de fluxo de potência 

BFS capaz de lidar com esse acoplamento é desenvolvido. 

Para realização das simulações, foram considerados dois 

sistemas testes baseados em sistemas do IEEE e diversos 

fatores potenciais que podem interferir na influência do 

acoplamento mútuo entre alimentadores em paralelo. 

Os resultados apresentados revelam que o efeito do 

acoplamento mútuo pode tornar-se significativo para certas 

condições, como a configuração do sistema, um comprimento 

longo das seções dos alimentadores que estão em paralelo, 

distâncias pequenas entre os condutores fase, tanto 

verticalmente, quanto horizontalmente e sequências de fase 

específicas, principalmente as não transpostas.  

Além disso, os resultados mostrados revelam que a 

influência do acoplamento mútuo pode ser considerável não 

somente na tensão, como também na corrente e nas perdas 

elétricas, dependendo das circunstâncias dos alimentadores. 

Influências no desequilíbrio entre fases dessas variáveis 

também foram observadas. 

Dessa maneira, a pesquisa realizada por este artigo revela 

que a representação do acoplamento mútuo nos algoritmos de 

análise de fluxo de potência para sistemas de distribuição não 

deve ser negligenciada, sendo fundamental que ocorra a sua 

incorporação nesses algoritmos, principalmente nas condições 

em que sua influência foi mais forte. 
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