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Resumo—Este trabalho propõe uma avaliação quantitativa
do efeito do desequilı́brio nos ı́ndices de operação do sistema
de distribuição de energia elétrica. Os cenários apresentados
contemplam os desequilı́brios existentes nos circuitos de média
tensão e também os desequilı́brios na carga. Os desequilı́brios
da rede consideram os efeitos da assimetria dos circuitos que
provocam acoplamentos diferenciados entre os condutores. Os
desequilı́brios de carga são gerados aleatoriamente considerando
variados ı́ndices de desequilı́brio. O desequilı́brio das correntes
e as perdas do sistema são determinados com o objetivo de
quantizar o impacto das variações empregadas em um trecho de
linha com geometria e condutores tı́picos de redes de distribuição
de energia de média tensão. Os resultados são obtidos para dois
tipos de estruturas aéreas e permitem definir a abrangência da
validade dos modelos aproximados.

Palavras-chave—Distribuição de energia elétrica, acoplamentos
assimétricos, circuitos desequilibrados, método Monte Carlo.

I. INTRODUÇÃO

Historicamente, o setor elétrico, em especial o segmento de
distribuição de energia elétrica, se caracterizou pela inércia
tecnológica, [1]. Durante anos prevaleceu entre os estudos
o foco nos segmentos de geração e transmissão de energia
elétrica, motivo pelo qual a maioria dos modelos e algoritmos
desenvolvidos levam em conta caracterı́sticas básicas de tais
sistemas, como reduzido desequilı́brio na carga, circuitos com
transposição e susceptâncias capacitivas consideráveis; Tais
caracterı́sticas não descrevem os sistemas de distribuição em
média e baixa tensão.

A modelagem e operação de sistemas de distribuição efi-
cientes é abordada por [2] e modelos gerais para o cálculo
de fluxo de potência trifásico são apresentados em [3] e [4].
Trabalhos como [5] e [6] dissertam sobre a importância da
consideração do condutor neutro em sistemas de distribuição
trifásicos. Estudos de análise de perdas ativas em sistemas de
distribuição modelados com neutro, como o apresentado em
[7], são de grande importância para o planejamento e operação
da rede de distribuição.

No Brasil, a distribuição de energia elétrica em média tensão
é majoritariamente composta por redes aéreas [8], constituı́das
por três ou quatro condutores (três fases mais um condutor
aterrado), sendo estruturas similares amplamente adotadas em

outros paı́ses [9]. Considerando esta importante presença de
circuitos de média tensão com geometria assimétrica, os prin-
cipais objetivos deste trabalho são: (i) realizar uma mensuração
da qualidade dos resultados obtidos quando aplicados diferen-
tes modelos para representar a rede de distribuição e (ii) avaliar
o efeito do desequilı́brio da carga nos indicadores de operação
da rede, em particular nas perdas e distribuição das correntes.
Desta forma, apresenta-se uma análise quantitativa dos dese-
quilı́brios causados pelo acoplamento magnético assimétrico
presente nas redes de distribuição aéreas convencionais e
compactas, além da avaliação do impacto do desequilı́brio
das cargas no sistema. A abrangência do estudo contempla
o desequilı́brio no circuito de média tensão e também o dese-
quilı́brio na carga e visa quantificar o erro esperado quando são
adotados modelos simplificados (em geral, equilibrados) para
descrever o problema de operação. Os desequilı́brios da rede
consideram casos de acoplamento completo, médio e desaco-
plado, e os desequilı́brios de carga são gerados aleatoriamente
com diferentes intensidades, partindo de cargas equilibradas
até cargas com acentuado desequilı́brio, tanto na parte real
da potência quanto na imaginária. Para tanto, é utilizada
uma modelagem geral para redes de distribuição considerando
modelos a quatro e cinco condutores: três fases mais retorno
pela terra, com ou sem condutor neutro. Considerando este
modelo completo, são obtidas as soluções exatas para cada
circuito e estas serão, posteriormente, comparadas com as
soluções obtidas para os modelos simplificados.

II. MODELOS

Uma vez que grande parte dos programas de resolução de
fluxo de potência são implementados para sistemas trifásicos
a três fios, os efeitos do cabo neutro e do aterramento acabam
desconsiderados ou transferidos aos cabos de fase através da
redução de Kron, [4]. Afim de considerar de modo mais
exato os efeitos dos condutores de neutro e a circulação da
corrente pela terra nas redes de distribuição de média tensão,
é empregada a modelagem de uma linha de distribuição aérea
trifásica a cinco fios, sendo três fases, um retorno pela terra
e um neutro (ou condutor de proteção). A seguir é descrito o



modo de determinação dos parâmetros do circuito e da carga, e
equacionado o trecho de linha tı́pico a ser utilizado na análise.

A. Parâmetros da Linha

O equacionamento aplicado no cálculo dos parâmetros
utilizados na representação do trecho de linha é uma extensão
da metodologia aplicada na linha monofásica de Carson [10].
O modelo adotado para a linha de distribuição apresenta uma
matriz de impedâncias shunt nula, uma vez que é possı́vel
desconsiderar os efeitos capacitivos quando se trata de um
trecho curto [11]. A representação do circuito para o caso em
que existe o condutor neutro é mostrada na Figura 1.

Figura 1. Linha trifásica com retorno pela terra.

Uma vez que todos os fios estão aterrados no mesmo ponto
remoto (a′, b′, c′, n′ e g′), sabe-se que:

Ig = −(Ia + Ib + Ic + In) (1)

sendo as quedas de tensão nas linhas dadas por:
Vaa′

Vbb′

Vcc′

Vnn′

Vgg′

 =


Zaa Zab Zac Zan Zag
Zab Zbb Zbc Zbn Zbg
Zac Zbc Zcc Zcn Zcg
Zan Zbn Zcn Znn Zng
Zag Zbg Zcg Zng Zgg

 ·

Ia
Ib
Ic
In
Ig

 (2)

onde Zαα,∀ α ∈ {a, b, c, n, g} são as impedâncias próprias
e Zαβ = Zβα,∀α 6= β, com α, β ∈ {a, b, c, n, g}, são
as impedâncias mútuas da linha. Deve-se observar que o
equacionamento (2) permite considerar circuitos com até três
fases incluindo o condutor de neutro e o retorno pela terra.
Outras configurações de circuitos (com cabos de cobertura ou
número reduzido de fases) podem ser elaboradas de modo
similar, bastando incluir ou remover linhas e colunas nesta
equação matricial.

As impedâncias próprias e mútuas por unidade de com-
primento dos condutores das fases a, b, c e do neutro são
calculadas com as Equações de Carson, considerando o solo
como condutor perfeito, sendo indicadas pela letra z e dadas
em Ω/km. Assim, para um condutor α ∈ {a, b, c, n}, a
impedância própria é dada por:

zαα = rα + j4π × 10−4f ln

(
2hα

RMGα

)
Ω/km (3)

onde rα é a resistência do condutor α em Ω/km, hα é a
altura do condutor α em metros, RMGα é o raio médio
geométrico do condutor α em metros e f é a frequência de
operação da linha em Hz. A impedância mútua por unidade
de comprimento entre os condutores α e β é dada por:

zαβ = j4π × 10−4f ln


√
d2αβ + (hα + hβ)2√
d2αβ + (hα − hβ)2

 Ω/km (4)

onde dαβ é a distância horizontal entre os condutores α e
β em metros. Por fim, as impedâncias próprias do condutor
virtual de retorno pelo terra (zgg) e mútuas entre os condutores
α ∈ {a, b, c, n} e este condutor virtual (zαg) por unidade de
comprimento são calculadas por:

zgg = π2f × 10−4 − j0, 0386× 8π × 10−4f

+ j4π × 10−4f ln

(
2

5, 62× 10−3

)
Ω/km (5)

e

zαg = j2π × 10−4f ln

(
hα√
ρ/f

)
Ω/km (6)

onde ρ é a resistividade do solo em Ωm.

B. Cargas

Para o estudo do impacto do desequilı́brio nas cargas,
foi utilizado um modelo de impedância constante. As cargas
trifásicas foram geradas aleatoriamente, sendo representadas
por impedâncias em conexão estrela aterrada (quando existir
o condutor de neutro, este também está conectado ao centro
da estrela). A impedância da Fase α ∈ {A,B,C} da carga é
obtida pela seguinte expressão:

Zα = u1(1 + σ1) + ju2(1 + σ2) (7)

onde u1 e u2 são os valores centrais da resistência e da
reatância, dados em Ω, σ1 e σ2 são variáveis aleatórias
independentes e uniformemente distribuı́das no intervalo
[−∆,+∆], sendo ∆ o desvio por unidade aceito para o
desequilı́brio das cargas. Os valores centrais para as partes
real e imaginária da impedância são determinados de acordo
com o cabo utilizado na linha de distribuição, afim de respeitar
a sua ampacidade.

Para ilustrar o modo pelo qual o valor de ∆ impacta no
desequilı́brio da carga, foram geradas aleatoriamente 100 mil
cargas trifásicas empregando a expressão (7), com ∆ = 0, 35.
Considerando que as cargas estão conectadas em estrela com
neutro e são aplicadas tensões equilibradas, foram calculadas
as correntes de fase e de sequência e obtidos os fatores de
desequilı́brio de corrente (CUF , current unbalance factor),
definidos segundo a IEC [12] e dados pela relação entre as
correntes de sequência negativa (I2) e positiva (I1):

CUF =

∣∣∣∣I2I1
∣∣∣∣ (8)

A Figura 2 mostra a distribuição dos valores de CUF ob-
tidos para as 100 mil amostras, sendo o valor médio dado



por 0, 1071, com um desvio padrão de 0, 0518. O intervalo
entre 0, 0199 e 0, 2131 inclui 95% dos valores obtidos para
CUF . Observações repetidas desta análise, utilizando 100
mil amostras, apresentam resultados muito similares. Quando
utilizadas mais amostras o resultado praticamente se mantem,
indicando que o tamanho de amostra definido é suficiente
para representar cargas desequilibradas com CUF quase que
normalmente distribuı́do.

Figura 2. Histograma da distribuição dos valores de CUF para 100 mil
amostras, considerando ∆ = 0, 35.

A Tabela I mostra a variação do CUF com relação ao valor
utilizado para ∆, sendo mostrado nas colunas dois a cinco o
valor médio obtido em 10 simulações (cada uma com 100
mil amostras), o desvio padrão médio e os valores médios
que definem os intervalos que contém 95% dos valores. O
desvio padrão entre os resultados obtidos nas 10 simulações foi
inferior a 0,1%. Observa-se que um ∆ = 0, 55 é suficiente para
produzir uma carga com fator de desequilı́brio entre 0, 0309
e 0, 3496 (95% dos valores obtidos estarão neste intervalo),
com valor médio de 0, 1728. Obviamente, quando ∆ = 0, o
fator de desequilı́brio é nulo.

Tabela I
FATORES DE DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE (CUF ), EM FUNÇÃO DE ∆,

QUANDO A CARGA É ALIMENTADA COM TENSÃO NOMINAL.

∆ (pu) CUF (pu)
médio desvio mı́nimo máximo

0,0500 0,0151 0,0071 0,0029 0,0296
0,1500 0,0453 0,0216 0,0086 0,0893
0,2500 0,0759 0,0363 0,0143 0,1502
0,3500 0,1071 0,0518 0,0199 0,2131
0,4500 0,1393 0,0683 0,0254 0,2794
0,5500 0,1728 0,0859 0,0309 0,3496

C. Equacionamento do Trecho de Linha

O trecho de linha estudado consiste em um segmento de
linha trifásica com comprimento L considerando o condutor
de neutro e o retorno pelo terra, conectado entre um gerador
trifásico simétrico, sequência ABC, e uma carga trifásica

desequilibrada e variável. O circuito elétrico para este caso
está ilustrado na Figura 3, onde RG representa a resistência
de aterramento equivalente do sistema. Embora o circuito seja
bastante simplificado, ele permite determinar todas as cor-
rentes considerando desequilı́brios nas impedâncias próprias
e mútuas da rede e da carga. Por esta razão, considera-se
que a fonte é equilibrada e, desta forma, todo o desequilı́brio
observado no circuito será provocado pelo desequilı́brio das
impedâncias da rede (próprias e mútuas) e da carga. Ainda,
com pequenas alterações, é possı́vel considerar a presença de
outros condutores (cabos de cobertura, por exemplo) e também
circuitos com apenas uma ou duas fases.

Figura 3. Circuito equivalente do trecho de rede de distribuição considerando
o acoplamento completo, incluindo: uma fonte simétrica (em estrela), uma
carga trifásica (em estrela) e o circuito de retorno pela terra.

Após definidos os cabos utilizados e a sua disposição
espacial, pode-se determinar as impedâncias próprias e mútuas
usando (3) a (6). Com os valores das impedâncias da carga, de-
terminados usando (7), pode-se calcular as correntes em cada
condutor por intermédio da solução do circuito equivalente
da Figura 3, onde as correntes das fases são notadas por Ia,
Ib e Ic, a corrente de neutro por In e a corrente de retorno
pela terra por Ig . A partir destas correntes são avaliados
os desequilı́brios, provocados pelas assimetrias presentes no
circuito ou na carga, e quantificadas as perdas na rede de
distribuição, dadas pela diferença entre a potência ativa total
fornecida pela fonte (Pfonte) e a potência total dissipada na
carga (Pcarga):

Pperdas = Pfonte − Pcarga

Pfonte = Re {VaI∗a + VbI
∗
b + VcI

∗
c }

Pcarga = Re
{
ZA|Ia|2 + ZB |Ib|2 + ZC |Ic|2

} (9)

A solução do circuito da Figura 3 permite também obter os
fatores de desequilı́brio da corrente (8) considerando assime-
trias no circuito ou na carga.

Vale destacar que o modelo de carga adotado, impedância
constante, não exerce influência nos resultados, tendo sido
escolhido para evitar a necessidade de empregar um método
iterativo para cada uma das amostras avaliadas. Com uma



carga do tipo impedância constante, basta resolver um sistema
linear.

D. Aproximação considerando acoplamento médio

O acoplamento completo descrito pela matriz de im-
pedâncias Z, representa uma linha desequilibrada e consi-
dera as distâncias reais entre cada fase, sendo o modelo
mais realista para a modelagem da rede. A consideração do
acoplamento médio é usualmente empregada para representar
circuitos de transmissão, que são transpostos para que todas as
fases apresentem, a partir das extremidades da linha, a mesma
impedância série e os mesmos acoplamentos. Considerando o
equacionamento anterior, a nova matriz de acoplamento será
definida como Z ′, sendo seus elementos assim determinados:

Z ′αα = Zαα, ∀α ∈ {a, b, c, n, g}
Z ′ab = Z ′bc = Z ′ca = ZMf

Z ′an = Z ′bn = Z ′cn = ZMn

Z ′ag = Z ′bg = Z ′cg = Z ′ng = ZMg

(10)

onde ZMf , ZMn e ZMg são as médias dos valores das im-
pedâncias de fase, neutro e terra, respectivamente, calculadas
segundo:

ZMf =
Zab + Zbc + Zca

3

ZMn =
Zan + Zbn + Zcn

3

ZMg =
Zag + Zbg + Zcg + Zng

4

(11)

Quando o número de condutores presente no circuito for
distinto daquele mostrado na Figura 1, as médias serão calcu-
ladas por expressões diferentes.

E. Aproximação desconsiderando acoplamento

Com o objetivo de quantificar a importância de incluir
os acoplamentos mútuos no modelo, foi realizada uma
aproximação que considera apenas os elementos da diagonal
da matriz, sendo esta aproximação denominada Z ′′ e seus
elementos assim determinados:

Z ′′αα = Zαα

Z ′′αβ = 0 ∀α 6= β
(12)

com α, β ∈ {a, b, c, n, g}.

III. ESTRUTURAS ANALISADAS

Para analisar o efeito da assimetria dos circuitos de
distribuição de energia elétrica, foram utilizadas duas estrutu-
ras tı́picas, empregadas em redes de média tensão em 13,8 kV:
• Rede N1: a estrutura de rede N1, ilustrada na Figura 4(a),

é composta por 3 cabos fase nus de alumı́nio com bitola
4/0 AWG (Oxlip), apoiados sobre isoladores de porcelana
ou vidro e fixados horizontalmente sobre cruzeta de
madeira a uma altura média de 6,0 metros do solo.

• Rede compacta: a rede compacta é formada por três cabos
fase de alumı́nio cobertos com polietileno reticulado, com
seção de 150 mm2 e um cabo nu de aço galvanizado com

51,14 mm2, denominado mensageiro. Os quatro cabos
são afastados por espaçadores losangulares de material
polimérico, conforme mostrado na Figura 3(b), estando o
condutor de fase inferior posicionada a uma altura média
de 6,0 metros do solo. É convenção que a Fase B seja
posicionada na parte inferior do espaçador e que o mensa-
geiro (aterrado conforme o padrão estabelecido) fique na
parte superior. O trabalho considera o cabo mensageiro
como solidamente aterrado ao centro da estrela.

Figura 4. Espaçamento, em mm, dos isoladores das estruturas: (a) N1 e
(b) compacta.

As propriedades dos cabos que foram utilizados em cada
uma das estruturas podem ser encontradas na Tabela II. Para
evidenciar o efeito que a assimetria da rede pode causar ao
circuito, foi considerado que o trecho de rede tem 10 km de
extensão e que a resistividade do solo é 100 Ωm. Vale destacar
que foram selecionadas estruturas e cabos tı́picos utilizados
no Brasil, mas os resultados obtidos são similares para outras
estruturas e cabos, empregados em redes aéreas de média e
baixa tensão.

Tabela II
CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES CONSIDERADOS

Condutor Seção Diâmetro No Resistência Imax
(mm2) (mm) de fios (Ω/km) (A)

Oxlip (4/0) 107,26 13,25 7 0,3281 430
Mensageiro 51,14 9,5 7 2,2573 —
Fase 150,00 14,20 15 0,1843 456

A carga utilizada para a análise de cada estrutura é co-
nectada em estrela aterrada e foi dimensionada de modo
que a ampacidade dos cabos fase seja respeitada mesmo
quando a impedância é reduzida em 50% (ou seja, quando
σ1 = σ2 = −0, 5). Considerando o valor nominal da tensão,
os parâmetros para obtenção das cargas são u1 = 30 Ω e
u2 = 15 Ω.

IV. RESULTADOS

O impacto causado pela assimetria das estruturas de rede
analisadas foi avaliado considerando duas grandezas de vital
importância para a análise de sistemas de potência: (i) as
perdas de potência ativa; e (ii) os desequilı́brios provocados
nas correntes. Em todos os casos analisados, os valores obtidos
pelas duas aproximações (consideração do acoplamento médio
e desconsideração dos acoplamentos) foram comparados com
os valores exatos, obtidos pela solução do circuito levando
em conta os valores diferenciados de todos os acoplamentos



existentes. O Método de Monte Carlo [13], foi empregado
considerando 100 mil cargas trifásicas geradas aleatoriamente
em cada simulação, empregando desvios nas impedâncias (∆)
variando de 0,05 a 0,55.

A. Perdas

As Figuras 5 e 6 apresentam os histogramas das
distribuições das perdas de potência ativa calculadas no trecho
de linha para as estruturas N1 e compacta, respectivamente,
quando são consideradas as assimetrias nos acoplamentos da
rede e uma carga aleatória gerada com ∆ = 0, 35. Observa-
se que ambas distribuições são bastante similares e, como
esperado, a rede N1 apresenta valores mais elevados de perdas,
uma vez que a resistência do cabo é cerca de 78% superior a
do cabo da rede compacta.

Figura 5. Distribuição das perdas ativas para estrutura de rede N1.

Figura 6. Distribuição das perdas ativas para estrutura de rede compacta.

Visando avaliar a influência do desequilı́brio da carga nas
perdas de potência ativa, o desvio ∆ da carga foi variado de

0,05 a 0,55, sendo obtidos os valores mostrados na Tabela III,
na qual as colunas três a seis contém os valores médios, os
desvios padrão e os limites mı́nimo e máximo do intervalo que
inclui 95% dos valores, respectivamente. Em todos os casos
analisados, a distribuição dos valores é similar à mostrada nas
Figuras 5 e 6 – verificar que na rede com estrutura N1, para
∆ = 0, 35, o valor médio das perdas é de 443,15 kW e que
95% das amostras encontra-se entre 315,65 kW e 603,74 kW.
Além disto, a Tabela III mostra que o aumento do desequilı́brio
da carga provoca um aumento nas perdas médias e que este
aumento é bastante similar para as duas estruturas (cerca de
50 kW a mais para ∆ = 0, 55 do que para ∆ = 0, 05).

Tabela III
PERDAS ATIVAS NA REDE EM FUNÇÃO DE ∆

Estrutura ∆ (pu) Pperdas(kW)
médio desvio mı́nimo máximo

N1

0,05 423,34 9,93 404,41 442,88
0,15 426,44 30,21 370,90 487,60
0,25 433,04 51,62 341,49 540,46
0,35 443,15 74,87 315,65 603,75
0,45 457,64 102,24 292,44 685,48
0,55 476,66 134,77 271,43 786,78

Compacta

0,05 266,54 6,67 253,78 279,60
0,15 269,60 20,36 231,88 310,51
0,25 275,30 35,19 212,22 347,90
0,35 284,66 71,88 181,31 455,82
0,45 297,61 71,88 181,31 455,82
0,55 315,31 97,06 167,98 537,21

Para quantificar a exatidão dos modelos aproximados des-
critos na Seção II, as perdas ativas obtidas por estes modelos
simplificados foram normalizadas pela perda ativa obtida com
o modelo completo, que considera a assimetria da rede.
Novamente, foram geradas 100 mil amostras de cargas dese-
quilibradas e os valores obtidos nas perdas dos dois modelos
aproximados foram divididos pelo valor exato, considerando
a assimetria do acoplamento que está presente nas duas
estruturas de rede analisadas. As Figuras 7 e 8 mostram os
histogramas dos valores obtidos e os limites dos intervalos
que incluem 95% dos valores obtidos para estas 100 mil
amostras, quando é aplicado um desequilı́brio na carga de
∆ = 0, 35. Um valor normalizado unitário significa que o
modelo aproximado obtém o mesmo valor de perdas do que o
modelo completo. Para ambos os tipos de estrutura, observa-
se que o uso do acoplamento médio permite obter valores
de perdas ativas com uma excelente exatidão, pois o valor
médio das perdas normalizadas é muito próximo da unidade e
o desvio com relação a este valor é inferior a ±2%. Observa-
se, também, que a desconsideração do acoplamento implica
erros médios significativamente maiores e com valor médio
deslocado da unidade (entre 5 e 10% para menos, com um
desvio visivelmente mais acentuado).

De acordo com a Figura 7, qualquer que seja o desequilı́brio
gerado na carga aleatória com ∆ = 0, 35, a perda ativa na
rede da estrutura N1 obtida resolvendo o circuito utilizando
o acoplamento médio não difere mais do que 1% do valor
obtido utilizando os acoplamentos assimétricos. Para a rede
compacta, segundo a Figura 8, esta diferença é inferior a



Figura 7. Histograma das perdas ativas normalizadas obtidas para a estrutura N1 pelos modelos aproximados (acoplamento médio e desacoplado) e intervalos
de confiança para inclusão de 95% dos valores obtidos, com ∆ = 0, 35.

2%. O fato da dispersão ser um pouco maior para a estrutura
compacta se deve ao fato que neste tipo de estrutura os cabos
estão mais próximos (vide Figura 4) e, assim, os acoplamentos
mútuos são um pouco maiores.

Para avaliar os erros decorrentes do uso do acoplamento
médio, no cálculo das perdas ativas, o desvio ∆ da carga foi
variado de 0 a 0,55, sendo obtidos os valores mostrados na
Tabela IV. Quando a carga é equilibrada (∆ = 0) o erro
é imperceptı́vel em ambas as estruturas (inferior a 0,1%).
Quando é introduzido o desequilı́brio aleatório, observa-se
que o valor obtido pelo modelo de rede que usa as médias
dos acoplamentos sempre se mantém muito próximo do valor
exato, com uma diferença inferior a ±2%. Portanto, fica claro
que a consideração dos acoplamentos médios é uma boa
aproximação para ambas as estruturas, proporcionando resul-
tados com erros desprezı́veis. Por outro lado, o modelo que
desconsidera os acoplamentos apresenta um erro sistemático
e sempre subestima o valor das perdas.

O intervalo de confiança que contém 95% das amostras das
perdas normalizadas, mostrado na Tabela IV, é uma medida
que permite estabelecer o erro esperado quando se utiliza o
modelo que considera o acoplamento médio. Observa-se que
o aumento do desequilı́brio influencia no erro cometido pela
aproximação, mas a forma pela qual os valores se distribuem
é muito similar e sempre é próxima à normal (com maior
dispersão quando o desequilı́brio é maior). Mesmo quando
o desequilı́brio é elevado (∆ = 0, 55), o erro cometido não
é superior a ±2% em 95% dos valores aleatórios de carga
avaliados. Em outras palavras, ao calcular as correntes e as
perdas considerando o acoplamento médio, o erro cometido
é inferior a ±2% em 95% dos casos. Além disto, o erro é
inferior a 3% para as 100 mil amostras, fazendo com que as
perdas em redes similares possam ser muito bem estimadas por
circuitos equivalentes que considerem o acoplamento médio.

Tabela IV
PERDAS NORMALIZADAS MÉDIAS E LIMITES DO INTERVALO QUE CONTÉM

95% DOS VALORES QUANDO CONSIDERADO ACOPLAMENTO MÉDIO.

Estrutura ∆ (pu) Pperdas normalizadas (pu)
mı́nimo médio máximo intervalo

N1

0 — 1,0000 — —
0,05 0,9989 0,9999 1,0010 2,1×10−3

0,15 0,9969 0,9999 1,0031 6,2×10−3

0,25 0,9949 0,9999 1,0054 10,5×10−3

0,35 0,9829 0,9999 1,0078 14,9×10−3

0,45 0,9808 0,9999 1,0103 19,5×10−3

0,55 0,9886 0,9999 1,0129 24,3×10−3

Compacta

0 — 0,9990 — —
0,05 0,9974 0,9990 1,0005 3,1×10−3

0,15 0,9944 0,9990 1,0036 9,2×10−3

0,25 0,9914 0,9990 1,0067 15,3×10−3

0,35 0,9886 0,9991 1,0096 21,0×10−3

0,45 0,9860 0,9991 1,0125 26,5×10−3

0,55 0,9835 0,9992 1,0152 31,7×10−3

B. Desequilı́brio nas correntes

Os fatores de desequilı́brio das correntes foram calculados
por (8) para as duas estruturas consideradas neste trabalho,
sendo mostrados na Tabela V, juntamente com os valores
médios obtidos e os limites do intervalo que contém 95% das
amostras.

Quando a carga é perfeitamente equilibrada (∆ = 0),
observa-se que a assimetria do acoplamento provoca um
pequeno desequilı́brio nas correntes (CUF inferior a 1,3%
para estrutura N1 e praticamente nulo para estrutura com-
pacta). Como esperado, a medida que o desequilı́brio na carga
aumenta, cresce o fator de desequilı́brio da corrente – isto pode
ser observado pelos valores médios obtidos e também pelos
limites. Para ambas as redes o resultado é bastante similar, com
valores geralmente um pouco superiores para a rede compacta.
Novamente, a distribuição dos valores obtidos para CUF é
muito próxima à normal.



Figura 8. Histograma das perdas ativas normalizadas obtidas para a estrutura compacta pelos modelos aproximados (acoplamento médio e desacoplado) e
intervalos de confiança para inclusão de 95% dos valores obtidos, com ∆ = 0, 35.

Tabela V
FATORES DE DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE (CUF ) EM FUNÇÃO DE ∆

PARA 10 KM DE REDE AÉREA.

Estrutura ∆ (pu) CUF (pu)
médio desvio mı́nimo máximo

N1

0 0,0130 — — —
0,05 0,0177 0,0083 0,0034 0,0346
0,15 0,0411 0,0197 0,0078 0,0821
0,25 0,0670 0,0321 0,0125 0,1328
0,35 0,0936 0,0449 0,0178 0,1859
0,45 0,1206 0,0582 0,0225 0,2397
0,55 0,1481 0,0721 0,0273 0,2967

Compacta

0 0,0001 — — —
0,05 0,0139 0,0066 0,0026 0,0274
0,15 0,0418 0,0199 0,0079 0,0825
0,25 0,0699 0,0332 0,0134 0,1376
0,35 0,0983 0,0471 0,0181 0,1946
0,45 0,1272 0,0614 0,0238 0,2526
0,55 0,1566 0,0762 0,0289 0,3127

Comparando-se os resultados das Tabelas I e V, é possı́vel
verificar que a inclusão da rede com seus acoplamentos
assimétricos provoca as seguintes alterações:

• em situação de carga equilibrada, ou quase equilibrada
(∆ ≤ 0, 05), provoca um desequilı́brio insignificante no
circuito, inferior à 2%;

• a partir de um pequeno desequilı́brio na carga (∆ >
0, 05), provoca redução nos fatores de desequilı́brio da
corrente (redução de cerca de 10% com relação ao valor
sem rede), para ambas as estruturas analisadas.

A redução observada é decorrente do fato de que o de-
sequilı́brio provocado pela assimetria dos acoplamentos da
rede é muito menor que o desequilı́brio oriundo da carga.
Quando estes dois fatores são associados, o circuito resultante
torna-se mais equilibrado do que o circuito que representa
apenas a carga. É importante observar que redes de distribuição
em média ou baixa tensão dificilmente vão alimentar car-

gas equilibradas. Logo a influência da assimetria da rede
no desequilı́brio do circuito é completamente superada pelo
desequilı́brio da carga.

Tomando como referência os valores obtidos considerando
as assimetrias dos acoplamentos, os erros no cálculo dos
fatores de desequilı́brio da corrente dos modelos aproximados
podem ser calculados através das seguintes expressões:

εmédio = CUFmédio − CUF (13)
εdesacoplado = CUFdesacoplado − CUF (14)

sendo εmédio o erro do modelo que considera o acoplamento
médio, CUFmédio o fator de desequilı́brio obtido quando as
correntes são calculadas considerando o acoplamento médio e
CUF o valor do fator de desequilı́brio calculado considerando
a assimetria dos acoplamentos. Nesta mesma equação, as
variáveis com ı́ndice “desacoplado” se referem ao modelo
aproximado que ignora os acoplamentos. As Tabelas VI e
VII mostram os valores médios dos erros obtidos nas 100 mil
amostras aleatórias, juntamente com o desvio padrão e limites
do intervalo que contém 95% dos valores.

Observa-se, na Tabela VI, que os erros obtidos pelo modelo
que considera o acoplamento médio são desprezı́veis, inde-
pendentemente do desequilı́brio da carga. Os valores obtidos
para a estrutura N1 são ligeiramente superiores aos da rede
compacta. Isto ocorre porque a assimetria dos acoplamentos
da rede N1 é maior – embora os acoplamentos mútuos da
rede compacta sejam maiores. Em todos os casos fica evi-
dente que a assimetria dos acoplamentos da rede não causam
desequilı́brios sensı́veis no circuito.

Com a análise da Tabela VII, pode-se concluir que os
valores encontrados para o CUFdesacoplado são inferiores ao
valor calculado com o modelo completo, com erro sempre
menor que 1%. Os valores obtidos para a estrutura compacta
são ligeiramente mais sensı́veis ao aumento do desequilı́brio



Tabela VI
ERRO DOS FATORES DE DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE EM FUNÇÃO DE ∆,

OBTIDOS PELO MODELO QUE CONSIDERA O ACOPLAMENTO MÉDIO.

Estrutura ∆ (pu) εmédio (pu)
médio desvio mı́nimo máximo

N1

0 −0,0130 — — —
0,05 −0,0045 0,0077 −0,0130 0,0124
0,15 −0,0016 0,0090 −0,0131 0,0132
0,25 −0,0010 0,0092 −0,0133 0,0137
0,35 −0,0007 0,0093 −0,0135 0,0142
0,45 −0,0005 0,0094 −0,0139 0,0148
0,55 −0,0004 0,0096 −0,0143 0,0155

Compacta

0 0,0000 — — —
0,05 0,0000 0,0001 −0,0001 0,0002
0,15 0,0000 0,0002 −0,0003 0,0003
0,25 0,0000 0,0002 −0,0004 0,0005
0,35 0,0000 0,0003 −0,0006 0,0007
0,45 0,0000 0,0004 −0,0008 0,0009
0,55 0,0000 0,0005 −0,0100 0,0011

Tabela VII
ERRO DOS FATORES DE DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE EM FUNÇÃO DE ∆,

OBTIDOS PELO MODELO QUE DESCONSIDERA O ACOPLAMENTO.

Estrutura ∆ (pu) CUF normalizado (pu)
médio desvio mı́nimo máximo

N1

0 −0,0130 — — —
0,05 −0,0048 0,0077 −0,0133 0,0121
0,15 −0,0025 0,0090 −0,0141 0,0123
0,25 −0,0025 0,0092 −0,0151 0,0122
0,35 −0,0028 0,0093 −0,0163 0,0121
0,45 −0,0033 0,0095 −0,0177 0,0121
0,55 −0,0039 0,0097 −0,0193 0,0120

Compacta

0 0,0000 — — —
0,05 −0,0006 0,0003 −0,0013 −0,0001
0,15 −0,0019 0,0009 −0,0038 −0,0003
0,25 −0,0032 0,0016 −0,0066 −0,0005
0,35 −0,0046 0,0024 −0,0097 −0,0007
0,45 −0,0060 0,0034 −0,0133 −0,0008
0,55 −0,0075 0,0045 −0,0176 −0,0009

(∆), e significativamente superiores aos erros obtidos pelo
modelo que considera o acoplamento médio. Para a estrutura
N1, os erros encontrados se mantém dentro da mesma ordem
de grandeza independente do desequilı́brio e o erro abaixo de
0,5%. Isto ocorre porque a desconsideração dos acoplamen-
tos na rede compacta é mais significativa, uma vez que os
acoplamentos mútuos são maiores.

V. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi realizada uma análise minuciosa da
influência da assimetria dos acoplamentos, geralmente pre-
sente nas redes de distribuição de média e baixa tensão, nas
grandezas de maior interesse dos estudos de planejamento e
operação. Embora os resultados apresentados tenham focado
nas perdas ativas e no desequilı́brio das correntes, as demais
grandezas elétricas apresentam o mesmo comportamento. O
emprego de uma abordagem probabilı́stica, baseada no Método
Monte Carlo, permite considerar os resultados válidos em
redes desequilibradas, caracterı́stica marcante dos sistemas em
média e baixa tensão.

Os dois arranjos de condutores analisados, permitiram ava-
liar duas situações diferenciadas: (i) os acoplamentos mais

assimétricos da rede N1 e (ii) os acoplamentos mais intensos
da rede compacta. Os indicadores avaliados foram testados
para estas duas situações que refletem a realidade atual dos
circuitos aéreos de distribuição.

Com relação ao cálculo das perdas ativas, foi mostrado
que o modelo de rede que considera os acoplamentos médios
é capaz de obter um valor praticamente idêntico ao obtido
quando a assimetria dos acoplamentos é levada em conta. Por
outro lado, o modelo que ignora o acoplamento apresenta
um erro sistemático e subestima as perdas, confirmando a
importância de considerar o acoplamento entre os conduto-
res. Outra observação importante, advinda dos resultados das
simulações, é que quando o desequilı́brio da carga aumenta,
torna-se irrelevante a representação das assimetrias dos aco-
plamentos, ou seja, o uso do acoplamento médio é suficiente
para obter resultados adequados.

Para a determinação do desequilı́brio das correntes, as
diferenças entre os resultados obtidos considerando a as-
simetria dos acoplamentos e usando o acoplamento médio
foi ainda menor. Em ambas as estruturas, os erros foram
desprezı́veis independentemente do desequilı́brio da carga. Da
mesma maneira, os erros encontrados quando desconsiderados
os acoplamentos foi baixo, menos de 1%, para ambas as
estruturas. No entanto, a eliminação dos acoplamentos da rede
compacta torna o erro no cálculo dos desequilı́brios de corrente
mais sensı́vel ao desequilı́brio das cargas.
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