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Abstract- Given the complexity of the distribution 

networks, there is a tendency to no longer use the 

simplified monophasic representation of the system (the 

erroneous consideration that the network is symmetrical 

and balanced), but to use the three-phase representation, 

which is more consistent with the realities of distribution 

networks of 13,8 kV and 34,5 kV. This work focuses on 

the influence that the three-phase representation has on 

the capacitor bank (CB) adjustments and its operation. 

For this, this paper uses a Three-Phase OPF that allows 

the dimension of the CB for the three phases or for each 

one of the three phases individually. This additional 

scaling can ensure the satisfaction of voltage limits when 

the load unbalance is accentuated. Besides, as the load 

varies throughout the day, this work also proposes to 

analyze the operation of automatic CB using three-phase 

networks. The parameterization of load and operation of 

automatic CBs was extended to three-phase networks. 

Thus, this work also parameterizes unbalanced three-

phase loads throughout a day, to establish switching of 

three-phase CBs. The results show that the operation of 

the CBs differ using single-phase and three-phase 

representation when severe load unbalance is simulated. 

The simulations and analysis will be presented using 

IEEE- 34 and IEEE-123 buses. 

 
Index Terms— three-phase optimal power flow, operation of 

banks capacitors, three-phase representation, monophasic 

representation, load unbalance 

I.  INTRODUÇÃO 

evolução das redes de distribuição afetou a filosofia de 

planejamento e operação das mesmas, requerendo que os 

desbalanceamentos de carga e geração distribuída sejam 

apropriadamente representados nas ferramentas 

computacionais de análise. Assim, dada a complexidade das 

redes de distribuição existe uma tendência em não mais se 

utilizar a representação monofásica simplificada do sistema 

(ou seja, errônea consideração de que a rede é simétrica e 

balanceada), mas utilizar a representação trifásica, que é mais 

condizente com a realidade das redes de distribuição de 13,8 

kV e 34,5 kV. 
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Na literatura, já existe alguns métodos propostos para 

solução de redes trifásicas tais como: fluxos de potência 

trifásicos [1-2] e fluxo de potência ótimo trifásico [3-6] que 

levam em conta o acoplamento mútuo das linhas e 

desbalanceamento de cargas. 

O trabalho proposto em [6], por exemplo, permite que os 

ajustes dos taps dos reguladores de tensão sejam feitos por 

fase de modo a monitorar o desequilíbrio entre fases e perfil 

de tensão ao longo dos alimentadores trifásicos. 

Mas, com o aumento das perdas elétricas e o 

comprometimento do perfil de tensão, os quais são oriundos 

de falta de controle do fluxo de potência reativa que circula 

pelas redes de distribuição e cuja solicitação é variável ao 

longo do dia, é também importante planejar e operar 

dispositivos reguladores de tensão, tais como banco de 

capacitores (BCs) instalados ao longo de alimentadores de 

distribuição levando também em consideração os 

desbalanceamentos de rede. 

Em [7], alerta-se quanto ao mascaramento de resultados 

obtidos pela solução de problemas de otimização que alocam 

dispositivos reguladores de tensão através da clássica 

representação monofásica simplificada do sistema (ou seja, 

errônea consideração de que a rede é simétrica e balanceada). 

 Assim, este trabalho objetiva analisar a influência que a 

representação trifásica tem no dimensionamento e operação 

de BCs.  

A função dos BCs em sistemas de distribuição é compensar 

a energia reativa da rede, contribuindo com a redução das 

perdas elétricas e com a melhoria do perfil da tensão.  

Para se analisar o efeito que os BCs têm em redes 

trifásicas, é necessária a seleção de método de análise 

apropriado para tal. 

Como comentado, existem os fluxos de potência trifásicos 

[1-2] e os fluxos de potência ótimo trifásicos [3-6]. Neste 

trabalho, será utilizada a modelagem proposta em [6] que 

propõe um Fluxo de Potência Ótimo Trifásico (FPOT) que 

permite que se avance na implementação de um controle para 

banco de capacitores automáticos por nível de tensão 

utilizando otimização paramétrica a fim de operá-los de forma 

sistêmica [8]. 

 Assim, o diferencial da abordagem que se pretende 

desenvolver neste artigo é a partir da parametrização de 

cargas trifásicas, operar BCs ao longo de perfis típicos de 

carga em sistemas de distribuição desbalanceados. 

Além disto, serão feitas modificações no FPOT proposto 

em [6] a fim de permitir que o dimensionamento dos BCs 

possa ser feito para as três fases ou para cada uma das três 

fases individualmente. Esta funcionalidade pode garantir a 

satisfação dos limites de tensão quando o desequilíbrio de 

carga é acentuado. 
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Para se operar BCs automáticos, existem técnicas 

matemáticas tradicionais que calculam valores ótimos de 

susceptâncias capacitivas contínuas e que através das mais 

diferentes heurísticas discretizam estes valores. Dentro desta 

classe de solução do problema, salientam-se: 

- [9] que apresenta uma função penalidade para discretizar os 

valores contínuos resultantes do FPO para valores dos taps de 

transformadores e de bancos de capacitores; 

- [10] que insere relação de sensibilidade, obtida pela 

expansão em Série de Taylor até a primeira ordem da função 

objetivo e das restrições de desigualdade de um FPO ao 

processo iterativo na busca da solução ótimo do problema; 

- [11] que propõe um método desacoplado para minimizar 

chaveamento de banco de capacitores e taps de 

transformadores;  

- [12] que realiza busca exaustiva, simulando todas as 

combinações possíveis de chaveamento dos BCs; 

- [13] que modela chaves para abertura de linhas e 

acionamento de capacitores através da função sigmoidal em 

um FPO que minimiza perdas;  

- [14] que trata as variáveis discretas através de função que 

penaliza a função objetivo quando as variáveis discretas 

assumem valores não discretos; 

- [8] que propôs heurísticas com a finalidade de se decidir 

pelos instantes ao longo de um dia que se devem realizar os 

chaveamentos dos capacitores utilizando-se de um Fluxo de 

Potência Ótimo Parametrizado via Método dos Pontos 

Interiores (para redes monofásicas). 

Dentre as propostas descritas, selecionou-se o método 

apresentado em [8], pela sua simplicidade e eficiência a fim de 

analisar a operação de BCs redes monofásicas, o qual será 

estendido para rede trifásicas. 

 Assim, o presente trabalho pretende, além de dimensionar 

BCs para as três fases simultaneamente ou individualmente 

através de modificações em FPOT [6], também implementa 

um FPOT Parametrizado, que realiza ajustes de BCs 

conforme heurísticas propostas em [8] mas, agora estendidas 

para redes trifásicas.  

 O FPOT parametrizado será simulado para cada uma das 

24 horas (acompanhando uma curva de carga segmentada por 

hora) a fim a avaliar a influência que a representação trifásica 

tem na operação de BCs automáticos. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção II 

está apresentada a formulação matemática do FPOT. Na 

seção III são apresentados conceitos de parametrização e na 

seção IV as técnicas heurísticas para operação de BCs. Na 

seção V são apresentados os resultados e por fim na seção 

VI, as conclusões. 

II. FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO TRIFÁSICO 

 O objetivo desta seção é apresentar formulação 

matemática Fluxo de Potência Ótimo Trifásico (FPOT) a ser 

utilizado neste trabalho, conforme proposto em [6], cuja 

função objetivo é a minimização das perdas: 

)(.. ,,,,
  cbacbawpof PdPg  

                       (1)
  

onde wp é o coeficiente ajustável relacionado às perdas 

elétricas; cba ,,
Pg  é vetor com geração de potência ativa para as 

fases A, B e C com dimensão (3nb x 1); nb é o número de 

barras; e cba ,,
Pd  é o vetor de demanda de potência ativa para 

as fases A, B e C com dimensão (3nb x 1). 

As equações de balanço de potência ativa e reativa são 

representadas pelo vetor de potências injetadas para todas 

fases e todas as barras é: 

 )( ,,,,,,,, cbacbacbacbaabc j QdQgPdPgS        (2) 

onde 
abc

S  é o vetor de injeção de potência aparente 

englobando as três fases, dimensão [3nb  1]; cba ,,
Qg  é vetor 

com geração de potência reativa para as três fases com 

dimensão (3nb x 1) e cba ,,
Qd  é o vetor de demanda de potência 

reativa para as três fases com dimensão (3nb x 1). 

 Utilizando a definição de injeção de potência tem-se: 

*)()( abcabc
bus

abcabc diag VYVS                        (3) 

onde cba ,,
V  é o vetor com tensão fasorial para as fases A, B e 

C com dimensão (3nb x 1) e cba ,,
Y  é a matriz de admitância 

de barra para as fases A, B e C com dimensão (3nb x 3nb), a 

qual inclui acoplamentos mútuos entre fases [15]. 

     Supondo, por exemplo, que apenas haja injeção e geração 

de potência ativa na subestação (barra 1) tem-se que: 
tcbacba PgPgPg ]0...00...[ 111

,, Pg         (4) 

 

onde k

iPg  é o fornecimento de potência ativa na barra i na 

fase k. 

E, a variável de otimização relacionada ao fornecimento de 

potência reativa pela subestação é: 
tcbacba QgQgQg ]0...00...[ 111

,, Qg         (5) 

 

 Os valores das susceptâncias capacitivas dos BCs 

instalados ao longo do alimentador são representados pelo 

vetor 
cba ,,

c  de dimensão (3nb x 1): 

     tc
nb

cb
nb

ba
nb

acba cccccc ]...[ 111
,, c              (6) 

onde k

ic  é a susceptância capacitiva do BC instalado na barra  

i e fase k.  

   A variável de otimização 
cba ,,

c  pode ser modelada por 

dois modos: 

(i)     calcula-se o mesmo valor de  k

ic  para as três fases 

(modo tradicional),  

(ii) calculam-se diferentes valores k

ic  para cada uma das 

fases ( modo trifásico, proposto neste artigo). 

O valor do vetor c deve ser incluído na parte imaginária da 

eq (3) de balanço de potência reativa: 

)()( ,,,,
2

,, abccbacbaabccba imagdiag SQdcVQg           (7) 

 Os limites operacionais do problema são: 

- limites de geração de potência ative e reativa       

PgmaxPgPgmin  cba ,,                             (8) 

QgmaxQgQgmin  cba ,,                              (9) 
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onde Pgmin  e Pgmax  se referem aos limites mínimos e 

máximos de geração de potência ativa, respectivamente; e 

Qgmin  e Qgmax  se referem aos limites mínimos e máximos 

de geração de potência reativa, respectivamente. 

 

 - limites nos taps dos reguladores de tensão: 

tmaxttmin  cba ,,                                (10) 

onde tmin  e tmax  se referem aos limites mínimos e 

máximos dos taps dos reguladores de tensão (RT), 

respectivamente, e o vetor t se refere aos valores dos 

reguladores  de tensão com dimensão (3nl x 1): 

tc
nb

cb
nb

ba
nb

acba tttttt ].........[ 111
,, tc               (11) 

O valor 
a

nbt  representa o valor do tap localizado na linha i e 

fase k . 

- limites nos valores das susceptância capacitivas: 

cmaxc  cba ,,0                                (12) 

onde cmax  se referem aos limites máximos das susceptâncias 

capacitivas dos BCs. 

 - limites nas magnitudes de tensão nas barras: 

max

,,

min VVV  cba                            (13) 

onde Vmin  e Vmax  se referem aos limites mínimos e 

máximos  das magnitudes de tensão. 

      O modelo do fluxo de potência ótimo trifásico formulado 

desde equação (1) até (13) foi resolvido pelo Método dos 

Pontos Interiores versão Primal-Dual e implementado em 

Matlab.  

III. PARAMETRIZAÇÃO DA CARGA 

Os BCs disponíveis no mercado são os fixos e os 

automáticos. Os bancos fixos possuem um valor fixo de 

potência e estão permanentemente em operação, e os bancos 

automáticos podem ligar ou desligar, conforme a atuação do 

dispositivo controle utilizado.  
O tipo de controle mais utilizado para BC automático é o 

com sensor de tempo e tensão, ou seja, que opera em função 

do nível de tensão e das horas do dia, porém existem outros, 

como o sensor apenas de tensão e o sensor de corrente. 

Assim, conforme a variabilidade da solicitação de potência 

reativa do sistema ao longo do dia, estes BCs são ajustados 

para entrar em operação nos momentos de maior necessidade, 

evitando tensões demasiadamente altas nos alimentadores 

Além disto, tendo em vista a evolução das Redes 

Inteligentes, os BCs também podem ser operados em tempo 

real via aquisição de dados em tempo real, de modo a se 

satisfazer adequados níveis de tensão de atendimento, os 

quais induzem as concessionárias a disponibilizarem um 

serviço de boa qualidade. 

O método para realizar o ajuste da operação dos BCs 

automáticos implementado neste trabalho é baseado em [8], 

que utiliza FPO parametrizado, o qual é aqui estendido para 

redes trifásicas através da implementação de um FPOT 

parametrizado. 

Para realização da parametrização da carga, parte-se de um 

problema original (primeira hora do dia, onde a carga Pd vale 

Pd=Pdo) e vai se analisando o comportamento das soluções 

dos FPO de hora em hora, pelas variações de carga até a 

última hora do dia (Pd=Pd+.Pd). 

De modo geral, esse problema pode ser escrito como: 

0),(

0),(

..

),(min











uh

ug

as

uf

                               (14) 

sendo que o valor  permite que se realize a trajetória da 

carga da primeira até a última hora do dia. 

 Ao fim do processo, podem ser inseridas técnicas de 

predição e correção da trajetória a fim de antever problemas 

de infactibilidade quanto aos níveis de tensão e ajustes dos 

capacitores. 

 O problema (14) é adaptado para redes trifásicas, sendo 

substituído pelo problema composto pelas equações (1) até 

(13), sendo que   . ,,,,,, cbacbacba
PdPdPd   e 

  . ,,,,,, cbacbacba
QdQdQd   . 

IV. MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE BCS 

O método para operação de BCs automáticos em redes 

balanceadas [8] é adaptado para redes trifásicas através do 

uso do FPOT (eq. 1-13). 

Em [8] foram propostas duas formas de análise: (i) 

OFFline, onde os dados da carga histórica determinam os 

planos de operação dos BC antes da sua instalação; e (ii) ON 

line, onde as informações monitoradas em tempo real definem 

a decisão de entrada / saída do capacitor em cada instante. 

Neste artigo, foi escolhida a forma de análise ON Line, pois 

ela se configura em abordagem mais moderna em relação à 

OFF line. 

A. Análise ON Line  

Esta análise decide a entrada / saída de cada BC instalado, 

segundo o seguinte algoritmo ON Line: 

Passo 1: Faça k = 0, k = 0, obtenha solução ótima (z k) via 

Método dos Pontos Interiores versão Primal-Dual; 

Passo 2: Faça k=k+1 e 
kkk  1

. Se o valor k
ic  for 

maior que o valor médio do BC ( 2/icmaxcmedio  ), o BC é 

ligado ).( i
k
i cmaxc   Caso contrário, o BC é desligado 

).0( k
ic  

Passo 3: Recalcule o FPOT, fixando o novo valor ajustado de 

( k
ic ) obtido do Passo 2; 

Passo 4: Se 1 , faça k=k+1 e vá para Passo 2. Se 1 , 

recalcule o FPOT, fixando o novo valor ajustado de ( k
ic ). 

FIM. 

O método ON LINE tem grande potencial para uso em um 

controlador baseado na leitura das demandas do sistema em 

tempo real para otimização do chaveamento, das perdas 

elétricas e do controle da tensão.  
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V.  RESULTADOS 

Para ilustrar a aplicação dos métodos de dimensionamento 

e ajuste da operação de BCs automáticos aplicados a redes 

desbalanceadas serão apresentados resultados para sistemas 

IEEE-34 barras e IEEE-123 barras que representam sistemas 

trifásicos típicos de distribuição. 

As Fig. 1 e 2 apresentam os diagramas unifilares dos 

sistemas de 34 e 123 barras, respectivamente, os quais 

ilustram a localização dos reguladores de tensão (2 RTs no 

sistema de 34 barras e 4 RTs no sistema de 123 barras). 

 
Fig. 1 – Sistema IEEE 34 Barras (Modificado pela inserção dos RTs) 

 

 
Fig. 2 – Sistema IEEE 123 Barras (Modificado pela inserção dos RTs) 

 
Primeiramente, são apresentados os perfis típicos de carga 

adotados para cada sistema. A Fig. 3 apresenta o total da 

carga por fase do sistema de 34 barras ao longo de 24 horas. 

E, a Fig. 4 apresenta o total da carga por fase do sistema de 

123 barras ao longo de 24 horas.  

Fig. 3 – Carga Total do Sistema de 34 Barras 

Nas simulações a serem apresentadas, os limites de 

magnitude de tensão foram relaxados (Vmin=0.8 pu) a fim de 

permitir a convergência, pois as cargas são muito elevadas. 

Fig. 4 – Carga Total do Sistema de 123 Barras 

A. Dimensionamento de BCs 

A fim de testar o método para dimensionamento de BCs ao 

longo de um dia típico via representação trifásica, 

consideraram-se para o sistema de 34 barras, BCs 

automáticos instalados nas barras 6 e 16, cujos valores 

máximos são de 1500 kvar ( 500166  cmaxcmax  kvar por 

fase). E, para o sistema de 123 barras consideraram-se BCs 

automáticos instalados nas barras 28 e 83, cujos valores 

máximos são de 2100 kvar ( 7008328  cmaxcmax  kvar por 

fase). 

A fim de ilustrar o efeito do desbalanceamento de carga 

no dimensionamento de BCs, escolheram-se dois horários de 

carga referentes às horas 18 e 19. Em um primeiro momento 

foram analisados os resultados sem a utilização de RTs. 

Considerou-se também uma situação de carga mais extrema 

(aqui denominada de máxima), para a qual os RTs foram 

habilitados, e cuja carga é 65% maior que a ocorrida na hora 

19. Esta estratégia foi adotada pois para a instalação de 

apenas BCs, o FPOT não foi capaz de obter solução factível. 

A. Sistema 34 barras 

A Tabela I apresenta os valores de ajustes dos BCs 

utilizando o modelo “i”, onde os valores dos capacitores são 

iguais nas três fases. E, a Tabela II apresenta os valores de 

ajustes dos BCs também utilizando o modelo “i”, mas para 

situação de carga máxima e RTs acionados. Nota-se que com 

a utilização dos reguladores de tensão, nas horas 18 e 19 não 

houve necessidade de se alocar nenhum BC. 

TABELA I 

VALORES DO BC MODELO “i” – SISTEMA 34 BARRAS – SEM RT 

Hora Barra sem RT  
BC por fase [kvar] 

18 6 0 
16 375 

19 6 105 
16 549 

 
 

A Tabela III apresenta os valores de ajustes dos BCs 

utilizando o modelo “ii”, onde os valores dos capacitores são 

calculados por fase.  
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TABELA III 

VALORES DO BC MODELO “i” – SISTEMA 34 BARRAS –  COM RT 

Hora Barra Com RT 
BC por fase [kvar] 

18 6 0 
16 0 

19 6 0 
16 0 

máx 6 0 
16 425 

 

TABELA III 

VALORES DO BC MODELO “ii” – SISTEMA 34 BARRAS 

Hora Barra 
Sem RT  Com RT  

BC por fase [ kvar] BC por fase [ kvar] 
A B C A B C 

18 
6 0 0 0 0 0 0 

16 23 183 117 0 0 0 

19 
6 0 105 147 0 0 0 

16 385 482 375 0 0 0 

máx 
6 

Sem convergência 
464 0 0 

16 0 338 180 

 

Os dimensionamentos dos BCs, obtidos pelo FPOT, são 

valores contínuos, os quais podem ser discretizados a valores 

comerciais conforme as mais diversas técnicas, como por 

exemplo, [8] (a ser utilizada na próxima seção) e [8-14]. 

Nesta seção, os valores não foram discretizados a fim de 

realçar os resultados e discrepâncias de dimensionamentos 

quando se consideram cargas desbalanceadas. 

Comparando-se os resultados entre as Tabelas I e III, 

percebe-se que na hora 19, por exemplo, o modo “i” 

dimensiona: na barra 6 um BC de 105 kvar para cada fase e 

na barra 16 um BC de 549 kvar para cada fase. Já para o 

modo “ii”, foram obtidos diferentes valores de ajustes para 

cada fase: 0, 105 e 145 kvar na barra 6 e 385, 482 e 375 kvar 

para barra 16. Estas diferenças são devidas aos 

desbalanceamentos de carga. Por exemplo, a fase A é menos 

carregada, o que exige menos correções e compensações, por 

isso dimensionou BC com valor nulo para a Fase A. Se os 

ajustes fossem feitos pela média das cargas (tal como na 

representação monofásica), poderiam ser obtidos valores de 

BCs que levassem, por exemplo, a fase A a uma situação de 

sobretensão, o que ressalta a importância de se utilizar 

representação trifásica [7]. 

As Fig. 5, 6 e 7 apresentam o perfil das magnitudes de 

tensão das fases (A, B e C), referente à carga da hora 19, para 

as seguintes situações: sem BCs e RTs instalados, com BCs 

calculados pelo modelo “i” (sem a utilização de RTs) e com 

BCs calculados pelo modelo “ii” (também sem a utilização de 

RTs), respectivamente. 

Comparando-se os gráficos das Fig. 5-7, observa-se que 

quando não se instalam BCs (Fig. 3), as magnitudes de tensão 

a partir da barra 21 assumem valores abaixo de 0,93 pu. Com 

a instalação de BCs via modo “i” (modo convencional) e via 

modo “ii” (alternativo para análise trifásica) observa-se que o 

perfil de tensão se eleva a partir da barra 21 em torno de 0,93 

pu. No entanto, para o modo “ii” as magnitudes de tensão 

entre as fases assumem diferenças de valores praticamente 

nulas. Ou seja, o ajuste individual dos capacitores por fase faz 

com que se estabeleça um ponto operativo mais equilibrado 

entre as fases. 

Para a situação com carga máxima e consideração 

concomitante de BCs e RTs, as Fig. 8 e 9 ilustram o 

comportamento do perfil de tensão obtido pelos modos de 

ajuste “i” e “ii”, respectivamente. Tal como ocorrido para a 

hora 19, o ajuste individual dos capacitores por fase também 

fez com que as magnitudes de tensão entre as fases assumam 

diferenças praticamente nulas. 

A autonomia nos ajustes dos BCs por fase possibilita 

melhor controle dos perfis de tensão de alimentadores 

desbalanceados.  
 

F

Fig. 5– Perfil de Tensão Fases A, B e C (sem BC e sem RT), carga 19h, 

Sistema 34 Barras 

Fig. 6 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, BC modelo “i” e sem RT, carga 

19h, Sistema 34 Barras 

Fig. 7 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, BC modelo “ii” e sem RT, carga 

19h, Sistema 34 Barras 
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Fig. 8 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, com BC modelo “i” e com RT, 

carga máxima, Sistema 34 Barras 

 

Fig. 9 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, com BC modelo “ii” e com RT, 

carga máxima, Sistema 34 Barras 

Sistema 123 barras 

A Tabela IV apresenta os valores de ajustes dos bancos 

capacitores utilizando o modelo “i” para as horas 18, 19 e 

carga máxima. Nota-se que com a utilização do RTs nas horas 

18 e 19, não houve necessidade de se alocar nenhum BC. 

TABELA IV 

VALORES DO BC MODELO “i” – SISTEMA 123 BARRAS 

Hora Barra Sem RT Com RT  
BC [kvar] BC 

[kvar] 18 28 0 0 
83 536 0 

19 28 0 0 
83 715 0 

máx 28 sem convergência 0 
83 715 

 

TABELA V 

VALORES DO BC MODELO “ii” – SISTEMA 123 BARRAS 

Hora Barra 
Sem RT Com RT  

BC Fase [kvar] BC Fase [kvar] 
A B C A B C 

18 
28 0 0 0 0 0 0 
83 452 470 523 0 0 0 

19 
28 0 0 0 0 0 0 
83 619 637 699 0 0 0 

máx 
28 

Sem convergência 
0 0 0 

83 650 420 650 

A Tabela V apresenta os valores de ajustes dos bancos 

capacitores utilizando o modelo “ii” para dimensionamento de 

BCs.  

As Fig. 10, 11 e 12 apresentam o perfil das magnitudes de 

tensão das fases (A, B e C) para as situações em que não se 

alocam BCs, com BCs calculados pelo modelo “i” (sem a 

utilização de RT) e com BCs pelo modelo “ii” (sem a 

utilização de RT), respectivamente. 
 

 

Fig. 10 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, sem BC e sem RT, carga 19h, 

Sistema de 123 Barras 

 

Fig. 11 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, BC modelo “i” e sem RT, carga 

19h, Sistema de 123 Barras 

Fig. 12 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, BC modelo “ii” e sem RT, carga 

19h, Sistema de 123 Barras 
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Comparando-se os gráficos das Fig. 10-12, observa-se que 

quando não se instalam BCs (Fig. 10), as magnitudes de 

tensão assumem, para algumas barras, valores abaixo de 0,88 

pu. Com a instalação de BCs via modo “i” (modo 

convencional) e via modo “ii” (alternativo para análise 

trifásica) observa-se que o perfil de tensão das barras que se 

encontravam com subtensão se elevam para 0,94 pu. O perfil 

de tensão apresentados nas Fig.  11 e 12 são bastante 

parecidos, pois o ajuste dos BCs tanto para o modo “i” 

quanto para o modo “ii” foram também similares. 

As Fig. 12, Fig 13 e Fig. 14 apresentam o perfil de 

magnitude de tensão para os casos sem BC, e com BC 

calculado pelos modelos “i” e “ii”, considerando RTs 

instalados, respectivamente. 
 

Fig. 1 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, sem BC e com RT, carga duas vezes 

a nominal – Sistema de 123 Barras 

Fig. 2 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, com BC modelo “i” e com RT, 

carga máxima, Sistema de 123 Barras 

Comparando-se os gráficos das Fig. 12-14, observa-se que 

quando não se instalam BCs (Fig. 12), as magnitudes de 

tensão assumem, para algumas barras, valores abaixo de 0,88 

pu. Com a instalação de BCs via modo “i” (modo 

convencional) e via modo “ii” (alternativo para análise 

trifásica) observa-se que o perfil de tensão das barras que se 

encontravam com subtensão se elevam para 0,96 pu. O perfil 

de tensão apresentados nas Fig. 13 e 14 diferem entre as fases 

pois o modo “i” instala 715 kvar em cada fase e no modo “ii”, 

são dimensionados valores de 650 kvar, 420 kvar e 650 kvar 

em cada fase, o que permitiu um efeito mais uniforme do 

perfil de tensão entre as fases. 

Fig. 3 – Perfil de Tensão Fases A, B e C, com BC modelo “ii” e com RT, 

carga máxima, Sistema de 123 Barras 

 

Os BCs encontrados comercialmente possuem valores 

discretos e não contínuos como apresentados no artigo. No 

entanto, os valores contínuos foram utilizaram para análise a 

fim de melhor expor como o desbalanço entre as fases e o uso 

da representação trifásica mais detalhada podem auxiliar em 

estudos de planejamento e operação de redes de distribuição 

desbalanceadas. 

Os resultados obtidos acenam também para cuidados que 

devem ser tomados ao se ajustar BCs com valores iguais entre 

fases, pois os mesmos podem provocar diferenças entre as 

magnitudes de tensão a valores acima de 2% (conforme 

regras do PRODIST). 

Apesar de não se encontrar no mercado BCs com valores 

individualizados por fase, os resultados apontam para o uso 

de tecnologias que permitem este tipo de ajuste, como por 

exemplo, inversores eletrônicos instalados junto a placas 

fotovoltaicas os quais podem permitir o ajuste dos seus 

fatores de potência. 

B. Curvas de Controle dos BCs 

A fim de testar o método para operação de BCs ao longo 

de um dia típico via representação trifásica, consideraram-se 

para o sistema de 34 barras, BCs automáticos instalados nas 

barras 6 e 16, cujos valores são de 315 kvar (105 kvar por 

fase) e 1125 kvar (375 kvar por fase). E, para o sistema de 

123 barras consideraram-se BCs automáticos instalados nas 

barras 28 e 83, cujos valores são de 900 kvar (300 kvar por 

fase) e 1950 kvar (650 kvar por fase). 

Os resultados referentes aos chaveamentos dos BCs, 

realizado pela simulação do método ON LINE para os 

sistemas de 34 barras e 123 barras, consideraram cargas 

balanceadas (média da carga total de cada barra distribuída 

igualmente nas três e carga desbalanceada e sem consideração 

do acoplamento mútuo entre as fases) e cargas 

desequilibradas (conforme Fig. 3 e 4), a fim de confrontação 

das representações monofásicas e trifásicas, respectivamente. 
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- Sistema 34 barras 

A Fig. 15 mostra que ao se considerar a representação 

balanceada (tal como considerada no modelo monofásico), o 

BC instalado na barra 6 realiza 2 chaveamentos e na 

representação trifásica 6 chaveamentos. 

  

Fig. 15 - Curva de Controle de BC na Barra 6 – Sistema de 34 Barras 

A Fig. 16 mostra que ao se considerar a representação 

balanceada, o BC instalado na barra 16 realiza o mesmo 

número de chaveamentos, no entanto, fica ligado por duas 

horas a mais em relação à representação trifásica.  

 

 
Fig. 16 – Curva de Controle de BC na Barra 16 – Sistema de 34 Barras 

 

- Sistema 123 barras 

A Fig. 17 mostra que ao se considerar a representação 

balanceada, o BC instalado na barra 28 chaveia apenas 3 

vezes, e segundo a representação trifásica, são chaveados 6 

vezes. 

 

 

Fig. 17 – Curva de Controle de BC na Barra 28 – Sistema de 123 Barras 

A Fig. 18 mostra que a diferença entre a representação 

monofásica e trifásica reside na permanência por mais uma 

hora do BC instalado na barra 83 quando da representação 

trifásica 

 

 

Fig. 18 – Curva de Controle de BC na Barra 6 – Sistema de 123 Barras 

 

O maior impacto da representação trifásica ocorreu para o 

sistema de 34 barras, com BC instalado na Barra 6 (com 6 

chaveamentos para a modelagem desequilibrada e somente 2 

para o equilibrado, conforme a Figura 3). Já para o sistema de 

123 barras, foi observado um comportamento semelhante ao 

de 34 barras. Ou seja, quando se considera o desequilibrio de 

cargas, há uma tendência de se ter um número maior de 

chaveamentos. 
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C. Análise das Perdas 

Foi realizada uma análise quanto às perdas elétricas totais 

obtidas após chaveamentos tanto para a representação 

monofásica quanto trifásica. 

A Fig. 19 apresenta a perda total horária para o sistema de 

123 barras. Observa-se que as perdas diminuíram 

significativamente na análise trifásica desequilibrada.  

 

 
Fig. 19 – Perdas Totais nas Linhas ¬– Sistema de 123 Barras 

Já para o sistema de 34 Barras (Fig. 20), as perdas foram 

praticamente idênticas para a modelagem trifásica 

desequilibrada e equilibrada, visto que, o desequilibrio de 

cargas é muito menor em comparação ao sistema de 123 

Barras. 

 
Fig. 20 – Perdas Totais nas Linhas – Sistema de 34 Barras 

 Os resultados obtidos com respeito à operação e banco de 

capacitores em redes trifásicas desequilibradas são um alerta 

sobre a importância de se representar adequadamente a rede 

de distribuição a fim de adequadamente manter os níveis de 

tensão e perdas elétricas da rede. 

 Ao se decidir sobre técnicas para operação de BCs é 

importante que a representação trifásica seja feita (mesmo que 

a mesma requeira mais chaveamentos) a fim de se considerar 

a rede como um todo  e não em partes como a representação 

monofásica faz. 

VI. CONCLUSÕES 

Este artigo teve como objetivo analisar a influência do 

desbalanço de carga quando do dimensionamento e operação 

de BCs instalados ao longo de alimentadores trifásicos. 

Para tanto, foram propostos dois modos de 

dimensionamento: BCs ajustados com valores individuais para 

cada fase (modelo “ii”) e BCs ajustados com o mesmo valor 

para as três fases (modelo “i”). Os resultados de 

dimensionamentos obtidos apresentaram valores de potência 

dos BCs bastante diferentes (totais e por fase) o que acarretou 

em diferentes impactos no ajuste do perfil de tensão. 

Analisando-se o aspecto do perfil de tensão para cada 

caso, notou-se que quando o BC é ajustado pelo modelo “i”, 

as tensões das três fases nas barras após o BC são apenas 

deslocadas para um patamar de tensão mais alto, 

permanecendo a mesma diferença de tensão entre as fases 

com o sistema sem BC. Contudo, quando utilizou-se o 

modelo “ii”, além de ocorrer a elevação das tensões nas barras 

após o ajuste dos BCs, a diferença de tensão entre as fases 

diminui, ou seja as tensões das fases passam a ficar mais 

próximas umas das outras. 

O sistema com reguladores de tensão suportou uma carga 

maior sem a necessidade de se alocar BC, e ao se realizar os 

ajustes pelos modos “i” e “ii” também se obteve elevação do 

perfil de tensão  (como esperado), mas com vantagem para o 

modo “ii” que ainda apresentou a vantagem de aproximar os 

valore das magnitude de tensões das fases. 

Sobre a operação de BCs, verificou-se que a representação 

desbalanceada da rede exige mais chaveamentos do que a 

monofásica, o que corrobora a importância de se modelar 

matematicamente a rede de distribuição com representação 

trifásica. 
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