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Abstract — This paper aims to propose a non-iterative numerical 

tool that allows the determination of the nodal voltage magnitudes 

of distribution networks, focusing on planning grid environments. 

The proposal is grounded in the utilization of the complex per unit 

normalization (cpu) technique and results in a simple and efficient 

tool to support planning studies in the same direction as provided 

by the DC Power Flow Method for transmission systems. The 

proposed methodology allows assessing networks with any size 

and topology, from traditional radial arrangements as well as 

closed-looped operation and fully meshed topologies. Simulation 

results considering distribution networks of different dimensions 

and operational conditions, including the participation of 

distributed generation units are presented in order to show the 

effectiveness of the proposal. 

 
Index Terms — Distribution System, Power Flow Analysis, 

Distribution Planning, DC power flow, Complex normalization. 

I.  INTRODUÇÃO 

necessidade de expansão e adequação física das redes de 

distribuição almejando maior eficiência e confiabilidade é 

uma meta comum para as concessionárias de energia elétrica, 

uma vez que a demanda crescente e a necessidade de integração 

de novas fontes de geração ao sistema são fatores que afetam 

diretamente as redes de distribuição atuais e futuras. 

Nesse sentido, os sistemas de distribuição (SD) estão cada 

vez mais impactados pelas novas tecnologias, comumente 

associadas ao conceito Smart Grid e o alto nível de automação 

[1]. Essas novas tecnologias proporcionam maior flexibilidade 

operacional e consequentemente permitem melhorias na 

confiabilidade que não era possível anteriormente. 

Historicamente, os sistemas de distribuição têm sido tratados 

como sistemas passivos, radiais e com consequente fluxo de 

potência unidirecional, ou seja, apenas da subestação 

distribuidora para as cargas. No entanto, pode-se observar que, 

com o crescente aumento de geração próxima às cargas, há uma 

clara tendência de que SD tenham arranjos topológicos cada vez 

mais similares aos observados comumente em sistemas de 

transmissão, tornando-se redes cada vez mais ativas, com 

fluxos de potência bidirecionais [2]. 

Para um bom uso de recursos na operação e expansão do 

sistema de distribuição, diferentes ferramentas computacionais 

e modelos matemáticos têm sido usados para dar suporte ao 

planejador. Elas permitem avaliar as variáveis da rede e mostrar 

as alternativas para solução de problemas. 

                                                           
B. A. S. Ambrósio e O. L. Tortelli, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba-PR, Brasil (e-mails: basa@ufpr.br, odilon@eletrica.ufpr.br). 

Dentre as ferramentas mais utilizadas para o estudo de 

expansão e operação do sistema elétrico, a análise do fluxo de 

potência é comumente usada uma vez que permite ao 

planejador ter um diagnóstico de vários cenários de operação, 

providenciando informações sobre perfis de tensão, perdas de 

potência e sobrecargas nas e linhas e transformadores. 

O tão conhecido Fluxo de Potência linearizado, ou Fluxo de 

Potência DC (FPDC), é uma dessas ferramentas [2]. 

Desenvolvida a mais de trinta anos, essa ferramenta é 

consagrada em ambientes de planejamento e expansão da rede 

devido a sua robustez e simplicidade. O FPDC permite 

encontrar valores aproximados de ângulos da tensão das barras 

e, consequentemente, dos fluxos de potência nas linhas e 

transformadores de uma forma não-iterativa. No entanto, uma 

premissa desse método, é que ele considera as tensões nodais 

constantes. 

O FPDC sempre foi muito utilizado em estudos de redes de 

transmissão devido ao característico acoplamento P- das 

mesmas, consequência direta da baixa relação R/X das linhas 

de transmissão. Assim, nesses sistemas, a potência ativa está 

fortemente relacionada à diferença angular e não depende muito 

de diferenças de magnitude de tensão. 

No entanto, em SD esse acoplamento é bem menos 

significativo, já que tipicamente suas redes contém linhas com 

elevada relação R/X. Essa condição implica que a diferença de 

magnitude de tensão entre as barras acaba sendo mais 

significativamente associada ao fluxo de potência ativa, sendo 

este bem menos dependente das variações angulares da tensão. 

Em outras palavras, se nos sistemas de transmissão, a 

variável de estado predominante é o ângulo da tensão, que 

permite um uso efetivo e eficiente do FPDC, no sistema de 

distribuição a variável de estado a ser determinada é a 

magnitude da tensão. Dessa forma, a linearização convencional 

aplicada ao FPDC não é adequada para análise de redes de 

distribuição. 

II.  FLUXO DE POTÊNCIA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Dada a relevância que a análise do fluxo de potência 

apresenta para estudos das mais diversas áreas do sistema 

elétrico, precisão nos resultados e velocidade de processamento 

são atributos desejáveis para as ferramentas de cálculo 

associadas. Devido à natureza não linear do problema, métodos 

iterativos são empregados para solucioná-lo. Dentre estes, o 

tradicional método de Newton-Raphson (N-R) [3, 4] 
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estabeleceu-se como uma referência para solução do problema 

de cálculo de fluxo de potência. Tipicamente, o Método N-R 

converge em poucas iterações. No entanto é 

computacionalmente muito custoso, mesmo que técnicas de 

aperfeiçoamento numérico sejam aplicadas. 

Várias das técnicas propostas para diminuir o peso 

computacional do Método N-R, são baseadas no fraco 

acoplamento existente entre a magnitude da tensão e a potência 

ativa, assim como entre a fase da tensão e a potência reativa. A 

partir dessas características de acoplamento foram propostos os 

chamados métodos desacoplados. Nesse sentido, o método de 

fluxo de potência Desacoplado-Rápido (D-R), formulado por 

Stott e Alsac [5], se tornou padrão para o cálculo dos fluxos de 

potência em sistemas de transmissão. 

O método D-R, embora muito eficaz para tratar de redes de 

transmissão, não é efetivo para estudos de redes de distribuição 

sem que haja adaptações ao método, uma vez que a resistência 

de suas linhas tem um valor significativo, o que inviabiliza o 

uso de método desacoplados. 

Várias tentativas de superar essa diferença foram propostas 

na década de 1980 [6-9]. Um método de compensação artificial 

a partir de aproximações da estrutura da rede para promover um 

nível de convergência aceitável foi proposto por DyLiacco e 

Ramarao [6]. Outros trabalhos propõem técnicas para modificar 

artificialmente as impedâncias dos ramos [8] e da matriz 

admitância [9] dos SD para valores próximos dos observados 

em sistemas de transmissão.  

Além disso, nas últimas décadas, diferentes procedimentos 

alternativos aos baseados no Método N-R para cálculo do fluxo 

de potência na rede de distribuição têm sido propostos [10-15]. 

A experiência mostra que usando o procedimento backward-

forward orientados a ramos, são obtidos bons resultados na 

análise de redes de distribuição reais de grande porte, e assim, 

guiaram a criação de ferramentas que ajudaram na operação e 

planejamento do SD.  

No entanto, em função das continuas mudanças que 

sistematicamente tem afetado o setor elétrico, novas 

ferramentas ou adaptações das já existentes são fundamentais. 

Para tanto, deve-se levar em consideração as peculiaridades do 

SD, adequando a alta relação R/X das suas linhas com a 

presença significativa da geração distribuída e topologias em 

anel ou mesmo em malha. 

Tendo isso em vista, esse artigo parte dessa premissa para 

propor uma metodologia de cálculo de fluxo de potência não 

iterativa voltada para o estudo de redes de distribuição, nos 

mesmos moldes que nortearam o desenvolvimento do FPDC, 

para estudos de sistemas de transmissão. 

Essa proposta é explicada e discutida no próximo capítulo. 

III.  METODOLOGIA PROPOSTA 

Nesta seção é apresentado o desenvolvimento do método não 

iterativo proposto para a determinação das tensões nodais em 

sistemas de distribuição com elevada relação R/X. 

Como já discutido anteriormente, ao contrário das redes de 

transmissão, que apresentam tipicamente baixa relação R/X e, 

em função disso são caracterizadas pelo forte acoplamento 

entre potência ativa e angulo das tensões (acoplamento P-), as 

linhas de distribuição apresentam uma relação R/X tipicamente 

mais elevada. Em função disso, em sistemas de distribuição o 

fluxo de potência ativa fica mais dependente das magnitudes 

das tensões nodais, sendo essa portanto a variável de maior 

interesse a ser determinado. 

Assim, propõem-se uma metodologia que permite a 

determinação da magnitude das tensões nodais em sistemas de 

distribuição, no mesmo sentido que o tradicional método 

linearizado (FPDC) é utilizado para determinação dos ângulos 

das tensões nodais em sistemas de transmissão. 

A proposta é viabilizada pela aplicação da técnica de 

normalização complexa (cpu) [2] que permite acentuar a 

característica resistiva das linhas de distribuição 

proporcionando assim uma melhora na precisão dos resultados 

associados à magnitude da tensão nodal. 

A.  Normalização Complexa 

Ao contrário da normalização por unidade convencional 

(pu) em que os valores base são todos números reais, a 

normalização complexa por unidade (cpu) consiste na 

aplicação de uma potência base complexa, como indicado em 

(1), onde ∅𝑏𝑎𝑠𝑒  é o ângulo da potência base complexa Sbase. 

 

𝑺𝒃𝒂𝒔𝒆 = |𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒|𝑒−𝑗∅𝑏𝑎𝑠𝑒  (1) 

 

Como as bases de tensão permanecem com números reais, a 

base de impedância também terá um valor complexo, com o 

mesmo valor de ângulo base da potência, como demonstrado 

em (2): 

 

𝒁𝒃𝒂𝒔𝒆 =  
𝑉2

𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑺∗
𝒃𝒂𝒔𝒆

= |𝒁𝒃𝒂𝒔𝒆|𝑒−𝑗(∅𝑏𝑎𝑠𝑒) 
(2) 

 

 

Assim, os valores normalizados das impedâncias vão ser 

determinados pelas expressões (3) e (4), onde 𝜃 é o ângulo da 

impedância série da linha de distribuição: 

 

𝑅𝑐𝑝𝑢 = |𝒁𝒑𝒖| cos (𝜃 + ∅𝑏𝑎𝑠𝑒) (3) 

 

 

𝑋𝑐𝑝𝑢 = |𝒁𝒑𝒖| sen (𝜃 + ∅𝑏𝑎𝑠𝑒) (4) 

 

Que leva a: 

 
𝑋𝑐𝑝𝑢

𝑅𝑐𝑝𝑢

= tan (𝜃 + ∅𝑏𝑎𝑠𝑒) 
(5) 

 

A relação apresentada em (5) mostra que a razão R/X das 

linhas de distribuição pode ser ajustada como função do ângulo 

base, ∅base.  

Para que se obtenham valores coerentes na solução do fluxo 

de potência, é preciso que as injeções de potência também 

sejam normalizadas pela mesma base, como indicado em (6), 

onde 𝛿 é o ângulo de potência das injeções.  
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𝑺𝒄𝒑𝒖 =  
|𝑺𝑽𝑨|𝑒𝑗𝛿

|𝑺𝒃𝒂𝒔𝒆|𝑒−𝑗∅𝑏𝑎𝑠𝑒
=  |𝑺𝒑𝒖|𝑒𝑗(𝛿+∅𝑏𝑎𝑠𝑒) 

(6) 

 

Então, pode-se escrever as seguintes expressões que tratam 

da dependência dos valores normalizados das injeções de 

potência ativa e reativa para com o ângulo da potência base: 

 

𝑷𝒄𝒑𝒖 = |𝑺𝒑𝒖| cos (𝛿 + ∅𝑏𝑎𝑠𝑒) (7) 

 

𝑸𝒄𝒑𝒖 = |𝑺𝒑𝒖| sen (𝛿 + ∅𝑏𝑎𝑠𝑒) (8) 

 

B.  Fluxo de Potência não-iterativo 

Como indicado na seção anterior, a partir da aplicação da 

cpu, pode-se aumentar a relação R/X de um sistema de 

distribuição através da escolha de um ângulo de base adequado. 

Assim, com a ampliação da característica resistiva das linhas 

de distribuição, sua característica reativa pode ser 

negligenciada, no mesmo sentido do que é feito pela abordagem 

linearizada do cálculo do fluxo de potência para redes de 

transmissão com relação à resistência de suas linhas. 

Dessa forma, a representação equivalente das linhas de 

distribuição, agora normalizadas, pode ser simplificada, 

caracterizando-as como puramente resistivas, como indicado na 

Fig.1. 

 

 
 

Fig.1 – Representação simplificada de uma linha de distribuição 

normalizada 

 

Da mesma forma que o método FPDC se orienta pela relação 

P- na análise de sistemas de transmissão, aqui busca-se a 

relação P-V para estudo de sistemas de distribuição. 

Assim, considerando apenas a circulação de potência ativa 

pela rede elétrica que passa a ser caracterizada como puramente 

resistiva, tem-se um circuito em corrente continua 

convencional.  

Portanto, para exemplificar a aplicação, considera-se que, 

como indicado na Fig. 2, uma linha de distribuição conecte um 

gerador a uma carga de potência constante. O gerador assume o 

papel de referência (barra tipo V) estabelecendo assim a tensão 

V1. Logo, a única variável de estado a ser determinada, 

considerando a abordagem aqui proposta, passa a ser a 

magnitude da tensão da barra 2 (V2). 

 

 
 

Fig.2 – Representação simplificada de um SD de duas barras 

 

A equação (9) representa a relação que pode ser extraída de 

tal circuito, onde P2 representa o valor da carga ativa 

consumida na barra 2. 

 

𝑉2
2 + (−𝑉1)𝑉2 + 𝑃2 𝐺−1 = 0      (9) 

 

E a solução passa a ser determinada por: 

 

𝑉2 =
𝑉1 + (𝑉1

2 − 4 𝑃2 𝐺−1)
1
2

2
        (10) 

 

Tal solução pode ser generalizada para sistemas com n 

barras, como indicado na expressão (11), onde todos os vetores 

e matrizes têm dimensão igual a (n-1). 

 

[𝑉] =
[𝑉𝑟𝑒𝑓] + ([𝑉𝑟𝑒𝑓]

2
− 4 [𝐺]−1 [𝑃] )

1
2

2
    (11) 

 

onde: 

[V] : vetor das variáveis de estado; 

[Vref] : vetor associado à tensão da barra de referência; 

[P] : vetor das injeções de potência ativa; 

[G] : matriz condutância da rede elétrica. 

 

O vetor associado à tensão da barra de referência (Vref) é 

definido em (12): 

 

[𝑉𝑟𝑒𝑓] = [𝐺]−1 [𝐺′] 𝑉𝐴          (12) 

 

onde: 
[𝐺′] : vetor das condutâncias associada à barra de referência; 

VA : tensão da barra de referência. 

 

Assim, o valor aproximado das magnitudes de tensão nodal 

para sistemas de distribuição de qualquer dimensão e topologia, 

radial, anel ou malhada, pode ser obtido através de um processo 

não iterativo, e, portanto, não sujeito a não convergência, o que 

se mostra extremamente útil para estudos de planejamento da 

operação e expansão de redes elétricas. 

A próxima seção tratará de apresentar resultados de 

simulações a fim de demonstrar a efetividade da presente 

proposta. 

IV.  RESULTADOS 

Inicialmente são apresentados resultados obtidos a partir da 

aplicação da metodologia proposta a um sistema de duas barras, 

como o mostrado na Fig.2. A impedância adotada para a linha 

de distribuição é de zLT = (0.05 + j0.05) pu, ou seja com uma 

relação R/X = 1. A tensão de referência definida para o gerador 

é de 1.05 pu. 

A Tabela I apresenta os resultados obtidos para a magnitude 

de tensão na barra 2 (V2) em função da magnitude e do fator de 

potência da carga (fp). Os resultados obtidos são comparados 

com os encontrados pelo método iterativo de Newton-Raphson. 

Em função dos parâmetros da linha de distribuição, o ângulo da 

potência base adotado em todas as situações foi ∅𝑏𝑎𝑠𝑒 = −45𝑜. 
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TABELA I 
COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES OBTIDOS COM O MÉTODO PROPOSTO E O 

MÉTODO N-R 

 

Carga  

(pu) 
fp 

V2 via  

N-R (pu) 

V2 via  

método  

proposto (pu) 

 Erro (%) 

0,5 

1,00 1,02533 1,02562 0,028 

0,95 1,01891 1,01903 0,012 

0,85 1,01610 1,01613 0,003 

0,75 1,01524 1,01524 0,000 

1,0 

1,00 0,99874 1,00000 0,126 

0,95 0,98546 0,98599 0,054 

0,85 0,97960 0,97974 0,014 

0,75 0,97782 0,97783 0,001 

1,5 

1,00 0,96981 0,97291 0,320 

0,95 0,94904 0,95039 0,142 

0,85 0,93981 0,94017 0,038 

0,75 0,93700 0,93703 0,003 

 

Como pode-se perceber pelos resultados apresentados na 

Tabela I, o método proposto atinge um elevado grau de precisão 

quando comparado com a solução encontrada pelo método 

iterativo. Mesmo em situações de mais alto carregamento que 

promovem desvios de tensão de quase 10% o erro ficou bem 

abaixo de 1%. 

Para demonstrar o desempenho da proposta frente a redes de 

distribuição com maior diversidade de linhas e cargas, 

incluindo a presença de geração distribuída, foi utilizado o 

sistema teste de 33 barras [16], cujo diagrama unifilar é 

apresentado na Fig.3, em três cenários distintos.  

i) Operação radial: configuração original 

ii) Operação em malha: inclusão de 3 novas linhas de 

distribuição conectando as barras 22-26, 8-25 e 15-33. 

iii) Operação em malha com geração distribuída: além da 

alteração anterior, inclusão de três GDs nas barras 5, 18 e 31, 

todas com a mesma potência de 0,2 + j0,1 pu. 

 

 
Fig.3 – Diagrama unifilar do sistema de 33 barras 

 

 

Os gráficos da Fig.4 apresentam o perfil de tensão obtido 

considerando diferentes ângulos de potência base (∅𝑏𝑎𝑠𝑒) 

comparados com o obtido com o método N-R. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Fig.4 – Comparativo dos perfis de tensão 

(a) Cenário i; (b) Cenário ii; (c) Cenário iii 

 

A Tabela II apresenta as maiores diferenças encontradas 

entre as magnitudes de tensão obtidas pelo método proposto e 

pelo método iterativo em cada cenário e para cada valor de 

∅𝑏𝑎𝑠𝑒 . 
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TABELA II 
ERRO MÁXIMO PARA CADA CENÁRIO E ÂNGULO DE POTÊNCIA BASE 

∅𝑏𝑎𝑠𝑒  
Cenário 

i ii iii 

-10o 1,7620% 1,2110% 1,0500% 

-20o 0,6930% 0,5210% 0,4700% 

-30o 0,1780% 0,1320% 0,1330% 

-40o 0,1940% 0,1310% 0,0920% 

-50o 0,6970% 0,4000% 0,2820% 

-60o 1,9630% 1,1340% 0,7900% 

 

Esses resultados comprovam a excelente precisão na 

determinação das magnitudes das tensões nodais de sistemas de 

distribuição nas mais diversas configurações 

V.  CONCLUSÃO 

Neste artigo foi proposta uma metodologia de cálculo não-

iterativo para determinação das magnitudes de tensão nodal de 

sistemas de distribuição. 

A principal motivação foi a de proporcionar uma ferramenta 

de análise para redes de distribuição com a mesma orientação 

que motivou o desenvolvimento do método de fluxo de potência 

DC, até hoje ainda muito utilizado para estudos de sistemas de 

transmissão. 

 Tal proposição foi viabilizada pelo emprego da técnica de 

normalização complexa, que permite a simplificação da 

representação da rede de distribuição no sentido de torná-la 

puramente resistiva. Dessa forma, o acoplamento P-V fica 

realçado, proporcionando assim, a excelente precisão 

observada nos resultados apresentados. 

Portanto, os resultados apresentados indicam o potencial da 

metodologia proposta para apoio a estudos de planejamento e 

operação de redes elétricas de distribuição, principalmente 

considerando o novo contexto do setor elétrico orientado pela 

crescente penetração de geração distribuída e consequente 

necessidade de aperfeiçoar a rede de distribuição na direção de 

configurações em anel e mesmo malhadas, mais próximas das 

tradicionalmente adotadas em redes de transmissão. 
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