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Abstract—In Brazil, some feeders are distinguished by their 

long lengths (over 100 km) and very light load, which results in a 

high influence of the capacitance of the line on the circuit’s 

performance, requiring compensation through the installation of 

reactors. The automatic allocation is accomplished using and 

optimization meta-heuristic. Given a set of reactor models, it 

outputs an optimal solution for a certain feeder in terms of 

reduction of energy loss. The algorithm is also able to verify if the 

voltage limits determined by the user are not being violated 

besides checking for energy quality through resonance analysis. 

The last condition is the main subject of this paper. The 

resonance frequency is obtained by the calculation of the 

impedance seen from the bar in which the reactor will be 

installed and comparing it to the reactor’s inductance. If the 

resonance frequency is near to any harmonic of the main 

frequency of the system, the solution that suggested this 

allocation must be dismissed. Some simulations are presented in 

order to show the possible results concerning the resonance 

analysis. 

 
Index Terms—power distribution; power system harmonics; 

reactive power control 

I.  INTRODUÇÃO 

estudo apresentado nesse artigo é parte de um Projeto de 

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica) desenvolvido em 

conjunto pelo Grupo Energisa e pela Daimon Engenharia e 

Sistemas. O Grupo Energisa é uma das principais empresas 

privadas do setor elétrico brasileiro e opera nas áreas de 

distribuição, geração e comercialização de energia elétrica, 

controlando 13 distribuidoras. O grupo está presente em 788 

cidades e atende a cerca de 6 milhões de clientes, o que 

corresponde a aproximadamente 16 milhões de pessoas. 

A rede de distribuição de média tensão da Energisa possui, 

em algumas regiões do Brasil, alimentadores caracterizados 
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por seu longo comprimento (acima de 100 km) e baixo 

carregamento. Eles estão comumente localizados em áreas 

com propriedades rurais, tendo como consequência uma alta 

relação de potência instalada por consumidor. 

As características mencionadas anteriormente resultam em 

uma operação do circuito quase em vazio com os seguintes 

desdobramentos: alta influência da capacitância da linha; e 

ocorrência do Efeito Ferranti [1], em que a tensão sustentada 

na extremidade de uma rede de distribuição longa é superior a 

da fonte. Essa situação traz, como consequência operacional, 

uma potência atendida de natureza capacitiva (reativo 

circulante de natureza capacitiva), que independe da carga, 

com fator de potência muito baixo e também um aumento 

efetivo das perdas técnicas. Sendo assim, o objetivo principal 

desse Projeto é diminuir essas perdas. 

As ações tradicionalmente empregadas ao longo dos anos 

no setor elétrico a fim de minimizar o reativo circulante 

presente nos alimentadores primários e, consequentemente, 

reduzir as perdas técnicas tratam da alocação de bancos de 

capacitores [2]-[8]. Obviamente, essa alternativa não se aplica 

à situação apresentada, dado que sua aplicação se dá na 

condição oposta, quando o reativo presente é de natureza 

indutiva. 

Existem na literatura alguns materiais que versam sobre a 

alocação de reatores para compensação reativa [9]-[12]. 

Porém, eles têm como objetivo a instalação de reatores em 

barras de subestação, não tendo como meta a redução de 

perdas técnicas em redes de distribuição [9]-[11] ou, ainda, 

não propõem uma ferramenta que indique uma alocação 

automaticamente [12]. 

Dessa forma, o Projeto consiste em uma ferramenta capaz 

de propor, dados um alimentador e um conjunto de modelos 

de reatores, uma solução ótima no que se refere à redução de 

perdas técnicas. Porém, a alocação de reatores em uma rede 

capacitiva pode causar efeitos colaterais como tensões fora 

dos limites desejados e ressonância elétrica. Essa última 

condição é o tema desse artigo. 

Em toda compensação reativa, seja pela instalação de 

capacitores ou de reatores, o efeito de ressonância pode 

acontecer para determinados valores de capacitância ou 

indutância dos equipamentos instalados. Essa situação pode 

acarretar em graves falhas no sistema e na degradação de 

equipamentos. 

Pelo fato de os capacitores serem muito mais comuns em 

redes de distribuição, o cálculo da frequência de ressonância 

devido à sua instalação já foi amplamente estudado [13], [14]. 

No caso da instalação de reatores, a literatura apresenta 
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métodos para o caso de alocação em redes de transmissão 

[15]. Sendo assim, esse artigo apresenta uma metodologia para 

o cálculo de frequência de ressonância quando da instalação 

de reatores em redes de distribuição para compensação de 

reativos. 

A próxima seção explica a teoria por trás dos efeitos de 

ressonância. Em seguida, na seção III, é descrita a 

metodologia utilizada para a resolução do problema no caso da 

instalação de reatores. A seção IV apresenta os resultados 

obtidos pela metodologia empregada através de simulações e, 

por fim, na última seção, são tecidos os comentários finais e 

conclusões.  

II.  RESSONÂNCIA ELÉTRICA  

Em um circuito contendo indutância e capacitância, como 

no caso de uma rede de distribuição de longa extensão que 

possui reatores, o fenômeno da ressonância se deve pelo 

aumento da impedância equivalente, tendendo a infinito para 

determinados valores de capacitância e indutância. Esses 

valores se referem à indutância do reator instalado e à 

capacitância vista pela barra de instalação, que estão em 

paralelo. A formulação se dá como em (1) - (4).  

 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑍𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑍𝑖𝑛𝑑

𝑍𝑐𝑎𝑝 + 𝑍𝑖𝑛𝑑

=
−

𝑗𝐿
𝐶

−
1

𝑤𝐶
+ 𝑤𝐿

                    (1) 

 

Em que: 

 𝑍𝑒𝑞  é a impedância equivalente; 

 𝑍𝑐𝑎𝑝 é a impedância vista pela barra (no caso, 

capacitiva em que a resistência foi desprezada). 

 𝑍𝑖𝑛𝑑 é a impedância do reator; 

 𝐿 é a indutância do reator; 

 𝐶é a capacitância vista pela barra; e 

 𝑤 é a frequência angular de operação do sistema. 

Se 

 
1

𝑤𝐶
= 𝑤𝐿 ,                                      (2) 

 

isto é, se 

 

𝑤 = 2𝜋𝑓 =
1

√𝐿𝐶
                                (3) 

 

então, 

 

𝑍𝑒𝑞 → ∞ .                                      (4) 

 

E o fenômeno de ressonância acontece para o a frequência 

angular 𝑤, ao proporcionar uma tensão muito elevada na 

barra. 

III.  METODOLOGIA 

Seguindo a teoria explicada na seção anterior, é possível 

calcular a frequência de ressonância em determinada barra 

para um determinado reator alocado em uma rede de 

distribuição. Para isso é necessário calcular a indutância do 

reator, dada a sua potência e a capacitância vista pela barra. 

As subseções a seguir explicam a metodologia passo a 

passo. 

A.  Cálculo da indutância do reator 

Os modelos de reatores utilizados para a alocação e 

fornecidos como parâmetro de entrada para o algoritmo de 

otimização são identificados por seus valores de potência, em 

kVAr e sua tensão nominal em V. 

A fórmula a seguir calcula o valor da indutância a partir 

dos valores de potência e tensão, como visto em (5). 

 

𝐿 =
𝑉2

𝑤𝑄
                                            (5) 

Em que 

 𝐿 é a indutância do reator; 

 𝑉 é a tensão nominal do reator; 

 𝑤 é a frequência angular de operação do sistemas; 

e 

 𝑄 é a potência reativa do reator, em kVAr. 

B.  Cálculo da capacitância vista pela barra 

Para calcular o valor da capacitância vista por uma barra de 

um circuito elétrico, é preciso calcular a sua impedância de 

Thévenin [16]. Seu cálculo se dá primeiramente montando a 

matriz Y de admitâncias do circuito. Em seguida, inverte-se a 

matriz Y, obtendo a matriz Z de impedâncias. Em cada 

elemento da diagonal da matriz Z, existe um elemento 𝑍𝑖,𝑖 que 

representa exatamente a impedância de Thévenin da barra i. 

Tendo a impedância, é possível obter a reatância e 

capacitância, como mostrado em (6) e (7). 

 

𝑍𝑖,𝑖 = 𝑅𝑖,𝑖 + 𝑗𝑋𝑖,𝑖                                   (6) 

 

𝐶𝑖,𝑖 =
−1

𝑤𝑋𝑖,𝑖

                                        (7) 

 

Em que:  

 𝑍𝑖,𝑖 é a impedância de Thévenin na barra i; 

 𝑅𝑖,𝑖 é a resistência; 

 𝑋𝑖,𝑖 é a reatância; 

 𝑤 é a frequência angular de operação do sistemas; 

e 

 𝐶𝑖,𝑖 é igual a capacitância vista pela barra i. 

Essa abordagem, porém, leva a um problema bastante 

comum na análise de redes elétricas de distribuição: as 

matrizes de impedância são bastante grandes, o que implica 

em um alto esforço de processamento computacional. 

Com o intuito de minimizar essa consequência, dois 

procedimentos foram utilizados nesse Projeto: simplificação 

da rede, que será descrita no próximo subitem; e uso de uma 

biblioteca de manipulação de matrizes eficiente. No caso, foi 

utilizada a biblioteca Eigen de álgebra linear [17], disponível 

em C++ e que é de uso livre. 
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C.  Simplificação da rede 

Como mencionado anteriormente, o tamanho da matriz Y 

de admitâncias de redes de distribuição são bastante elevados, 

possuindo dimensões iguais a 3Nx3N, no caso de um circuito 

trifásico, sendo N igual ao número de barras da rede.  

Dessa forma, a fim de contornar esse problema foi 

desenvolvido um método de simplificação de rede em que 

algumas barras são retiradas do sistema. Isso pode ser feito 

porque algumas barras não apresentam função elétrica 

relevante, servindo apenas para a sustentação de cabos.  

As barras mantidas no sistema são as seguintes: 

 Barra inicial do circuito; 

 Barras de fim de trecho; 

 Barras de bifurcação; 

 Barras com cargas; 

 Barras com reguladores de tensão; 

 Barras com gerador; e 

 Barras em que há troca de cabo. 

Quando há a eliminação de alguma barra, o trecho a jusante 

e a montante são unidos. 

Na seção de resultados são mostrados alguns casos em que 

esse procedimento foi utilizado, com a porcentagem de 

redução do número de barras. 

D.  Cálculo da frequência de ressonância 

Após a montagem da matriz Y de admitâncias com as 

barras restantes da simplificação de rede, é possível obter a 

matriz Z de impedâncias invertendo a primeira matriz. 

Tendo o valor da impedância de Thévenin de alguma barra 

de interesse (subitem A) e a indutância do reator a ser alocado 

na barra (subitem B), é possível calcular qual será a frequência 

para a qual haverá ressonância, como apresentado em (8) e 

também visto em (3). 

 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶𝑖,𝑖

                                     (8) 

 

Em que: 

 𝑓𝑟é a frequência de ressonância calculada; 

 𝐿 é a indutância do reator; e 

 𝐶𝑖,𝑖 é igual a capacitância vista pela barra i. 

Caso a frequência de ressonância calculada esteja próxima 

a algum harmônico da frequência de operação da rede (no 

caso brasileiro, 60 Hz), a solução que propôs essa alocação 

deve ser descartada, pois há risco de ressonância e, 

consequentemente, de graves danos à rede, seus equipamentos 

e consumidores. 

IV.  RESULTADOS 

Para mostrar os resultados que podem ser obtidos pela 

ferramenta, foram feitas algumas simulações. Primeiramente, 

será feita uma simplificação de dez alimentadores reais do 

Grupo Energisa, mais precisamente da empresa Energisa-MS, 

localizada no estado do Mato Grosso do Sul, no centro-oeste 

brasileiro.  

Em seguida, será apresentada uma rede fictícia simples 

(com poucas barras) em que se proporá a alocação de reatores. 

Essa última simulação tem o objetivo de mostrar os resultados 

que podem ser obtidos pela análise de ressonância e as 

decisões que devem ser tomadas. 

A.  Simulação 1: simplificação da rede 

Um total de dez alimentadores reais do Grupo Energisa 

estão apresentados a seguir na Tabela I. Nela também são 

mostrados o número de barras do circuito original, o número 

de barras após a simplificação e o respectivo percentual de 

redução. 
TABELA I  

RESULTADOS DA SIMPLIFICAÇÃO DE REDE  

Alimentador 

Número de 

barras 

original 

Número de 

barras após a 

simplificação 

Percentual de 

redução (%) 

ACA51 2209 684 69,04 

ACL01 2868 822 71,34 

AMA01 2988 1024 65,73 

AMI01 1289 412 68,04 

AQU01 440 230 47,73 

ATA01 805 285 64,60 

BON51 2088 686 67,15 

CAA01 895 319 64,36 

CAM01 582 263 54,81 

NAN51 5105 2001 60,80 

 

Com a simplificação, o número de barras para análise 

diminui significativamente, o que gera um alto ganho em 

velocidade de processamento computacional, principalmente 

no que se refere à inversão da matriz Y. 

B.  Simulação 2: cálculo da frequência de ressonância 

A segunda simulação tem o objetivo de realizar a análise de 

ressonância em si. Para isso, foi estipulado um circuito 

fictício, FIC, com sete barras, de forma que fique fácil 

visualizar e compreender todos os passos do procedimento. A 

Tabela II representa a matriz Y de admitâncias do circuito. 

Todos os valores estão em mS. As numerações nas linhas e 

colunas representam as barras de 0 a 6. 

A Tabela III mostra a impedância de Thévenin para cada 

barra (diagonal da inversa da matriz Y) e a capacitância vista 

por cada uma (equação (7), considerando a frequência de 

operação igual a 60 Hz).  

A partir dos valores de capacitância, é possível, dada uma 

proposição de alocação, verificar se haverá ou não ressonância 

com frequência próxima a algum harmônico de 60 Hz. Nesse 

caso, para poder explorar melhor várias alternativas, vamos 

verificar a possibilidade de alocação de quatro modelos 

diferentes de reatores, que estão apresentados na Tabela IV, 

com suas potências e indutâncias (equação (5), considerando 

tensão igual a 34,5 V). Para cada modelo e barra, será 

calculada a frequência de ressonância, informação presente na 

Tabela V. 
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TABELA II  

MATRIZ Y DE ADMITÂNCIAS DO ALIMENTADOR FIC 

 0 1 2 3 4 5 6 

0 
0.1263 + 

j0.0104 

-0.0164 + 

j0.0046 
0 0 0 0 0 

1 
-0.0164 + 

j0.0046 

0.3858 + 

j0.0748 

-0.0193 + 

j0.0054 

-0.0137 + 

j0.0038 

-0.0253 + 

j0.0071 
0 0 

2 0 
-0.0193 + 
j0.0054 

0.0772 + 
j0.0224 

0 0 0 0 

3 0 
-0.0137 + 

j0.0038 
0 

0.1455 + 

j0.0139 
0 0 0 

4 0 
-0.0253 + 

j0.0071 
0 0 

0.1672 + 

j0.0848 

-0.0274 + 

j0.0077 

-0.0146 + 

j0.0041 

5 0 0 0 0 
-0.0274 + 

j0.0077 

0.0554 + 

j0.0174 
0 

6 0 0 0 0 
-0.0146 + 
j0.0041 

0 
0.0820 + 
j0.0365 

 
TABELA III  

IMPEDÂNCIAS E CAPACITÂNCIAS  

Barra Z Thévenin (kΩ) Capacitância (µF) 

0 7.8913 - j0.6864 3.865 

1 2.5225 - j0.5606 4.731 

2 11.9831 - j3.6145 0.734 

3 6.8228 - j0.6723 3.946 

4 4.5902 - j2.9149 0.910 

5 16.2509 - j6.4492 0.411 

6 10.1231 - j4.6684 0.568 

 

TABELA IV  

MODELOS DE REATORES 

Modelo do reator Potência (kVAr) Indutância (H) 

A 350 9.0207 

B 750 4.2096 

C 1000 3.1572 

D 2000 1.5786 

 
TABELA V  

FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIA 

Barra Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

0 26.9556 39.4590 45.5633 64.4362 

1 24.3617 35.6619 41.1789 58.2357 

2 61.8570 90.5494 104.5575 147.8666 

3 26.6773 39.0516 45.0928 63.7709 

4 55.5497 81.3164 93.8961 132.7891 

5 82.6264 120.9527 139.6641 197.5149 

6 70.2995 102.9079 118.8278 168.0479 

Considerando como frequências próximas aquelas que 

estão a ± 5 Hz de distância de algum harmônico de 60 Hz, 

pode-se constatar que a instalação de reatores do modelo A 

causariam ressonância para a frequência fundamental se 

instalados nas barras 2 ou 4.  

 

A instalação do modelo B causaria ressonância para o 

segundo harmônico de 60 Hz se instalado na barra 5. O 

modelo C causaria ressonância também para o segundo 

harmônico se instalado na barra 6. Por fim, o modelo D 

causaria ressonância para a frequência fundamental se 

instalado nas barras 0, 1 ou 3. Esses valores estão destacados 

em negrito na Tabela V. 

Dessa forma, as soluções que propuserem alguma dessas 

alocações devem ser descartadas, pois as chances de 

ocorrerem falhas no sistema devido à ressonância e, 

consequentemente, danos aos equipamentos e consumidores 

seriam elevadas. 

V.  CONCLUSÕES 

O presente artigo descreveu uma metodologia para análise 

de ressonância em redes de distribuição quando da alocação de 

reatores para fins de compensação de reativos. 

Segundo a teoria de circuitos RLC, para cada valor de 

indutância e capacitância existe, há uma frequência de 

ressonância em que a impedância equivalente tende a infinito. 

Em redes de distribuição, caso esse efeito ocorra para 

frequências próximas a algum harmônico da frequência de 

operação, graves danos podem ser causados à rede e seus 

equipamentos e consumidores. 

Com o objetivo de evitar esse fenômeno, é necessário 

calcular a frequência de ressonância da instalação de um reator 

em uma barra do circuito. Para isso, primeiramente é preciso 

calcular a capacitância vista pela barra de alocação e a 

indutância do reator a ser instalado. Caso a frequência esteja 

próxima à algum harmônico de 60 Hz, a alocação deve ser 

descartada, pois coloca em risco o desempenho do sistema. 

Esse cálculo pode ser bastante custoso 

computacionalmente, pois as redes de distribuição costumam 

ser bastante extensas e, por consequência, as matrizes de 

admitâncias (que são usadas para o cálculo das capacitâncias) 

se tornam grandes e de difícil manipulação. Para contornar 

esse problema, foi proposta uma simplificação de rede, em que 

algumas barras são retiradas do circuito e alguns trechos são 
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unidos. Esse procedimento, para os dez alimentadores reais 

analisados, conseguiu reduzir o número de barras de 47,73% a 

71,34%. 

Por fim, foi feita uma simulação para um alimentador 

fictício em que se tentou instalar quatro modelos diferentes de 

reatores. Através da metodologia, foi identificado que para 

cada barra, um modelo de reator causaria ressonância para 

frequências próximas à frequência fundamental ou ao segundo 

harmônico de 60 Hz. 

É importante ressaltar que essa metodologia faz parte de 

uma ferramenta maior de proposição automática de alocação 

reatores para compensação de reativos e que a análise de 

ressonância contribui para verificar a factibilidade de 

determinada solução proposta pelo algoritmo. No caso de 

ocorrência de ressonância nas condições já mencionadas, a 

solução em questão deve ser desconsiderada. 
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