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Abstract -- This article proposes an allocation methodology of 

the so-called second generation of Flexible Alternate Current 

Transmission System (FACTS) Controllers, more specifically, the 

STATCOM (Static Synchronous Compensator), SSSC (Static 

Synchronous Series Compensator), and UPFC (Unified Power 

Flow Controller). The proposed allocation strategy associates the 

steady-state analysis of the electrical network, with the location 

and adjustment of controllers parameters determined by a novel 

and very promising optimization technique called CROW Search 

Algorithm (CSA). CSA is a rather simple population-based 

metaheuristic method with only two adjustable parameters, 

which makes it very attractive for applications in large scale 

problems as device allocation. The parameters settings of each 

controller are properly linked with the different operational 

condition of the system. The effectiveness of the proposed 

allocation methodology is verified through the analysis of 

simulations involving the three indicated FACTS devices, 

considering different network topologies. The results indicate the 

adequacy and computational efficiency of the CSA technique to 

deal with allocation problems. Also, the significant operational 

benefits achieved with the adequate inclusion of FACTS 

Controllers in the power grid, confirming the relevance of the 

proposed allocation methodology. 

 
Index Terms — FACTS Allocation, Meta-heuristics, CROW 

Algorithm, Transmission Systems Planning. 

I.  INTRODUÇÃO 

s empresas do setor elétrico estão sujeitas a constantes 

desafios para proporcionar energia elétrica de forma 

eficiente e segura para os consumidores, tendo em vista que a 

insegurança ou ineficiência no fornecimento é fonte de 

prejuízos diversos tanto para os consumidores. Portanto, é de 

suma importância a superação contínua destes desafios por 

parte dos agentes do setor. 

Nesse contexto, buscam-se novos mecanismos e 

alternativas para ampliar as melhorias técnicas e econômicas 

frente ao continuo crescimento no consumo de energia elétrica, 

com vistas a manutenção dos níveis de estabilidade e 

segurança do sistema, maximizando a utilização da rede 

elétrica existente. 

Dentre os diversos mecanismos e tecnologias associadas a 

este cenário, uma das mais efetivas e promissoras é a 

utilização dos chamados dispositivos FACTS (do inglês, 

Flexible Alternate Current Transmission System). Mesmo que 

já existam maneiras de se contornar o problema da limitação 

de transmissão empregando dispositivos eletromecânicos, os 
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mesmos se mostram, comparativamente, pouco eficientes e 

flexíveis, além de apresentarem resposta mais lenta e elevados 

custos de manutenção. 

O conceito dos dispositivos FACTS se originou com o 

desenvolvimento da eletrônica de potência a ponto de poder 

lidar com os níveis de potência e tensão exigidos pelo sistema 

elétrico [1]. Os diversos benefícios obtidos pela utilização dos 

dispositivos FACTS no sentido de aumentar o poder de 

controlabilidade do sistema elétrico, tem despertado o 

interesse pela compreensão e utilização eficiente dos mesmos. 

Assim, visando obter o máximo de aproveitamento de suas 

potencialidades, tornam-se necessários estudos para que sejam 

determinados os melhores locais para a instalação de tais 

dispositivos no sistema elétrico. 

No entanto, tendo em vista o grande porte das redes 

elétricas e, assim, o grande número de locais na mesma onde 

tais dispositivos poderão operar, a busca do ponto ideal de 

alocação dos dispositivos FACTS caracteriza-se como um 

problema de elevada complexidade, onde o tempo e esforço 

necessário para solucioná-lo são importantes fatores a serem 

considerados neste processo. 

Nesse sentido, diversos trabalhos vêm sendo propostos que 

aliam métodos de otimização eficientes e ferramentas 

computacionais avançadas, proporcionando metodologias na 

busca pelo melhor posicionamento dos dispositivos FACTS na 

rede elétrica [2-6].  

Devido ao crescente poder computacional, foram 

desenvolvidos vários algoritmos de Inteligência Artificial (IA) 

e otimização que abriram novos ramos de pesquisa para 

problemas de alocação de dispositivos de controle em redes de 

grande porte, dentre os quais os Algoritmos Genéticos 

aparecem com destaque [2, 5, 7-9]. No entanto, novas 

abordagens meta-heurísticas continuam sendo apresentadas e 

umas das técnicas, recentemente propostas, que tem se 

mostrado eficiente para tratamento de problemas de grande 

escala e alta complexidade é o Algoritmo CROW [10]. Este 

algoritmo de busca se caracteriza como uma técnica 

coordenada chamada de inteligência de enxame, no caso, 

inspirado no comportamento do corvo, considerado um dos 

mais inteligentes pássaros.  

Assim, é proposta neste trabalho uma metodologia de 

alocação de dispositivos FACTS baseada no Algoritmo 

CROW que contempla condições operativas do sistema de 

potência. A proposta é centrada na modelagem e aplicação dos 

principais Controladores FACTS da segunda geração: 

STATCOM (do inglês, Static Compensator), SSSC (do inglês, 

Static Synchronous Series Compensator) e UPFC (do inglês, 

Unified Power Flow Controller). 
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As próximas seções são organizas da seguinte forma: Uma 

revisão da literatura sobre artigos que tratam da alocação de 

dispositivos FACTS é apresentada na seção II. A seção III 

trata da representação e modelagem dos dispositivos FACTS 

considerados neste trabalho e na seção IV as características do 

Algoritmo CROW são apresentadas. Na seção seguinte são 

apresentados resultados do processo de alocação e as 

conclusões na seção VII. 

II.  ALOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS FACTS 

O problema de alocação de dispositivos FACTS num 

determinado sistema de transmissão, tem despertado grande 

interesse nas últimas décadas. Em função da complexidade da 

questão, a maioria dos trabalhos propostos é fundamentada em 

alguma técnica de IA, com evidente destaque para os 

Algoritmos Genéticos. 

No artigo [7] é proposta a utilização de um índice para 

mensurar o benefício dos dispositivos FACTS do tipo 

controle-série, onde as melhores localizações são fornecidas 

por meio de um Algoritmo Genético, cujo objetivo é a de 

reduzir o fluxo de potência nas linhas de transmissão 

sobrecarregadas, visando tanto o aumento da capacidade de 

transmissão quanto a redução do custo de operação. 

Já em [8] o AG é empregado para a alocação de múltiplos 

tipos de FACTS. A estratégia de otimização considera três 

parâmetros: posição, tipo e parâmetro de controle, sendo a 

função objetivo a capacidade de carga do sistema de 

transmissão. Foram considerados quatro tipos de 

Controladores, todos da primeira geração baseada em 

conversores tiristorizados.  

No artigo de [9] a proposta é a utilização de AG para 

alocação de controladores TCSC a fim de reduzir a sobrecarga 

das linhas de transmissão, minimizando assim o risco de falhas 

na rede elétrica. 

Já no artigo [2] o AG é proposto para determinar a alocação 

e capacidade ótima dos dispositivos TCSC e SVC, tendo a 

desempenho do algoritmo sido testado em simulações com o 

sistema de 30 barras do IEEE. Ainda empregando AG, a 

instalação de dispositivos TCSC e UPFC para evitar 

sobrecargas e violações de tensão no sistema de potência é 

proposta por [11].  

[3] propõem a utilização da técnica PSO (do inglês, Particle 

Swarm Optimization) para a alocação de três tipos de 

controladores FACTS, TCSC, SVC e UPFC, objetivando o 

aumento da capacidade de transmissão da rede elétrica com o 

menor custo de instalação dos controladores. Em [12] é 

sugerida a utilização de uma variação da técnica PSO (MPSO, 

do inglês Modified PSO) para a alocação dos dispositivos SVC 

e TCSC, visando diminuição das perdas e por consequência do 

custo de geração.  

Já no artigo [13] os autores propõem a utilização do 

Algoritmo de Busca Gravitacional (GSA, em inglês) para a 

alocação do dispositivo STATCOM, tendo sido testado no 

sistema teste de 14 barras do IEEE. 

Como é possível notar, muitas abordagens consideram no 

processo de alocação custos de instalação dos controladores, 

invariavelmente associados apenas à capacidade de cada 

equipamento, não levando em consideração o custo associado 

ao local da instalação.  

Uma outra consideração, é que muitos trabalhos não 

consideram as variações operacionais no processo de alocação, 

se utilizando por exemplo, de uma condição de carga 

constante. Este que pode interferir inadequadamente na 

alocação dos Controladores FACTS, já que os mesmos devem, 

obviamente, ter sua atuação ajustada às diferentes condições 

de operação do sistema. 

III.  DISPOSITIVOS FACTS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Dispositivos FACTS são equipamentos que, por meio de 

eletrônica de alta potência, permitem atuar sobre o sistema 

elétrico visando torná-lo mais confiável, eficiente e flexível. 

Além disso, permitem também evitar alguns problemas na 

operação do sistema, tais como oscilações, excesso de 

potência reativa e sobrecargas.  

Assim como em quase todo processo de desenvolvimento, 

os Controladores FACTS também devem sua origem na 

evolução das ideias e da tecnologia. Neste caso, a ideia 

original baseou-se em ações de controle convencionais, tais 

como a utilização de bancos de capacitores e transformadores 

de tap variável. No entanto, estes são fixos, ou podem ser 

ajustados de maneira discreta pela atuação de operadores. 

A outra área associada a esse processo de desenvolvimento 

tecnológico foi a eletrônica, e, de forma mais especifica a 

eletrônica de potência, com o aprimoramento de materiais 

semicondutores que propiciaram a constituição de chaves 

eletrônicas, cujo princípio básico já era conhecido, como os 

tiristores, porém com a capacidade de suportar altas correntes 

e altas tensões, de forma a poderem ser aplicados a 

conversores de alta potência. A junção destes dois conceitos 

deu origem aos primeiros Controladores FACTS baseados em 

conversores tiristorizados, caracterizados como a primeira 

geração de controladores. 

Já a segunda geração de controladores FACTS é baseada 

no desenvolvimento de conversores do tipo fonte de tensão (ou 

do inglês VSC, Voltage-Sourced Converter), possíveis a partir 

da aplicação de chaves eletrônicas mais avançadas, como o 

GTO (do inglês, Gate Turn-Off) e os IGBTs (do inglês 

Insulated Gate Bipolar Transistor). 

Estes semicondutores de potência com capacidade de 

bloqueio (auto-comutados) podem operar com frequências 

mais elevadas, bem acima da frequência da rede elétrica. 

Embora isso possa aumentar as perdas por chaveamento, por 

outro lado faz com que as operações de controle possam ser 

mais eficientes. Além disso, pelo fato de proporcionarem o 

desenvolvimento de conversores com conceitos e 

características de desempenho mais avançados, ampliam as 

potencialidades de controle da rede elétrica. 

A Figura 1 mostra a estrutura típica de um conversor tipo 

fonte de tensão (VSC) e sua representação equivalente, 

indicando sua característica fundamental, ou seja, a de gerar 

uma tensão síncrona com magnitude e ângulo de fase 

controláveis.  
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Fig. 1: Estrutura típica e representação equivalente do 

Conversor tipo VSC 

A.  STATCOM 

Em regime permanente, o STATCOM funciona como uma 

fonte de tensão eletronicamente controlada, conectada em 

paralelo com a rede de potência por meio de um transformador 

de acoplamento, podendo fornecer ou absorver potência 

reativa da rede elétrica [14, 15].  

Devido ao fato de seu princípio de funcionamento se basear 

na atuação de conversores multi-pulsos e multi-níveis, possui 

uma resposta mais rápida que o controlador SVC, contribuindo 

para melhorar a característica de transmissão e estabilidade do 

sistema elétrico. 

O princípio de funcionamento do STATCOM pode ser mais 

facilmente compreendido através da sua representação 

equivalente apresentada na Fig.2(a). 

Assim, considerando que a magnitude da tensão do sistema 

elétrico é mantida constante, se o STATCOM operar com 

tensões abaixo da tensão da rede, o compensador passa a 

operar como um banco de indutores variáveis, gerando 

correntes atrasadas de 90º em relação à tensão do sistema 

elétrico. Por outro lado, se a magnitude da tensão for variada 

com amplitude maior que a da rede, o STATCOM passa a 

injetar potência reativa, operando como um banco de 

capacitores variável. 

 

B.  SSSC 

Da mesma forma que o STATCOM, este dispositivo 

funciona como uma fonte de tensão controlada, porém 

conectado em série com a rede, como indicado na Fig. 2(b). 

Assim, enquanto o anterior controla a tensão em um 

barramento da rede, este atua na diferença de tensão série da 

linha de transmissão, permitindo o controle do fluxo de 

potência ativo e reativo, a partir do controle da magnitude e da 

posição angular da tensão injetada com relação a corrente na 

linha. 

O compensador SSSC gera tensões em quadratura, em 

avanço ou atraso de fase, em relação à corrente da linha, e 

pode ser considerado, funcionalmente, como uma fonte de 

tensão ideal, com amplitude e ângulo de fase controlável, 

conectada em série com a rede elétrica. Assim, o SSSC 

constitui-se numa importante e avançada alternativa à 

compensação série convencional, baseada em reatâncias 

variáveis. 

C.  UPFC 

O UPFC pode ser entendido como a combinação do 

potencial de controle do STATCOM e do SSSC num único 

dispositivo, o que confere ao mesmo uma capacidade ampliada 

de controle [16].  

A representação esquemática do UPFC, é constituído de 

dois transformadores de acoplamento, dois VSC e um 

dispositivo acumulador de energia, usualmente um capacitor 

DC, como apresentado na Fig. 2(c). 

Dessa forma, o UPFC pode assumir diversas funções 

dependendo da magnitude e fase da tensão aplicados: 

(i) Regulação da tensão de barra: O UPFC injeta uma 

tensão em fase com a tensão do barramento, resultando numa 

ação de controle de tensão. 

(ii) Compensação série: uma tensão é aplicada em 

quadratura com a corrente da LT, proporcionando um efeito de 

controle sobre os fluxos de potência. 

(iii) Controle multifunção: as funções (i) e (ii) são 

realizadas simultaneamente. 

 

Assim, o UPFC constitui-se no mais complexo e versátil 

dos controladores FACTS, sendo um avançado dispositivo de 

controle do sistema elétrico de potência, com capacidade de 

controlar simultaneamente magnitude de tensão e fluxos de 

potência ativa e reativa. 

 

      
(a)                                  (b) 

 

 
(c) 

Figura 2: Representação equivalente dos Controladores 

FACTS da Segunda Geração: 

(a) STATCOM; (b) SSSC; (c) UPFC 

IV.  ALGORITMO CROW 

Com o intuito de obter respostas consideradas adequadas 

para problemas cada vez mais complexos, novas técnicas de 

otimização foram desenvolvidas, baseando-se na replicação de 
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certos aspectos da natureza e passaram a ser tratados como 

Meta-heurísticas. 

Segundo a definição original, meta-heurísticas “são 

métodos de solução que coordenam procedimentos de busca 

locais com estratégias de mais alto nível, de modo a criar um 

processo capaz de escapar de mínimos locais e realizar uma 

busca robusta no espaço de soluções de um problema”[17].  

Dessa forma, ainda de acordo com Klein et al, meta-

heurísticas são aplicadas para encontrar respostas a problemas 

sobre os quais há poucas informações: não se sabe como é a 

aparência de uma solução ótima e a força-bruta é inviável, 

devido ao espaço de solução ser muito grande. Porém, dada 

uma solução candidata ao problema, esta pode ser testada e 

sua otimalidade, averiguada. [18]. 

Além disso, [19] resume o conceito de meta-heurísticas 

como: “mecanismos de alto nível para explorar espaços de 

busca, cada uma usando um determinado tipo de estratégia”.  

Desenvolvido recentemente por Askarzadeh [10], o 

Algoritmo CROW é uma nova estratégia meta-heurística que 

se utiliza do conceito de enxame tendo como inspiração o 

comportamento dos corvos. A técnica foi desenvolvida após a 

observação de que grupos desses pássaros percorrem o espaço 

de forma aparentemente aleatória, em busca de alimento, mas 

seguindo o pássaro mais próximo do objetivo. 

Nessa busca coordenada pelo grupo, cada 

partícula/individuo representa uma solução no espaço de 

busca. A Fig. 3 apresenta um fluxograma do algoritmo. 

 

 
Figura 3: Fluxograma do Algoritmo CROW 

 

 

V.  METODOLOGIA DE ALOCAÇÃO 

O fluxograma da Fig.4 apresenta da maneira condensada o 

relacionamento entre os principais elementos que constituem a 

metodologia de alocação adotada neste trabalho. 

 

 
Figura 4: Representação simplificada da metodologia de 

alocação 

O algoritmo de meta-heurística, a partir das informações 

dos limites e tipos de variáveis, cria a população inicial.  

A partir disso é executado o cálculo de fluxo de potência 

para cada indivíduo da população, avaliando seu fitness 

(função objetivo). Através da avaliação do fitness de cada 

indivíduo, o algoritmo de meta-heurística cria uma nova 

população, reiniciando o processo até que o critério de parada 

seja atingido. 

 

A.  Modelagem dos dispositivos FACTS no fluxo de potência 

O método de cálculo de fluxo de potência utilizado neste 

trabalho foi o tradicional Método de Newton-Raphson. A 

seguir são descritas as adaptações feitas no mesmo para 

incorporar a representação de controle dos dispositivos 

FACTS no processo de solução.  

Esse método se baseia na solução de sucessivos problemas 

lineares descritos pela equação (1), onde as submatrizes H, M, 

N e L constituem a matriz Jacobiana do problema e 

representam as derivadas parciais das injeções de potência 

nodal (P e Q) com relação às variáveis de estado (θ e V) [20].   

 

       (1) 

 

Tendo em vista as características de controle dos 

dispositivos FACTS considerados nesse trabalho, a 

modificação a ser introduzida no processo de cálculo do fluxo 

de potência acaba sendo sumarizada pela ampliação da 

dimensão da matriz Jacobiana tendo em vista introdução de 

novas variáveis de estado associadas aos FACTS, como 

ilustrado pela Fig. 5. 
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Fig. 5 – Estrutura aumentada da Matriz Jacobiana 

 

As novas variáveis de estado a serem consideradas são: 

magnitude da tensão dos controladores shunt e; magnitude e 

ângulo das tensões dos controladores série. E as novas 

equações são associadas aos valores especificados de fluxo de 

potência ativa e reativa a serem controlados pelos dispositivos 

FACTS [14], [20-22]. 

B.  Definição da função objetivo 

A definição da função objetivo de problemas relacionados à 

alocação de dispositivos de controle é usualmente associada à 

melhoria da eficiência e/ou segurança operativa do sistema de 

potência. Sendo assim, existem neste sentido duas funções 

objetivo comumente empregadas: redução do desvio da 

magnitude de tensão de barra e redução das perdas totais do 

sistema 

Neste trabalho optou-se por relacionar a alocação dos 

dispositivos com o objetivo de minimizar as perdas de 

potência ativa do sistema, de acordo com a equação (2). Isto 

implica na diminuição da utilização dos geradores do sistema e 

a otimização na circulação da potência na rede elétrica.  

 

Perdas = Pg - Pd         (2) 

 

Onde: Pg é a potência gerada e Pd é a potência da carga. 

 

C.  Consideração quanto às condições de operação – 

Patamares de carga 

No presente trabalho, é considerada a possibilidade de 

representar as diferentes condições de carga do sistema em 

patamares. Os patamares são definidos a partir da 

discretização de médias de consumo diário em intervalos de 

consumo.  

Buscando-se reduzir o esforço computacional necessário 

para executar estudos de grande porte como o que caracteriza 

problemas de alocação de dispositivos, uma divisão usual do 

comportamento das cargas é representá-las, em três patamares 

de consumo: Leve, Média e Pesada.  

O objetivo é representar o efeito das variações de consumos 

nos dispositivos de controle atuando na rede elétrica e que 

devem interferir no processo de alocação.  

VI.  SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

Neste capitulo serão apresentados resultados das 

simulações realizadas, a fim de avaliar a adequação da 

metodologia proposta e a eficiência do algoritmo CROW para 

processar problemas de alocação de dispositivos.  

Todas as simulações foram realizadas adotando-se 

premissas comuns para que as comparações possam ser 

realizadas de forma mais justa entre si. O Algoritmo Genético 

foi usado como algoritmo de referência base para comparação 

de desempenho, adotando-o também como referência para as 

seguintes premissas:  

- Tamanho de população: (número de variáveis) x 10. 

- Critérios de parada: máximo de 80 gerações e/ou 

diferenças entre fitness das gerações menor ou igual a 0.1% da 

perda do sistema no caso base. 

- Sementes de randômico: foi estabelecida a utilização de 

controle de randômico, ou seja, permitir que ambos os 

algoritmos recebam as mesmas sementes, que geram assim, as 

mesmas populações iniciais.  

- Limites: Ambos os algoritmos possuem os mesmos limites 

impostos quanto a determinação de quantos dispositivos 

FACTS são considerados para alocação simultânea. 

 

A fim de facilitar a comparação dos resultados, a melhoria 

da função objetivo (perdas ativas), foi considerada em relação 

ao valor obtido sem a alocação de nenhum dispositivo (caso 

base).  

Foram considerados dois sistemas teste: o sistema teste de 

14 barras e o de 118 barras do IEEE [23].  

 

A.  Sistema teste IEEE 14 barras 

Para o sistema teste de 14 barras foram considerados três 

patamares de carga (Leve, Média e Pesada). Foram realizadas 

51 simulações para ambos os algoritmos. 

O gráfico da Fig.6 apresenta a comparação entre a melhora 

média da função objetivo alcançada pelos dois métodos. Pode-

se perceber que apesar do AG ter apresentado um melhor 

valor, a diferença não chega a ser significativa. 

 

 
Fig. 6 – Melhoria média da Função Objetivo 

(1) AG, (2) CROW 

 

Nos gráficos da Fig. 7 percebe-se a expressiva redução no 

número de gerações necessárias para a convergência e, 

consequente, a redução do tempo computacional 
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proporcionado pelo Algoritmo CROW, que atingiu em torno 

de 30% do tempo dispendido pelo AG. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 7 – Desempenho Computacional:  

(a) Numero de Gerações;  

(b) Tempo para convergência (em s) 

(1) AG; (2) CROW 

 

B.  Sistema teste IEEE 118 barras 

Para o sistema de 118 barras foi considerado apenas um 

patamar de carga, no caso a carga nominal. 

O gráfico da Fig.8 apresenta a comparação entre a melhora 

média na função objetivo alcançada pelos dois métodos. Cabe 

ressaltar que, apesar do AG ter apresentado, na média, um 

melhor valor, diversas soluções obtidas com o Algoritmo 

CROW foram compatíveis com os melhores valores 

observados com o AG. 

 

 
Fig. 8 – Melhoria média da Função Objetivo 

(1) AG; (2) CROW 

Nos gráficos da Fig. 9 percebe-se novamente a expressiva 

redução no número de gerações necessárias para a 

convergência do Algoritmo CROW. Como consequência, 

observa-se mais uma vez a grande redução do tempo 

computacional proporcionado pelo Algoritmo CROW, que 

dispendeu em torno de 40% do tempo necessário para a 

convergência do AG. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 9– Desempenho Computacional:  

(a) Numero de Gerações;  

(b) Tempo para convergência (em s) 

(1) AG; (2) CROW 

VII.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para 

avaliação do Algoritmo CROW para a alocação de 

Controladores FACTS de Segunda Geração em sistemas de 

transmissão de energia elétrica. 

Considerando suas diferentes possibilidades de controle, 

foram empregados no processo de alocação os três principais 

controladores da segunda geração, que tem como base a 

atuação de conversores eletrônicos avançados proporcionando 

compensadores que atuam como fontes de tensão 

eletronicamente controladas.  

A metodologia apresentada, a partir da combinação da 

técnica meta-heurística com a rotina de cálculo de fluxo de 

potência que incorpora a representação dos controladores 

permitiu a avaliação da efetividade do processo de busca, bem 

como da medição da eficiência computacional da mesma para 

a solução do problema de alocação dos controladores FACTS, 

que, aliado à maior simplicidade na definição dos parâmetros 

de atuação a qualificam como alternativa relevante à 

consagrada técnica de AG para estudos dessa natureza. 
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