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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 OBJETIVO 
 

 

O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver um estudo sistemático para 

estabelecimento de paralelismo de alimentadores (AL’s) na rede aérea 

primária de distribuição, visando minimizar as interrupções no fornecimento 

de energia elétrica aos consumidores durante serviços programados ou 

emergenciais. 

A rede foi representada com informações colhidas na operação do sistema e 

com dados reais medidos em campo, confirmando a possibilidade do 

paralelismo entre estes alimentadores, sem danos aos consumidores ou 

atuações indevidas dos dispositivos de proteção dos disjuntores destes 

circuitos primários. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 
 

 

Um aspecto importante relacionado à operação de sistemas de distribuição é 

o referente à segurança nas ações de restabelecimento pós-perturbações, 

que envolvam a necessidade de transferência de cargas entre alimentadores 

aéreos primários de uma mesma Estação Transformadora de Distribuição 

(ETD), entre diferentes transformadores (TR’s) e até mesmo ETD’s, de 

forma confiável e segura, observando os requisitos de carregamento e 

tensão mínima a nível sistêmico. 

Diariamente, há um grande número de manobras emergenciais ou mesmo 

programadas nos AL’s aéreos primários das concessionárias de energia 
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elétrica. Muitas destas manobras são executadas com a interrupção de 

trechos dos AL’s devido ao conservadorismo aplicado às manobras de 

paralelismo. Atualmente, não estão disponíveis informações técnicas 

suficientes para manobras com o conceito de evitar a interrupção de trechos 

manobráveis. 

As decisões e ações, referentes às manobras necessárias para os 

remanejamentos de cargas, são de competência dos operadores que atuam 

nas salas de controle da operação e, em muitos casos, estão respaldadas 

na experiência de cada um, acumulada ao longo do tempo. 

Este trabalho visa disponibilizar suporte técnico aos operadores das salas de 

controle, apoiando-os nas tomadas das decisões e apresentando uma 

estratégia ótima para o restabelecimento das cargas interrompidas, 

considerando variáveis acessadas em tempo real como perfil de 

carregamento em diferentes horários, restrições e violações dos níveis de 

tensão de fornecimento ou limites de carregamento de equipamentos 

envolvidos nas manobras de recomposição. 

É ainda, objetivo deste trabalho, apresentar uma metodologia de estudo que 

contemple emergências em AL’s de ETD’s, com os respectivos critérios de 

restabelecimento de cargas, através de transferências e remanejamentos 

para as mais diferentes e possíveis situações de operação, permitindo aos 

operadores recursos para análise das manobras a serem feitas em situações 

de restabelecimento. 

A validação da consistência e incorporação dos resultados do trabalho pelos 

usuários deve permitir que o mesmo possa ser agregado às funções de 

tempo real, de forma que possa se configurar em uma ferramenta 

estratégica para as ações de restabelecimento sistêmico. O resultado deste 

estudo deve fornecer apoio à operação de tempo real, de forma que, a partir 

dos dados aquisitados, o operador identifique a abrangência da emergência 

e encontre a melhor seqüência de manobra a ser realizada, considerando 

aspectos restritivos em tempo real, como perfis dos carregamentos e 
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restrições estruturais a nível sistêmico e local, bem como indicar as ações 

para reconfiguração da rede observando manobras complementares para 

adequação de níveis de tensão e carregamento. 

O operador deve considerar as análises relativas aos níveis de segurança 

pós-distúrbio, configurando as cargas remanescentes restabelecendo-as por 

fontes alternativas. Deve decidir sobre o custo da violação de algumas das 

variáveis de controle versus a segurança sistêmica para a ocorrência de 

uma segunda contingência com o sistema elétrico na nova configuração. 

 

 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Da pesquisa bibliográfica realizada para o tema de paralelismo de 

alimentadores na rede aérea de distribuição primária, percebe-se que este é 

um tema pouco estudado até os dias de hoje, apresentado um número bem 

reduzido de trabalhos e pesquisas. Os trabalhos encontrados citam o 

paralelismo de uma forma tímida. 

A seguir é apresentado o estado da arte sobre paralelismo de alimentadores 

em sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica, bem como uma 

análise crítica das metodologias existentes para a configuração em anel 

fechado entre alimentadores de uma mesma subestação, porém de 

transformadores distintos. 
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1.3.1 CORRENTE DE CIRCULAÇÃO NAS CHAVES DE VIS-À-VIS¹ DURANTE 

TRANSFERÊNCIA DE CARGA. 

 

 

DURK, LATEEF e BAGHZOUZ, 2004. 
 

 

Durante um intervalo de tempo, o resultado da operação de dois AL’s em 

anel fechado pode (em alguns casos extremos) resultar em um fluxo de 

corrente excessivo circulando através da chave seccionadora de vis-à-vis. 

Determinou-se que, o fluxo de corrente nas chaves seccionadoras de vis-à-

vis pode ser excessivo quando um dos dois alimentadores aéreos for 

alimentado por um único transformador e o outro alimentado por um banco 

de transformadores em paralelo (Transformadores de mesma capacidade). 

A operação em anel fechado em um curto período de tempo, durante uma 

transferência de carga resulta, na maioria das vezes, em um novo fluxo de 

corrente através da chave seccionadora de vis-à-vis menor que sua 

capacidade construtiva, não gerando problemas durante sua abertura. 

Algumas situações, em especial o paralelismo de alimentadores aéreos, 

conduzem a correntes excessivas que resultam em risco para os operadores 

que manobram estes equipamentos. A operação dos alimentadores aéreos 

em anel fechado, na pior condição, faz com que correntes de alta 

intensidade circulem por eles, com valores suficientes para operar o relé de 

sobrecorrente, resultando no desligamento do(s) alimentador(es) aéreo(s), 

normalmente após o fechamento da chave seccionadora de vis-à-vis. 

 

________________ 

¹  Palavra que vem do Francês e significa defronte, em fase, etc. 
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Não se espera problemas quando dois alimentadores são supridos por duas 

fontes de impedâncias equivalentes e similares. 

Já no caso de impedâncias significativamente diferentes, pode-se esperar 

algum tipo de problema na operação devido à nova configuração. 

 

 

1.3.2 APLICAÇÃO DE MODELO DE ALIMENTADOR BIDIRECIONAL 

SIMPLIFICADO ACELERANDO OS CÁLCULOS DE QUEDA DE TENSÃO E 

PERDA DE CARGA. 

 

 

CHEN e WANG, 1995. 
 

 

Sob a condição normal de operação, um sistema de distribuição aéreo é 

reconfigurado para eliminar um transformador ou uma sobrecarga em um 

alimentador, balancear a carga e minimizar as perdas no sistema. 

As restrições de queda de tensão e as limitações de ampacidade dos 

condutores são os fatores mais importantes durante o projeto e operação do 

sistema de distribuição. Os modelos de alimentadores Bidirecionais podem 

ser adotados para acelerar os cálculos de queda de tensão e perda na 

carga, especialmente durante o estágio de operação. 

Assume-se que, sob condições normais de operação, o alimentador tronco 

ao longo de seu percurso tenha um condutor de mesma bitola e também que 

a tensão ao longo do mesmo seja praticamente constante. 

O modelo bi-direcional de queda de tensão adotado pode ser simplificado e 

modelado como na figura 1.1. Este modelo foi desenvolvido para manter 

uma queda de tensão no ponto de carga equivalente. Uma carga equivalente 

é conectada no alimentador produzindo a mesma queda de tensão original 
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no final do alimentador. Desenvolvido para ambas as direções de fluxo no 

alimentador. 

 

 

Figura 1.1 – Modelo bidirecional de queda de tensão. 

 

As perdas no cobre, em cada trecho do alimentador, são representadas 

proporcionalmente ao comprimento e ao quadrado do carregamento destes 

trechos.  

 

 

1.3.3 DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE PERDAS SIMPLIFICADO PARA 

ANÁLISE DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

 

CHEN, CHO e CHEN, 1994. 
 

 

Em um sistema de potência, as perdas na rede aérea de distribuição são 

modificadas de acordo com o crescimento da demanda e da extensão da 

área de cobertura. Contudo, a análise convencional de perdas considerando 

o modelamento detalhado do sistema é difícil e praticamente impossível de 

ser realizada pelo grande volume de dados envolvidos. O comportamento da 

demanda de um alimentador, bem como suas perdas, é função das 

características como cargas, fases das tensões desequilibradas e da 

temperatura ambiente. A estimativa correta do carregamento do 

transformador, pelo consumo padrão diário e pelo modelamento detalhado 

do sistema de distribuição, é necessária para garantir a precisão do cálculo 
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de perdas.  

As características de carregamento de consumidores conectados em um 

dado alimentador são diferenciadas pela composição das cargas e o hábito 

de consumo. O carregamento horário dos transformadores de distribuição, 

bem como o tipo de carga característica e o seu consumo de energia 

mensal, pode ser obtido com a identificação dos consumidores à ele 

conectados. 

No sistema de distribuição da Taipower (concessionária de energia da 

Tailândia), muitos transformadores conectados em “delta-aberto” são usados 

para suprir as cargas monofásicas e trifásicas simultaneamente. 

Encontraram-se sérios problemas de desequilíbrios introduzidos nestes tipos 

de transformadores, pois somente duas das três fases do sistema são 

conectadas no lado primário destes transformadores. No Brasil, várias 

empresas de energia também adotam este tipo de configuração. 

O aumento do carregamento no alimentador introduz um aumento no fluxo 

de corrente, aumentando as perdas na linha e nos enrolamentos do 

transformador. 

A melhoria do fator de potência do alimentador resulta na diminuição da 

componente reativa da corrente e, conseqüentemente, a perda nos 

condutores e nos enrolamentos do transformador também são reduzidas. 

Em geral, a perda no alimentador diminui com o quadrado do fator de 

potência e é linearmente proporcional ao comprimento do alimentador. 
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1.3.4 ESTUDO DA VIABILIDADE DO MELHORAMENTO NO ARRANJO DE UM 

ALIMENTADOR PRIMÁRIO DE RADIAL PARA ANEL FECHADO. 

 

 

CHEN, HUANG, GU, PU e HSU, 2004. 
 

 

Estatísticas mostram que a principal causa das interrupções e 

conseqüentemente falta de energia aos consumidores foi devido defeitos na 

rede aérea dos alimentadores primários. 

Caso seja possível se certificar de que nenhum serviço é interrompido 

quando uma simples falta ocorrer no alimentador aéreo primário, a 

confiabilidade do serviço é melhorada consideravelmente. 

Em geral, um fechamento em anel (figura 1.2) é projetado de modo que 

nenhum consumidor conectado á rede fique sem fornecimento quando uma 

falha ocorrer no alimentador principal. Para alcançar esta meta, o sistema de 

proteção deve ser atualizado. Todas as chaves de vis-à-vis podem ser 

substituídas por disjuntores com capacidade de interrupção de corrente de 

curto-circuito compatível com a nova configuração. 

 

 

Figura 1.2 – Diagrama esquemático das três possibilidades de paralelismo de 

alimentadores aéreos. 
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Um anel é normalmente formado pela interligação de dois alimentadores 

aéreos radiais. 

A figura 1.2 mostra o diagrama esquemático das três possibilidades de 

paralelismo em um alimentador. A maior diferença entre estes três arranjos é 

a existência de duas fontes. 

Os arranjos em anéis são classificados em: 

Tipo I: Os dois alimentadores formando um laço estão sendo alimentados 

pelo mesmo transformador de potência. 

Tipo II: Os dois alimentadores formando um laço estão sendo 

alimentados por transformadores diferentes, localizados na mesma 

subestação. Este tipo de configuração pode ser dividido em duas 

subclasses, com base na condição da interligação das barras secundárias 

dos dois transformadores, fechada ou aberta, como segue: 

Tipo II.1: A interligação normalmente aberta. 

Tipo II.2: A interligação normalmente fechada. 

Tipo III: Os dois alimentadores que formam o anel estão sendo 

alimentados por transformadores diferentes localizados em subestações 

diferentes. 

A natureza e a confiabilidade destes três tipos de arranjo são totalmente 

diferentes. O anel formado pelo arranjo do Tipo I é regular e normalmente 

executado. O anel formado pelo arranjo do Tipo II é uma alternativa para 

formar um laço com uma melhor confiabilidade. Em adição, o anel formado 

pelo arranjo do Tipo III é uma interconexão de dois alimentadores supridos 

por subestações distintas. 

Muitos fatores devem ser considerados quando dois alimentadores radiais 

são configurados para anel fechado. Deste modo, observa-se: 

- ETD → Corrente de curto-circuito, capacidade e nível de tensão; 
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- TR → Relação de transformação, impedâncias, cargas e suas 

características, e; 

- AL → Bitola, comprimento, carregamento, distribuição e característica 

de carga. 

 

Não somente as características destes fatores são importantes, mas 

também suas variações para as diferentes condições de operação. Estes 

fatores afetam, consideravelmente, a operação dos alimentadores em 

regime permanente ou em uma perturbação quando estão fechados em 

anel. A capacidade dos transformadores da subestação, a ampacidade dos 

condutores, os perfis de tensão ao longo dos alimentadores, a relação e a 

graduação dos dispositivos de proteção, etc., devem ser examinados para a 

certificação de que o sistema inteiro esteja bem projetado, quando operando 

em anel fechado. A viabilidade da atualização do arranjo de acordo com o 

tipo do sistema deve considerar: 

 

1) Tipo I: Na figura 1.2, dois alimentadores radiais alimentados pelo 

mesmo transformador de potência foram interligados para formar um 

típico alimentador em anel fechado, classificado como Tipo I. Os 

fatores afetados neste tipo de configuração: 

a. As bitolas dos condutores; 

b. Os comprimentos dos alimentadores; 

c. Os carregamentos; 

d. As distribuições de cargas ao longo dos alimentadores; 

e. As características de cargas ao longo dos alimentadores. 

 

Portanto, a natureza destes alimentadores é o fator chave para o sucesso da 

modificação do arranjo de radial para o de anel fechado do Tipo I. 
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Em geral, os alimentadores primários são classificados como Alimentadores 

com Limitação Térmica (ALT) e Alimentadores com Queda de Tensão 

limitada (AQT). Os alimentadores que suprem consumidores em áreas 

urbanas e suburbanas, tendo curta extensão e alta densidade de carga, 

pertencem à classe do ALT. 

Geralmente, o fator de utilização de um alimentador radial, que forma um 

anel fechado, deve ser menor que 50% de sua capacidade nominal, ou seja, 

a bitola do condutor de qualquer um dos alimentadores que formam o anel 

fechado deve ser suficientemente para conduzir as cargas neles conectadas. 

Ao contrário, o AQT normalmente possui longa extensão e baixa densidade 

de carga. Para assegurar uma queda de tensão aceitável no final do 

alimentador, cargas conectadas são normalmente muito menores que a 

capacidade de condução disponibilizada. 

 

2) Tipo II: Os circuitos de distribuição são alimentados por dois 

transformadores diferentes que estão localizados na mesma 

subestação, de acordo com a figura 1.2. Nestes casos, todos os 

fatores do arranjo Tipo I devem ser considerados. No entanto, em 

adição, os seguintes fatores também precisam ser considerados: 

a. A capacidade e a impedância dos dois transformadores 

correlativos da subestação; 

b. O carregamento e a característica de carga dos dois 

transformadores correlativos da subestação. 

 

Portanto, o problema da formação do anel fechado do Tipo II é mais 

complexo que o do Tipo I. 

 

3) Tipo III: O par de alimentadores, supridos por transformadores 
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diferentes que estão localizados em diferentes ETD’s, foram 

conectados para formar um anel fechado. Os fatores de maior impacto 

neste tipo de arranjo é função da natureza dos alimentadores 

relacionados, dos transformadores e da correlação entre as 

subestações de distribuição. Portanto, mais fatores devem ser 

considerados, como a seguir: 

a. Todos os fatores considerados no Tipo II; 

b. A capacidade de curto-circuito (CCC) das subestações 

associadas; 

c. O nível de tensão das subestações. 

 

4) Resumo: Os impactos sobre o sistema e os consumidores são 

menores quando se utiliza o arranjo Tipo I, onde se modifica a 

condição de alimentador primário de radial para anel fechado. Em 

outras palavras, o arranjo Tipo I é avaliado como sendo o mais simples 

entre os três arranjos e também o mais viável. Os fatores que são 

considerados no arranjo do Tipo II são mais complexos que os do Tipo 

I, portanto, um esforço maior deve ser introduzido na atualização. O 

Tipo III é o mais complexo dos arranjos, um grupo de esforços deve 

ser introduzido neste tipo de atualização e dentro de uma boa 

operação. 

Assumindo que a rede de distribuição foi bem projetada, para os 

arranjos do Tipo II e III, os consumidores não são interrompidos mesmo 

quando um dos transformadores de potência estiver fora de serviço. Os 

fatores que são mais considerados na atualização do sistema para a 

condição de anel fechado estão resumidos na tabela 1.1. 
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Tabela 1.1 – Fatores envolvendo o arranjo dos alimentadores. 

 

 

1.3.5 MODELO SIMPLIFICADO DE ALIMENTADOR BIDIRECIONAL PARA 

CÁLCULOS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

 

CHEN e WANG, 1995. 
 

 

Em geral, a análise do sistema elétrico de distribuição direciona para um 

procedimento complexo devido ao grande número de variáveis envolvidas, 

da representação matemática dos vários componentes, além das 

necessidades e limitações especificadas em cada configuração do sistema. 

O equilíbrio de carga ou a redução da carga não suprida é considerado 
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como meta na reconfiguração do alimentador quando há a necessidade de 

eliminar um transformador ou até mesmo uma sobrecarga, minimizando a 

perda no sistema de distribuição sob condições normais de operação. Em 

contrapartida, para a restauração do serviço de fornecimento de energia em 

uma zona sob defeito, o objetivo é minimizar o número de consumidores 

sem energia em uma situação de emergência. 

A seqüência de queda de tensão e perdas na rede aérea, para diferentes 

potências injetadas, são geralmente diferentes devido à direção do fluxo de 

potência. Em geral, os alimentadores com cargas conectadas distribuídas 

não são bilaterais no sistema físico de distribuição. 

Um circuito “T” ou “Π ” nominal pode ser utilizado para representar um 

segmento do alimentador aéreo entre dois pontos adjacentes das cargas 

conectadas. Contudo, esta representação torna a rede extremamente 

grande. 

Devido a todos os pontos de cargas conectadas, é necessário representar o 

alimentador com barras de carga, facilitando a análise do fluxo de potência, 

curto-circuito, perdas e contingências, no sistema de distribuição. Entretanto, 

é impossível a análise de todos os pontos de cargas conectadas em uma 

barra. Portanto, é necessário desenvolver um modelo de alimentador que 

combine várias cargas conectadas discretas distribuídas para simplificar 

alimentadores complexos. 

 

1. Discussão Geral. 

Assumiu-se que o alimentador tronco mostrado na figura 1.3 possui condutor 

com a mesma bitola ao longo do circuito, “n” cargas discretas distribuídas, e 

que os valores de impedância e resistência são representados em “pu”. Em 

contra partida, também foi assumido que a tensão ao longo do alimentador é 

praticamente constante. Suposições podem ser feitas com as restrições 

diminuídas, garantido atingir a precisão necessária. Contudo, um maior 
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esforço é necessário. 

 

 

Figura 1.3 – Alimentador geral. 

 

Para simplificar as fórmulas de cálculo do modelo proposto, o primeiro ponto 

de carga conectada de ambos os lados de um dado alimentador deve ser o 

mesmo. Portanto, um trecho do alimentador de maior comprimento EL  e DL  

deve ser removido antes do modelamento. Depois do modelamento 

completo, o trecho removido deve ser reconectado para o modelo do 

alimentador equivalente. Define-se EL  e DL  como: 

Se DE LL ≤  estabelece Dn LLL ≡= 0  

Então estabelece En LLL ≡= 0  

Portanto, o alimentador amostrado pode ser redesenhado como na figura1.4. 
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Figura 1.4 – Modelagem do alimentador amostrado. 

 

Alguns cálculos são necessários para combinar a distribuição de carga 

discreta, como segue: 

∑
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i
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i
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111
  (1.3) 

Onde tR  é o índice total de energia no transformador; iii jQPS +=  é a carga 

conectada ao longo do alimentador no ponto de carga “i”, e ttt jQPS +=  é o 

total de carga ao longo do alimentador. 

 

2. Modelo Bidirecional para Queda de Tensão. 

Um modelo para queda de tensão foi desenvolvido para um ponto de carga 

equivalente, onde a carga total tS  está conectada, semelhantemente para a 

queda de tensão no final do alimentador quando as cargas estão dispersas. 

Ao longo do alimentador, cada uma das cargas discretas é considerada para 

ser uma carga incremental com uma distância incremental, então uma queda 

de tensão incremental pode ser calculada. A queda de tensão no final de um 
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dado alimentador pode ser obtida com as somas das quedas incrementais. 

O comprimento equivalente ao longo do alimentador, para o ponto de carga 

equivalente, pode ser facilmente encontrado com: 

t

n

i
i

i

j
jv PLPL ∑ ∑

= = ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1 1
  (1.4) 

É encontrado supondo fator de potência uniforme e impedância de linha 

constante. A equação mostra que a queda de tensão em cada seção da 

linha é proporcional ao comprimento e ao carregamento do alimentador. 

Como a tensão ao longo do alimentador pode ser considerada constante, a 

equação é considerada suficientemente precisa. 

a. Comprimento equivalente. 

Para o modelo bidirecional de queda de tensão proposto, ambas as 

direções do fluxo de potência devem ser consideradas. Em 

conseqüência, a suposição do fator de potência uniforme é removida. 

Se o alimentador da figura1.4 estiver conectado na barra 1, o 

comprimento equivalente do ponto A pode ser facilmente obtido por, 

t
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De outra forma, se o alimentador estiver conectado na barra 2, o 

comprimento equivalente do ponto B é encontrado por 

t

n
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i
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2    (1.6) 

Para cargas uniformemente distribuídas 

21
t

v
LL =      

22
t

v
LL =   (1.7) 

Daí, o comprimento total do modelo bidirecional de queda de tensão é: 
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tvvv LLLL =+= 21   (1.8) 

 

b. Modelo equivalente de transformador. 

O modelo equivalente de transformador para o modelo bidirecional de 

queda de tensão proposto é o mesmo que para o modelo unidirecional. 

Portanto, o índice tR  para o TR modelo é a soma dos índices do TR 

individual. O transformador modelo é exatamente um TR composto. 

A nova base de R  passa a ser novaR , e, 

t
nova RR =   (1.9) 

Portanto, a impedância percentual do transformador i sobre esta nova 

base é: 

ii

nova

i

nova

i
nova
i ZR

R
R

RZZ =×=   (1.10) 

Ou, em admitância: 

nova
iinova

i R
ZRY =  (1.11) 

A admitância total para todos os transformadores é: 

( )
∑

∑
=

==
n

i
nova

n

i
ii

nova
i R

ZR
Y

1

1  (1.12) 

Portanto, a impedância equivalente para o modelo do transformador é: 

( ) ( )∑

∑

∑∑
=

=

==

=== n

i
ii

n

i
i

n

i
ii

nova

n

i

nova
i

eq

ZR

R

ZR

R

Y
Z

1

1

11

1  (1.13) 
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A resistência equivalente do modelo do transformador, como para a 

impedância equivalente acima, é: 

( )∑

∑

=

== n

i
ii

n

i
i

eq

rR

R
r

1

1   (1.14) 

 

O modelo bidirecional de queda de tensão proposto pode, portanto, ser 

simplificado e modelado como mostra a figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 – Modelo bidirecional para queda de tensão. 

 

Este modelo foi desenvolvido para representar, precisamente, a série 

total de queda de tensão no final de um dado alimentador, para ambas 

às direções de fluxo de potência. 
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1.3.6 PARALELISMO AVANÇADO DE TRANSFORMADOR. 

 

 

JAUCH, E.T. 2001. 
 

 

Existem três premissas para operação de transformadores em paralelo: 

A) O transformador deve continuar com suas funções básicas de 

controle de tensão na barra de carga como pré-ajustado. 

B) Os transformadores devem atuar minimizando a corrente de 

circulação entre eles. Esta situação ocorre devido à operação 

inapropriada do seletor de tensão (discordância da posição do tap no 

seletor de tensão). 

C) As ações A e B devem operar corretamente em aplicação de vários 

transformadores. A mudança de configuração do sistema ou operação 

do disjuntor da estação muda a configuração resultante da estação. 

São operações de paralelismo especiais as seguintes condições do sistema: 

• Os enrolamentos primários dos transformadores em paralelo poderiam ser 

alimentados por diferentes fontes através das linhas de transmissão, ou; 

• Ter uma grande variação nas impedâncias relativas dos transformadores 

paralelizados quando da mudança de tap. 

Estas condições de interesses especiais podem resultar em uma operação 

indesejável no controle dos transformadores paralelizados utilizando o 

controle do tipo reatância negativa, mestre/comandado, fator de potência ou 

corrente de circulação. 
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Figura 1.6 – Configuração de subestação que pode resultar em transformadores 

paralelizados. 

 

Pela figura 1.6, verifica-se que: 

- A diferença de tap causa a circulação de corrente ( )cI ; 

- A corrente cI  é calculada pela diferença de tensão de passo do tap e 

da impedância do transformador; 

- Se C estiver aberto = Operação independente – A corrente IDC é 

assumida ser igual – não precisa de correção; 

- Se B ou D estiverem abertos = Operação independente – A corrente 

IDC dobra – precisa da correção de corrente; 

- Se A estiver aberto = Operação em paralelo – fontes separadas 

(necessita balancear VAr); 

- cI  é, na maior parte, VAr's desde que as impedâncias dos 

transformadores são principalmente reatâncias. 

Um dos fatores mais importantes a ser considerado é que o fluxo de KW não 

é controlado efetivamente pela posição do tap, mas pelas impedâncias 

relativas ou a defasagem de fase dos transformadores. 

Um transformador de potência tem relação de X/R elevada (25 a 50). Que 
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em geral, os sistemas de potência são reativos e a parte resistiva das 

impedâncias dos transformadores é insignificante. 

Uma mudança de tensão em fase (como uma operação do seletor de 

tensão) aplicada em um circuito reativo (como na configuração de 

transformadores paralelizados) muda significativamente o fluxo de VAr do 

transformador, mas não o fluxo de potência ativa (kW). 

Desde que a mudança de tap não cria mudanças na circulação do fluxo do 

KW, esta grandeza não deve ser um fator de controle do seletor de tensão 

paralelizado. Se o sistema ou a característica do sistema (ou a discordância 

de tap) possa afetar substancialmente o fluxo de KW através dos 

transformadores, o controle determinado deve ser somente a quantidade do 

fluxo de VAr. 

 

 

1.3.7 MODELAGEM E APLICAÇÃO DO PROGRAMA ATP PARA ESTUDOS DE 

PARALELISMO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO ATENDIDAS POR 

SUBESTAÇÃO DE DIFERENTES FONTES. 

 

 

BERNARDON e VEIGA, 2006. 
 

 

A modelagem eficiente e adequada dos elementos de um sistema elétrico é 

um dos principais fatores no processo de análise dos paralelismos nas redes 

de distribuição, atendidas por subestações de diferentes fontes. 

Dependendo da quantidade e qualidade das informações disponíveis nas 

concessionárias de energia elétrica, pode-se obter um maior grau de 

precisão em comparação a uma situação real. Neste tópico são descritas as 

técnicas utilizadas para a modelagem dos elementos elétricos pertencentes 

às redes de transmissão e de distribuição, no programa ATP Draw. 
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No ATP Draw as fontes são representadas por geradores trifásicos e 

simétricos, ou seja, sistema trifásico em que as tensões nos terminais dos 

geradores são senoidais, de mesmo valor máximo, e defasadas entre si de 

120°.  

Assim, para sua representação, basta o usuário indicar o valor da amplitude 

e defasagem angular da fonte. Como valor de impedância interna é inserido 

o equivalente dos sistemas de transmissão. 

 

 

Figura 1.7 – Circuito equivalente da fonte. 

 

O transporte de energia elétrica em um sistema de potência é realizado 

através das redes elétricas e o seu desempenho depende quase 

exclusivamente de sua geometria e de suas características físicas. Os 

parâmetros das redes são representados por uma impedância em série 

(resistência e reatância) e uma admitância em paralelo (capacitância), como 

segue: 

LjXLRZ L.. +=  (1.15) 

jBY =   (1.16) 

Onde: 

Z  - impedância do trecho de rede por fase (Ω); 

r  - resistência unitária por fase (Ω/km); 
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xL  - reatância indutiva unitária por fase (Ω/km); 

L  - comprimento do trecho de rede (km); 
Y  - admitância em paralelo entre linha e neutro (S); 
B  - susceptância (S). 

As redes de distribuição são classificadas como linhas curtas, sendo 

razoável desprezar as capacitâncias (admitâncias) para a terra, ficando o 

modelo apenas com uma impedância em série. 

 

 

Figura 1.8 – Circuito equivalente das redes de distribuição. 

 

Para modelagem no ATP Draw é suficiente que as concessionárias tenham 

o cadastro do comprimento, da quantidade de fases e do tipo de condutor 

utilizado em cada trecho da rede. 

As cargas elétricas podem ser equilibradas ou desequilibradas, sendo 

representadas por um conjunto de impedâncias complexas jXRZ += . A 

potência absorvida por uma carga depende de sua natureza, e pode variar 

em função da tensão a ela aplicada. 

Existem vários modelos para a representação do comportamento da carga 

em função da tensão aplicada, dentre os quais destacamos: 

- cargas de potência constante com a tensão; 
- cargas de impedância constante com a tensão. 

Para as cargas de potência constante com a tensão, as potências ativa e 

reativa permanecem constantes, iguais aos seus valores nominais, ou seja: 
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22
nnn QPS +=  (1.17) 

Onde: 

nS  - potência aparente nominal; 

nP  - potência ativa nominal; 

nQ  - potência reativa nominal. 

Neste caso, a corrente absorvida pela carga, quando alimentada com uma 

tensão qualquer V, é obtida por: 

V
SI n=  (1.18) 

Ou seja, a corrente absorvida é inversamente proporcional à tensão 

aplicada. 

Para as cargas de impedância constante com a tensão, a impedância da 

carga mantém-se constante e, é obtida a partir das potências ativa e reativa 

absorvidas quando alimentada com tensão nominal. Assim sendo: 

22
nnn QPS +=  (1.19) 

Potência absorvida com tensão nominal ( )nV , resulta para a impedância 

(constante): 

n

n

S
VZ

2

=   (1.20) 

Para qualquer valor de tensão V aplicado à carga, a potência absorvida será 

dada por: 

n
nn

n S
V
VV

V
S

Z
VS

2
2

2

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==   (1.21) 

Ou seja, a potência absorvida pela carga varia quadraticamente com a 
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tensão nela aplicada. 

 

 

1.3.8 AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO AO 

LONGO DE UM ALIMENTADOR NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

 

CHEN e HUANG, 2005. 

 

 

A variação da capacidade de curto circuito (CCC), quando um alimentador é 

modificado de radial para anel fechado, é essencial para se examinar a 

proteção após a reconfiguração. Portanto, há a necessidade de uma 

sistemática simples e também de um método de avaliação franco, 

especialmente no estágio de planejamento. Para reunir estes requisitos 

houve a necessidade de adaptar o método MVA de curto-circuito. 

No entanto, o impacto causado pela modificação de um sistema de 

distribuição, de radial para anel fechado e também o reflexo destas 

manobras em seus respectivos consumidores, deve ser avaliado de maneira 

detalhada. A figura 1.9 ilustra o diagrama esquemático das três 

possibilidades de paralelismo entre alimentadores. O anel formado pelo 

arranjo do tipo I é formado por dois alimentadores, supridos pelo mesmo 

transformador. O anel formado com o arranjo do tipo II é uma alternativa 

para formar um paralelismo entre alimentadores com uma melhor 

confiabilidade. Em conseguinte, o anel formado pelo arranjo do tipo III gera 

uma interconexão entre dois alimentadores, supridos por duas subestações 

distintas. 
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Figura 1.9 – Diagrama esquemático das possibilidades de paralelismo. 

 

A figura 1.9 mostra um modelo de sistema de distribuição primário para a 

avaliação da variação da capacidade de curto-circuito ao longo do 

alimentador. Os fechamentos dos anéis são classificados em: 

 

Tipo I: Dois alimentadores, F#1 e F#2, sendo alimentados pelo mesmo 

transformador e paralelizados através de CH VIS. 

 

Tipo II: Dois alimentadores fechados em anel, cada um deles supridos por 

transformadores diferentes da mesma subestação. Esta configuração esta 

dividida em dois grupos, de acordo com o estado do disjuntor da interligação 

das barras secundárias. 

Tipo II.1: Com o disjuntor de interligação de barras aberto. 

Tipo II.2: Com o disjuntor de interligação de barras fechado. 

 

Tipo III: Fechamento em anel de dois alimentadores, supridos por diferentes 

subestações. 
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Figura 1.10 – Modelo de um sistema de distribuição primário utilizado para fins de estudo. 

 

Como apresentado na figura 1.11, o método do MVA é utilizado de maneira 

a separar os componentes de um determinado circuito, calculando o MVA de 

curto-circuito para cada componente em sua barra infinita. Portanto, o 

primeiro passo para o cálculo deste método é converter todos o 

componentes relacionados em suas correspondentes capacidades de MVA’s 

de curto-circuito. A representação da fórmula de conversão vem 

representada a seguir: 

 

( )
pu

Estimada
CC Z

MVASMVA =   (1.22) 

 

Adaptando a fórmula para os condutores, vem: 

( )MVA
Z

KVMVA L
CC

Ω

=
2

  (1.23) 

Onde “CC”, “Estimada”, “pu” e “Ω”, referem-se a curto-circuito, capacidade 

estimada, por unidade e ohm, respectivamente. 
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Figura 1.11 – Esquema de cálculo do método do MVA para elementos do circuito. 

 

O diagrama de MVA é desenvolvido depois de convertidos todos os 

componentes em seus respectivos MVA’s de curto-circuito. O segundo 

passo é a simplificação do diagrama de MVA. A combinação MVA série e 

paralela deve ser calculada por (1.24) e (1.25), respectivamente. Finalmente, 

calcula-se o MVA de curto-circuito no ponto da falta. Este método para 

estudo da capacidade de curto-circuito de um sistema de distribuição é de 

fácil compreensão e utilização. 

∑
=

=
n

i

i
CC

Paralelo
CC MVAMVA

1
  (1.24) 

1

1

1
−

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

n

i
i
CC

Séries
CC MVA

MVA   (1.25) 

 

A capacidade de curto-circuito normalizada mostrada em (1.26), é aplicada 

para representar a variação da capacidade de curto-circuito ao longo do 

alimentador, causada pela reconfiguração da rede primária. 

F
RadialCC

F
SistemadoTipoCC

norm MVA
MVA

CCC
_,

___,... ≡   (1.26) 
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Onde,  

normCCC ...  é a capacidade de curto-circuito normalizada 

A
SistemadoTipoCCMVA ___, : Capacidade de curto-circuito ao longo do alimentador 

para os três tipos de arranjo de anel normalmente fechado. 

A
RadialCCMVA _, : Capacidade de curto-circuito do alimentador (arranjo radial 

original). 

O diagrama do método do MVA, para o arranjo do circuito em anel fechado 

classificado como tipo II.1, vem a seguir na figura 1.12. De acordo com a 

estrutura do sistema, a capacidade de curto-circuito ao longo do alimentador 

F#1 pode ser representada como: 

 

( )

1111

1
1.,

12211

1111111
−−−−

− ⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++++⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++=

KLLLTLKTsa

A
TipoIICC MVAMVAMVAMVAMVAMVAMVA

MVA
TL

 

(1.27) 

 

Substituindo (1.22) e (1.23) em (1.27), vem: 
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(1.28) 

Da equação 1.28, foram desenvolvidas sete curvas representando as 

capacidades de curto-circuito, como mostra a figura 1.13. A elevação dos 

níveis de curto-circuito se deu devido os dois transformadores estarem 

operando em paralelo. O fator “K“ representa a proporcionalidade entre o 
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início e o final do alimentador, passando pelo ponto do curto-circuito, 

conforme representado na figura 1.10.  

 

Figura 1.12 – Diagrama do método do MVA para a configuração do tipo II.1. 

 

 

Gráfico 1.1 – Gráfico da capacidade de curto-circuito versus local da falta na configuração 

em anel fechado do tipo II.1. 

 

Com um método franco, simples e um planejamento bem orientado, o 

método do MVA foi aplicado para avaliar os incrementos da capacidade de 

curto-circuito ao longo do alimentador primário, quando sua configuração 

muda de radial para anel fechado. As curvas da figura 1.13 foram plotadas 

através de vários arranjos na rede primária. Estas curvas representam as 

capacidades de curto-circuito ao longo do alimentador primário e foram 

facilmente desenvolvidas através das fórmulas obtidas pelo método do MVA. 
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Alguns fatores importantes na capacidade de curto-circuito foram 

considerados, tal como a função de curto-circuito de uma linha nova, o 

comprimento dos alimentadores e a impedância dos transformadores. 

Portanto, as fórmulas são derivadas destes três principais fatores. As 

fórmulas de avaliação da capacidade de curto-circuito, bem como as curvas 

apresentadas, mostram as modificações da rede e são objetos de análises 

dos engenheiros quando da avaliação dos impactos do curto-circuito ao 

longo do alimentador, especialmente durante o planejamento da 

reconfiguração da rede. 


