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3  MODELAGEM DA REDE ELÉTRICA ESTUDADA. 
 

 

A primeira fase do estudo foi a escolha da subestação e dos alimentadores 

aéreos primários. A subestação, bem como seus circuitos de distribuição, 

deve atender os requisitos pré-estabelecidos nos estudos efetuados e caso 

ocorresse alguma anomalia nos equipamentos envolvidos, ou mesmo algum 

desligamento acidental, o impacto negativo gerado deve ser o menor 

possível. Portanto, estas condições foram encontradas na Estação 

Transformadora de Distribuição Moóca, foto 3.1, comumente chamada de 

ETD MOO e a partir de agora será tratada somente de ETD. 

 

 

Foto 3.1 – Estação Transformadora de Distribuição Moóca. 
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Esta ETD é supridora dos circuitos MOO-103 e MOO-104 de 13,8 kV, que 

são alimentados pelos transformadores 1 e 2 de 88/13,8 kV, 

respectivamente. O circuito aéreo MOO-103 tem 5533m de extensão e 

possui 1209 consumidores, já o circuito aéreo MOO-104 tem 3558m de 

extensão e possui 323 consumidores. A partir daqui, estes circuitos são 

tratados como AL1 e AL2, respectivamente. 

Através da figura 3.1, bem como das fotos 3.2 e 3.3, pode-se notar que o 

TR-1 alimenta a barra 1 de 13,8 kV, juntamente com o AL1, e o TR-2 

alimenta a barra 2 de 13,8 kV, juntamente com o AL2 e que as barras 1 e 2 

estão separadas pelo DJ da interligação de barras ½. 

 

 

Figura 3.1 – Diagrama unifilar da ETD MOO. 

 

 

Foto 3.2 – Conjunto blindado 1 – Alimentado pelo TR-1. 
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Foto 3.3 – Conjunto blindado 2 – Alimentado pelo TR-2. 

 

O passo seguinte, após a seleção da subestação e dois de seus 

alimentadores, foi transformar os diagramas unifilares dos AL’s 1 e 2 em 

circuitos elétricos, com a representação de suas cargas, distâncias entre as 

conexões de cargas, impedâncias, etc. As cargas dos consumidores foram 

extraídas do banco de dados do aplicativo de cálculo trifásico do fluxo de 

carga INTERPLAN, que é utilizado na AES Eletropaulo para o planejamento 

de rede aérea primária de distribuição.  
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Figura 3.2 – Trajeto e interconexão entre os AL’s 1 e 2 de 13,8 kV – Visualização 

INTERPLAN. 

 

Na figura 3.2, o circuito representado na cor verde corresponde ao AL1, já o 

circuito representado na cor laranja corresponde ao AL2. 

Primeiramente, foram utilizados os dados cadastrais do horário de carga 

leve no sistema aéreo de distribuição, dados de carga para as 03h00min da 

madrugada. 
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A partir daí, obtém-se dois circuitos elétricos, conforme figura 3.3. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.3 – Circuitos elétricos dos AL’s de 13,8 kV: (a) AL1; (b) AL2. 

 

Com a transformação dos AL’s 1 e 2 em circuitos elétricos, tornou-se fácil a 

análise na configuração radial. Cada ponto que havia uma carga conectada 

foi analisado como uma barra de carga, possibilitando a confirmação que os 

critérios técnicos não seriam superados. 

Como pode ser verificado na figura 3.3, têm-se cinco chaves que permitem o 

fechamento do anel entre os AL’s 1 e 2. A cada CH VIS fechada forma-se 

um novo circuito elétrico com duas fontes de alimentação. Por conveniência, 

as CH VIS foram renomeadas, com segue: 
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Tabela 3.1 – Mudança de nomenclatura das CH VIS. 

 

O passo seguinte foi o modelamento destes AL’s no ATP (Alternative 

Transient Program). 

O programa ATP permite a simulação de transitórios eletromagnéticos em 

redes polifásicas, com configurações arbitrárias, através de um método que 

utiliza a matriz de admitância de barras. A formulação matemática é baseada 

no método das características (método de Bergeron) para elementos com 

parâmetros distribuídos e na regra de integração trapezoidal para elementos 

com parâmetros concentrados. 

Como um programa digital não permite obter uma solução contínua no 

tempo, são calculados valores em intervalos de tempo discretos. 

O programa permite a representação de não-linearidades, elementos com 

parâmetros concentrados, elementos com parâmetros distribuídos, chaves, 

transformadores, reatores, etc. De uma forma geral, são considerados 

parâmetros em componentes de fase e em seqüência (zero e positiva), 

dependendo do modelo. 

O ATP possui um módulo gráfico chamado de Atpdraw, que permite a 

montagem gráfica de circuitos elétricos através de elementos lineares e não 

lineares, figura 3.4, possibilitando a análise de grandezas elétricas como 

tensão, corrente elétrica, potência ativa e até mesmo a energia elétrica 

dissipada em um determinado componente ou ponto de conexão. O 

algoritmo de cálculo do ATP, utilizado para processar os cálculos das 
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grandezas elétricas, fornece valores de pico com a referência à terra, ou 

seja, valores de pico fase-terra. 

 

NATP UU
3
2

=   (3.1) 

 

Foram utilizados componentes intrínsecos ao Atpdraw para a montagem dos 

circuitos elétricos dos AL’s 1 e 2, pois este permite a simulação de 

equipamentos elétricos reais. Portanto, foi possível confeccionar um modelo 

elétrico simplificado que representasse todos os equipamentos de uma 

subestação, bem como os equipamentos de um alimentador primário. 

No Atpdraw, a Potência injetada na ETD foi representada por uma fonte AC 

trifásica, na freqüência de 60 Hz com o mesmo nível de tensão de entrada 

da ETD. O barramento de 88 kV da ETD foi representado por um 

equivalente que necessita das impedâncias de seqüências positiva e 

negativa. Já o transformador foi representado por um componente que utiliza 

os parâmetros de tensão, resistência e indutância, solicitando também o tipo 

de fechamento do enrolamento. Os cabos aéreos dos alimentadores 

primários foram representados por equivalentes π, que contemplam as 

grandezas RLC por unidade de comprimento. E, finalmente, as cargas foram 

representadas por componentes de potência constante, que necessitam dos 

parâmetros de tensão, bem como das potências ativa e reativa indutiva. 
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Figura 3.4 – Circuito elétrico modelado no ATP. 

 

Optou-se por manter o desenho do circuito elétrico no Atpdraw o mais 

próximo da topologia original dos AL’s, facilitando a interpretação e 

visualização de seus trajetos em ruas e avenidas. 

Após transformar os alimentadores em circuitos elétricos e inseri-los no 

módulo gráfico do ATP, houve a necessidade da escolha de um medidor de 

grandezas para a validação do modelamento construído. 

 

                         

                               (a)                                                                     (b) 

Foto 3.4 – Medidores de qualidade Power: (a) – 3720; (b) – ION 7500. 
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De acordo com a complexidade do trabalho e a necessidade de se coletar 

dados precisos e confiáveis, foram escolhidos os medidores “3720” e o “ION 

7500, da Power Measurement”, conforme foto 3.4. Também, muito utilizados 

por concessionárias de energia elétrica, pois estas têm um grande interesse 

em controlar e supervisionar a energia fornecida, elevando os padrões da 

qualidade dos serviços prestados. 

 


