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Resumo— Este trabalho apresenta um modelo matemático 
computacional para um Sistema de Distribuição de Energia 
Elétrica implementado no Softaware Matlab®. A modelagem 
consiste na aplicação do Método das Somas de Potência (MSP) a 
um sistema teste denominado IEEE Feeder 37 usado como estudo 
de caso. A inserção de Veículos Elétricos (VEs) e Geração 
Distribuída (GD) consistem respectivamente na adição de carga e 
de potência ao sistema. O fluxo de potência bidirecional já é uma 
realidade em sistemas de distribuição de energia. Entretanto, este 
estudo vislumbra um cenário futuro no qual o comportamento 
volátil de fontes renováveis de energia no sistema possa ser 
minimizado pela presença de VEs, em que estes se comportam 
como nobreaks. Nesta configuração haverá um fluxo bidirecional 
controlado de potência ativa e reativa.   

Palavras Chave — Método de Newton-Rapshon, Método das 
Somas de Potência, Veículos Elétricos, Geração Distribuída, 
Algoritmo Genético, Sustentabilidade. 

I.  INTRODUÇÃO 
O setor de transporte possui uma matriz energética 

predominantemente oriunda de combustíveis fósseis, causando 
grande emissão de gases na atmosfera. Mantendo a atual 
perspectiva de aumento no número de veículos com motores a 
combustão interna, em 2030 a China possuirá um bilhão de 
veículos, consumindo 99 milhões de barris de petróleo por 
dia[1]. 

Em um cenário em que constantemente são superados os 
desafios tecnológicos associados à segurança, densidade 
energética e custo das baterias para VEs, estes passam a ser 
expressivos no setor de transporte. Neste trabalho, um VE é 
modelado com uma carga de 40 KW e um fator de potência de 
0,8 indutivo. Esses veículos serão recarregados no sistema 
elétrico, que embora não seja uma matriz energética totalmente 
limpa, possui uma maior eficiência que o setor de transporte. 
Esta afirmação parte da premissa que um motor a combustão se 
mostra mais eficiente se conectado a um gerador do que a uma 
conexão direta no eixo.  

Para o sistema elétrico, a carga associada à soma dos VEs é 
algo que deve ser levado em consideração. Este contexto se torna 
ainda mais complexo quando se considera a mobilidade desses 
veículos. A natureza estocástica espacial e temporal do processo 
de carga/descarga de veículos elétricos os torna um objeto de 
estudo particular se comparado às cargas tradicionalmente 
presente no sistema [2]. 

O uso ótimo da energia elétrica busca eficiência em toda a 
cadeia, incluindo a geração, transmissão e distribuição de 
energia. Estudos apontam que as GDs podem contribuir para a 
eficiência do sistema. Suprindo a demanda de potência ativa e 
reativa, reduzindo o fluxo de potência e perdas, e contribuindo 
para a qualidade da energia e para a confiabilidade do sistema. 

Estímulos às GDs têm se justificado pelo adiamento dos 
investimentos em linhas de transmissão e distribuição, bem 
como pelo baixo impacto ambiental, redução do carregamento 
das redes, minimização das perdas e da diversificação da matriz 
energética. 

II. DESENVOLVIMENTO  
O Método de Newton-Raphson é atualmente o mais utilizado 

em sistemas de transmissão de energia elétrica. Entretanto, no 
que diz respeito aos sistemas de distribuição de energia elétrica, 
estes são geralmente radiais, com baixa relação entre reatância e 
resistência e apresentam associação de ramos com baixa e alta 
impedância. Essas características implicam que métodos como 
de Newton-Raphson possam levar a um grande esforço 
computacional ou até nem chegar a convergir[3].  

Visando a solucionar o problema do fluxo de potência em 
um sistema de distribuição radial, este trabalho utilizou MSP[4]. 
Seu algoritmo do MSP considera, com exceção da barra de 
referência, que todas as demais barras são do tipo PQ (carga). 
Implementado, ainda, um mecanismo iterativo de injeção de 
potência reativa, aplicado no controle da amplitude da tensão nas 
barras. 
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Em um primeiro momento, efetuaram-se simulações visando 
a identificar o perfil de tensão nas barras e a intensidade de 
corrente nas linhas. A inserção de VEs no sistema tem sua 
distribuição espacial ordenada por um Algoritmo Genético (AG) 
[5]. O indivíduo ótimo é aquele que resulta em um maior número 
de veículos conectados, sem ocasionar correntes acima da 
corrente nominal nas linhas e tensões abaixo de 0,95 pu (per 
unit) nas barras. 

Aplicando o MSP ao sistema sob teste foi possível obter 
quais as barras mais indicadas para a inserção de GDs. 
Entretanto, foram efetuadas simulações com injeção de potência 
ativa e reativa em todas as barras de cargas do sistema teste. 

A. Método das Somas de Potência 
O MSP é um método iterativo utilizado no cálculo das 

variáveis de estado em sistemas de distribuição de energia 
elétrica. O equacionamento está descrito em [3], cujo diagrama 
de fluxo é apresentado na Figura 1 abaixo. O método converge 
quando a maior diferença de tensão nas barras entre duas 
iterações é menor do que uma tolerância admitida. O diagrama 
de fluxo pode ser interpretado da seguinte forma. 

1. Efetua-se a leitura dos dados do sistema sob teste 
(carga ativa e reativa presente nas barras, 
resistência e reatância nas linhas). Assume-se que 
a tensão em todas as barras é 1 pu. 

2. Efetua-se o cálculo da potência acumulada nas 
barras no sentido direto (da barra de referência para 
as barras terminais). A potência acumulada em 
uma barra 𝑘𝑘 genérica é a soma da potência 
acumulada em todas as barras à jusante a ela 
conectadas. 

3. De posse da potência acumulada nas barras, 
atualiza-se a tensão no sentido reverso (das barras 
terminais para a barra de referência). Calculam-se 
as perdas de potência nas linhas, o fluxo de 
potência e a diferença de tensão entre as iterações.  

4. Se não convergir, repete-se o passo (2) 
considerando as perdas nas linhas no cálculo da 
potência acumulada. Logo a seguir efetua-se o 
passo (3). 

5. Após convergir calcula-se a defasagem angular da 
tensão nas barras. 

 

 
 Figura 1: Método das Somas de Potência. 

 
 No MSP assume-se que todas as barras são de carga, 
denominadas PQ. Logo, para efetuar um estudo de GDs em 
sistemas de distribuição, fazem-se necessárias algumas 
modificações de tal forma que possam ser representadas barras 
de gerações, denominadas PV (carga e geração). O MSP 
modificado considera a parcela de potência líquida presente na 
barra, ou seja, a carga subtraída da geração, conforme 
equacionado de (1) a (3). 

 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 + 𝑗𝑗 ∗ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘                                               (1) 
 

   𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑘𝑘 − 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑘𝑘                                                       (2) 
 

  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 = 𝑄𝑄𝐶𝐶𝑘𝑘 − 𝑄𝑄𝐺𝐺𝑘𝑘                                                     (3) 
 

Assumindo que tal GD seja um gerador síncrono, este é 
capaz de fornecer reativo ao sistema, sendo conveniente sua 
operação com um fator de potência mínimo de 0,8. A injeção 
de reativo tem uma influência positiva na qualidade da energia 
e confiabilidade do sistema.   

Esta proposta adiciona ao MSP modificado um processo 
iterativo de injeção de potência reativa na barra obtido de [6]. 
Para uma barra k genérica do tipo PQ, especifica-se um valor 
de tensão, denominada 𝑉𝑉𝑘𝑘

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, de tal forma que essa barra passa 
a ser do tipo PV. O cálculo da injeção de potência reativa é dado 
pela equação (4). 

 
𝑄𝑄𝑘𝑘𝑙𝑙+1 = 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑙𝑙 + 𝜎𝜎𝑙𝑙 ∗ (𝑉𝑉𝑘𝑘𝑙𝑙 − 𝑉𝑉𝑘𝑘

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)                                        (4) 
 

Onde σ é um fator de sensibilidade, o qual é multiplicado 
pela diferença entre a tensão na barra k, calculada pelo MSP, e 
a tensão especificada pelo operador. Aplica-se a restrição 
imposta pela capacidade de absorção e fornecimento de reativo 
dos geradores síncronos, dada pela equação (5). 

 
𝑄𝑄𝐺𝐺𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚  ≤ 𝑄𝑄𝐺𝐺 ≤ 𝑄𝑄𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                                                   (5) 

 
     De acordo com a convenção de sinal utilizada no MSP, 𝑄𝑄𝐺𝐺𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚 
é a máxima absorção de reativo suportado pelo gerador, ou seja, 
reativo capacitivo. Logo, 𝑄𝑄𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 é o máximo fornecimento de 
reativo indutivo. 

Dessa forma, o valor de tensão especificado 𝑉𝑉𝑘𝑘
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 em uma 

barra 𝑘𝑘 é obtido desde que o suporte de reativo esteja dentro 
dos limites do gerador. Caso isso não ocorra, a convergência do 
método iterativo ocorrerá com o fornecimento de reativo 
máximo suportado pelo gerador. 

B. Sistema Sob Teste (estudo de caso) 
Visando a uma simplificação do trabalho, bem como a uma 

estrutura de armazenamento dos resultados, renumeraram-se as 
barras do sistema teste IEEE Feeder 37. Desta forma, a 
subestação é a barra 1 indo as demais de 2 a 37, conforme 
denota a Figura 2. A tensão e potência base para o sistema per 
unit são, respectivamente, de 4,8 KV e 2,5 MVA. 
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Figura 2: Sistema Teste IEEE Feeder37. 

III. RESULTADOS 
Serão apresentados neste trabalho, somente os resultados nas 

barras 2, 10 ,19 ,26 e 36 bem como e nas linhas à montante 
dessas barras. Isso se baseia no fato de que as barras 2 e 36 são 
aquelas que apresentam, respectivamente, menor e maior 
susceptibilidade à queda de tensão. As barras 10 e 19 estão em 
ramos distintos e a barra 26 se encontra em uma região 
intermediária no sistema. Na Figura 3 verifica-se o perfil de 
tensão com o sistema operando com 33, 66 e 100% da carga 
nominal. À medida que a carga aumenta, as barras mais distantes 
da barra de referência apresentam uma queda mais expressiva na 
amplitude da tensão.  

 
Figura 3: Tensão nas Barras 
 
      O AG sempre aloca o maior número de VEs na barra 2 
(cerca de 50 VEs), com uma pequena oscilação entre 
simulações, devido ao sorteio randômico inicial. Aplicando a 
restrição de um limite máximo, por barra, de 20 VEs, a barra 2 
sempre recebe o limite máximo, e o número total de veículos 
conectados é reduzido de cerca de 119 para 100. O perfil de 
tensão para o sistema operando com carga nominal, inserindo 
VEs “com” e “sem” restrição, pode ser verificado na Figura 4. 
Já a distribuição dos VEs “com” e “sem” restrição pode ser 
visualizada, respectivamente na Figuras 5 e 6. 

 

 
Figura 4: Perfil de Tensão nas Barras Devido VEs. 

 

 
Figure 5: Distribuição dos VEs nas Barras (sem restrição). 

 
Figure 6: Distribuição dos VEs nas Barras (com restrição). 

 
      As simulações inserindo GDs consistem na injeção de 
potência no sistema. Neste caso particular, optou-se por uma 
potência de 100 KVA com um fator de potência unitário e 0,8 
capacitivo. Embora tenham sido realizadas simulações 
inserindo GDs em todas as barras de carga do sistema, 
apresenta-se na Figura 7 o perfil de tensão nas barras dada a 
presença de uma GD na barra 36. Tal escolha se deu uma vez 
que a barra 36 se mostrou como o ponto mais indicado quando 
se considera a inserção de uma única GD. 
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Figura 7: Perfil de Tensão nas Barras Devido GDs 

 
    A Figura 8 consiste no fluxo de potência ativa nas linhas a 
montante das barras apresentadas acima. Na linha 35, que 
conecta a barra 36 ao sistema, o valor negativo do fluxo de 
potência ativa denota a inversão de sentido. A barra deixa de 
consumir e passa a fornecer potência ao sistema.  
 

 
Figura 8: Fluxo de Potência Ativa a Montante. 

 
    Já na Figura 9, pode-se verificar que o fluxo de potência 
reativa inverteu o sentido na linha 36. O mesmo não ocorre nas 
linhas 9 e 18, tanto para potência ativa quanto reativa. Isso se 
deve ao fato de que essas linhas não constituem o circuito que 
conecta a barra 36 ao sistema.  
 

 
Figura 9: Fluxo de Potência Reativa  a Montante. 

 

    Por fim, a Figura 10 apresenta o perfil de tensão nas barras 
comparando a inserção de uma GD de 300 KVA na barra 36 
com três GDs de 100 KVA nas barras 35, 36 e 37. Como se 
pode verificar, a aplicação de múltiplas GDs ocasiona uma 
melhora ainda mais significativa no perfil de tensão no sistema. 
 
 

 
Figura 10: Múltiplas GDs. 

IV. CONCLUSÕES 
      Este trabalho apresentou o modelamento matemático 
computacional de um Sistema de Distribuição de Energia 
Elétrica, implementado no Software Matlab®, o qual consiste 
na aplicação do Método das Somas de Potência (MSP) 
modificado a um sistema teste denominado IEEE Feeder 37, 
usado como estudo de caso. 

Resultados computacionais indicam que a inserção de GDs 
melhora o perfil de tensão, abertura angular e reduz o fluxo total 
de potência no sistema, podendo inverter o sentido e aumentar o 
fluxo de potência na região da GD. Na inexistência de restrições, 
é recomendável a conexão de VEs mais próximos à barra de 
referência. Verifica-se, ainda, a dualidade entre os pontos do 
sistema para inserção de VEs e GDs. A capacidade de armazenar 
carga dos VEs minimiza o efeito no sistema das fontes de 
energia renovável. 
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