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Resumo 

 

A Importância deste estudo que com as novas resoluções das geração produção e 

distribuição de energia elétrica aqui no Brasil e as exigências de novos protocolos de 

descarbonização  das economias  mundiais fazendo com que o Brasil por ser signatário 

de alguns acordos internacionais, sempre a o que nos preocuparmos, tendo os avanços 

da tecnologia colocando a distribuição em vários dilemas pois manter a estabilidade do 

sistema e o maior e mais caro de todos os problemas enfrentados por profissionais 

sempre falta algo então em nosso trabalho destacamos um ponto positivo onde podemos 

reduzir muita perda de energia e diminuir o efeito feranti e também o efeito corona pois 

estão ligados aos surtos e harmônicas que podem prejudicar o sistema, com um 

compensador onde ele pode atuar em varias áreas sendo elas linhas de transmissão 

subestações até mesmo na produção. Com base a o nosso estudo identificamos uma 

inovação onde podemos baratear a energia elétrica e manter a qualidade e estabilidade 

de todo o sistema mesmo que com a cesta de geração e diversificação de rede. 

 

INTRODUÇÃO 

O  fornecimento  da  energia  elétrica  de  qualidade  deve  ser  sempre  o  foco  dos  

operadores  do  sistema elétrico de potência. É de suma importância que os operadores 

tenham conhecimento de todas as alternativas que possam ser utilizadas para que a 

qualidade da energia fornecida aos consumidores seja cada vez maior e de alta 

confiabilidade. Devido à construção de linhas de transmissão em longas distâncias, ou 

linhas onde as cargas conectadas não proporcionam um equilíbrio reativo durante todo o 

tempo, técnicas mais eficazes e com impactos econômicos menos significativos devem 

ser implementadas com o objetivo de manter uma linearidade nos níveis de tensão do 

sistema, aumentar a confiabilidade e a segurança durante a transmissão de energia 

elétrica entre os pontos de geração e consumo e minimizar a transferência de custos para 

o consumidor final.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o destaque maior foi à aplicação dos reatores 

para resolver problemas. Dentre suas inúmeras aplicações, a sua compatibilidade, 

eficiência e baixo custo no cenário da compensação reativa de linhas de transmissão são 

destacadas. Percebe se também que a simplicidade da forma  construtiva  e  



inquestionável  eficiência  do  reator  a  seco  faz  com  que  sejam  raros  os  casos  em  

que  os reatores com núcleo de ferro imerso a óleo sejam mais recomendados. Para que 

haja desenvolvimento, é necessário o investimento. O Brasil possui várias fontes de 

geração de energia  elétrica   que  podem  suprir   toda  a   demanda  colocada  pelo   

mercado,  possibilitando   até  mesmo  a comercialização  de  energia  com  países  

vizinhos.  Para  tanto,  é  necessário  um  sistema  de  transmissão  eficaz, gerando  

pouca  manutenção,  baixos  níveis  de  perdas,  maior  estabilidade  e  alta  capacidade  

de  transmissão.  A capacitância  das  linhas  de  transmissão  é  um  fenômeno  natural  e  

o  período  de  demanda  de  energia  elétrica continuará  ocorrendo  de  forma  

descontínua  (grande  demanda  durante  o  dia  e  baixa  demanda  a  partir  das  21 

horas). A utilização de reatores é uma solução simples para os tipos de problemas 

citados, possibilitando ainda a utilização de alternativas que requerem baixo investimento 

financeiro e mesma eficácia. 

 

OBJETIVOS 

       Tem como objetivo avaliar através de pesquisas a compensação de reativos no SEP 

e analisar a estabilidade do sistema, considerando os principais equipamentos 

compensadores de reativos, principalmente os dispositivos FACTS. 

 

METODOLOGIAS 

Foi realizada pesquisa do tema através do material bibliográfico constante nas referências 

dessa monografia, pesquisa eletrônica para aquisição de diversas bibliografias, 

aprendizado adquirido ao longo do curso e com o convívio com profissionais da área.  

 

DESENVOLVIMENTO 

        Com a devida aplicação do sistema, com controle da potência reativa visa à correção 

do fator de potência ou sua regulação. O STATCOM, diferente de outros compensadores 

de potência reativa, é produzido com conversores estáticos baseados em chaves  

comutadas, ou seja, chaves com controle de corte e condução. Um diagrama do 

STATCOM conectado à rede elétrica onde mostramos, onde são apresentadas suas 

partes componentes: conversor CC-CA com um capacitor em seu lado CC, transformador 

e sistema de controle. Neste trabalho, que é uma simplificação com a tensão e corrente 



representada por fatores e os harmônicos considerados. O sistema CA é representado 

pela fonte de tensão com impedância nula e a tensão nos terminais do conversor que 

representada pelo fator e, que, por simplicidade, deve ser também entendido como uma 

fonte de tensão.  

A reatância equivalente entre o PCC e os terminais é representada por . 

                

Ps =
𝑉𝑠.𝑉𝑡𝑠

𝑋𝐿
 𝑠𝑖𝑛 ẟ                  (1) 

 

Qs =
𝑉2

𝑋𝐿
+
𝑉𝑠.𝑉𝑠𝑡

𝑋𝐿
𝑐𝑜𝑠 ẟ       (2) 

Software de simulação utilizado na implementação do sistema. 

Os softwares de simulação utilizados foram o Simulink do MATLAB R2009b e o PSIM 

7.1.1. É possível programar o ambos os softwares individualmente, mas existem algumas 

particularidades interessantes quando ambos os softwares são usados em conjunto 

através da ferramenta “Simcoupler”, que permite efetuar uma simulação a partir de ambos 

os softwares em simultâneo. O PSIM é um software bastante útil para simulações de 

circuitos eléctricos que envolvam electrónica de potência, sendo superior ao MATLAB no 

processamento das equações envolvidas neste tipo de circuitos eléctricos. Apresenta 

também uma boa velocidade de simulação com intervalos de tempo discretos na ordem 

das dezenas de microssegundos. No entanto, o MATLAB é superior no processamento de 

sistemas de controlo, mas comparativamente ao PSIM, é significativamente mais lento 

que o PSIM nas simulações se tiverem em conta os mesmos intervalos discretos de 

tempo empregues no PSIM. De forma resumida, no PSIM é mais complicado construir um 

bom controlador, enquanto que o MATLAB é demasiado lento a simular circuitos 

eléctricos, a não ser que se utilizem intervalos discretos de tempo maiores na simulação, 

com prejuízo na precisão dos resultados. Assim, a combinação de ambos os softwares 

pretende aproveitar o melhor de ambos. Apresentamos por isso nesta dissertação uma 

pequena exposição de como utilizar o Simcoupler no Anexo A, e de seguida a 

implementação da topologia do controlador no MATLAB\ Simulink e do circuito de 

potência do STATCOM e das redes eléctricas a compensar no PSIM. 

 

Modelo de simulação inserido numa linha de transmissão 



Para analisar a influência numa linha de transmissão, o sistema interligado nada linha de 

linha de transmissão o compensador será colocado em meio a linha de transmissão. 

-Tensão nominal: 400kV 

-Comprimento: 200km 

-Resistência da linha: 85,35mΩ/km (Resistência total da linha: 17,07Ω) 

-Indutância da linha: 2,53mH/km (Impedância total da linha para f=50Hz: 158,9Ω) 

A linha de transmissão, o filtro e o circuito de potência foram montados no PSIM como se 

pode ver na figura (3). Podemos ver nas duas extremidades os dois barramentos 

representados por duas fontes de tensão trifásicas, que se encontram interligados pela 

linha de transmissão. Encontram-se designados respectivamente como barramento 

emissor e barramento receptor. A impedância da linha está representada por dois ramos 

RL de valor idêntico, cujo objetivo é fazer com que o troço de linha entre esses dois ramos 

represente o ponto central da linha, onde se encontra ligado um filtro de harmônicos. As 

fontes de tensão que representam os barramentos aparecem constituídas por fontes de 

tensão controláveis porque foi necessário o seu controlo para as simulações realizadas. O 

controlo é feito no Simulink por ser mais simples, e para atingir os objetivos das 

simulações era preciso controlar a tensão e o angulo de fase nesses barramentos.  

 

                            

Figura (3) – Representação da linha de transmissão a interligar dois sistemas de potência, 

do circuito de potência, do filtro de harmônicos, instrumentos de medida e dos respectivos 



elementos de acoplamento com o Simcoupler.Com este modelo de simulação pretende-

se analisar a influência na capacidade de transmissão da linha e na resposta do sistema a 

fenómenos transitórios. No Simulink temos a parte de controlo, mostrada na figura (4). 

Nessa mesma figura podemos ver como o controlador é acoplado ao Simcoupler. Nas 

saídas do Simcoupler são empregues blocos de memoria de modo a interromper 

eventuais círculos algébricos que possam existir. Do controlador temos apenas a saída 

“P1” que é o vector de 6 pulsos a aplicar ao conversor e dado como entrada no 

Simcoupler. Apesar de não ser muito perceptível na imagem (3) e (4), podemos ver a 

correspondência entre os nomes das saídas do Simcoupler e as grandezas medidas no 

circuito de potência e exportadas para o Simcoupler através dos elementos de 

acoplamento. As outras seis entradas no Simcoupler referem-se ao controlo das fontes de 

tensão que representam os barramentos. Como entrada do controlador tem a frequência 

fundamental (Por causa dos blocos EPLL), Medida no ponto de interligação com a linha. 

Estas grandezas são as necessárias para programar o controlador com regulação 

automática da tensão na linha com imposição de limites na corrente injetada. As 

referências da tensão na linha de transmissão e no condensador DC. Os aparelhos de 

visualização presentes são necessários para avaliar os resultados. 

 

Figura (4)– Representação do controlador implementado e interligado com o Simcoupler e 

os vários instrumentos de visualização. 

Modelo matemático em um esquema de sistema compensador elétrico. 



É possível elaborar uma relação fácil de um modelo matemático baseado numa fonte de 

tensão ideal.  Na figura (5) é possível obter o conjunto de equações. 

                                                                                                                                           

                                                    Equação--Matriz

{
 
 

 
 𝑉𝑎 − 𝑉𝑎′ = 𝑅𝑖𝑖𝑎 + 𝐿𝑖

𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡

𝑉𝑏 − 𝑉𝑏′ = 𝑅 𝑖𝑏 + 𝐿𝑖
𝑑𝑖𝑏

𝑑𝑡

𝑉𝑐 − 𝑉𝑐′ = 𝑅𝑖𝑖𝑐 + 𝐿𝑖
𝑑𝑖𝑐

𝑑𝑡

 

                 Figura 5 - Esquema baseado numa fonte de tensão ideal, ligado à rede. 

Figura (6) - Esquema de potência baseado num VSC de dois níveis, ligado à rede. 

 

                                       

 

 Representado na figura (6) é possível juntar as expressões (6) e (7). 

 

𝑖𝑑𝑐 = 𝑠𝑎𝑖𝑎 + 𝑠𝑏𝑖𝑏 + 𝑠𝑐𝑖𝑐                                                                 (6)                                                    

 

𝑖𝑑𝑐 =
𝑑𝑉𝑑𝑐

𝑑𝑡
𝐶𝑑𝑐                                                                                    (7) 

 

 Com variáveis, terão valor igual a 1 quando os semicondutores superiores 

estiverem em condução, valor igual a -1 se estiver em condução os semicondutores 

inferiores e zero se nenhum semicondutor estiver em condução. Podemos ver que a 



impedância de acoplamento é um fator determinante da potência reativa disponibilizada, 

determinando a corrente reativa máxima teórica possível de ser fornecida, para 

determinados valores de tensão na rede. A potência reativa é, portanto controlada através 

da regulação dos níveis de tensão na fonte de tensão ideal. No caso representado o 

controle da tensão é feito de modo indireto.  Vemos que as correntes, são função da 

comutação dos semicondutores. O modo como se definiram as variáveis permite uma 

análise ao longo do tempo do valor instantâneo das correntes envolvidas na outra 

estipulado o instante de comutação de cada semicondutor e respectivo sistema colocada 

para analise na expressão subsequente, onde T é o período da frequência fundamental e 

TON é o tempo de comutação em cada período T). 

 

𝑑 =
𝑇𝑂𝑁

𝑇
                                         (8) 

Pode se referir que o semicondutor superior tem como função conduzir no pulso para 

semicondutor inferior, não estando sincronizados, para que a tensão no condensador se 

mantenha constante. Com o pulso desigual leva a variação no condensador, enquanto 

que a condução em simultâneo dos semicondutores do mesmo braço levaria ao curto-

circuito do condensador. Sendo variação máxima de tensão no condensador permitida, 

podemos calcular a capacidade do condensador a colocar. Como é suposto que a tensão 

do condensador permanece constante, é importante verificar que ao selecionar os valores 

da corrente indutiva e capacitiva máxima, estamos impondo o valor da tensão trifásica V’ 

máxima e mínima na saída do conversor. Portanto, podemos controlar a corrente reativa 

injetada através do controle da tensão à saída do conversor que pode ser feito. Oscilação 

da tensão no condensador, sistema fixo na operação dos semicondutores. Por variação 

do mesmo nos semicondutores, com uma tensão fixa. Combinação das duas anteriores. 

Existem muitos métodos e topologias de controlo aplicáveis a este caso particular para o 

controlo da tensão para um valor desejável. Mas abordaremos este assunto mais adiante. 

É possível manipular as equações de modo a obter um modelo mais simples recorrendo à 

transformada de Park (transformada para o referencial síncrono), que se caracteriza pela 

representação de uma grandeza trifásica num referencial fictício com um eixo direto, um 

eixo em quadratura e um eixo para grandezas homopolares, tendo como referência um 

determinado angulo de fase.  

 



 

Figura (7) – Relação angular entre tensão e corrente num referencial síncrono. 

 

A transformação das variáveis de corrente e tensão do modelo matemático para o 

referencial dq0 é conseguido através das expressões (9) e (10), onde Vd, Vq, V0 e Id, Iq, I0 

são respectivamente as componentes de tensão e de corrente direta, em quadratura e 

homopolar, a matriz C1 é a transformada de Park, 𝜃 é o angulo de fase de referência e as 

grandezas Va, Vb, Vc, Ia, Ib e Ic são grandezas sinusoidais na forma: V=Vpicosin(ωt), onde ω 

é a frequência angular em rad/s. 

 

[

𝑉𝑑
𝑉𝑞
𝑉0

] = 𝐶1 [

𝑉𝑎
𝑉𝑏
𝑉𝑐

] ;  [

𝐼𝑑
𝐼𝑞
𝐼0

] = 𝐶1 [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

]                                                                                              (9) 

 

𝐶1 =
2

3

[
 
 
 
 sin (𝜃) sin (𝜃 −

2𝜋

3
) sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

−cos (𝜃) −cos (𝜃 −
2𝜋

3
) −cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 

                                                        (10) 

 

Obter as equações (11) e (12), com referência às componentes direta e em quadratura. 

 

{
𝐿𝑖

𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
= −𝑅𝑖𝑖𝑑 +𝜔𝐿𝑖𝑖𝑞 + 𝑉𝑑′ − 𝑉𝑑

𝐿𝑖
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
= −𝑅𝑖𝑖𝑞 −𝜔𝐿𝑖𝑖𝑑 + 𝑉𝑞′ − 𝑉𝑞

                                                    (11) 

 

𝑖𝑑𝑐 =
3

2
(𝑠𝑑𝑖𝑑 + 𝑠𝑞𝑖𝑞)                                                                                 (12) 

A vantagem de expressar o modelo num referencial síncrono reside na maior facilidade 

em implementar uma topologia de controlo. Se tomarmos o angulo de fase da tensão 

como angulo de referência, a tensão medida na linha e inserida no controlador terá 



sempre fase nula (Vq = 0). Assim, a corrente reactiva medida pelo controlador e a injectar 

estará sempre segundo o eixo em quadratura (Iq’ e Iq). Regulando então a componente 

em quadratura da corrente conseguimos controlar a corrente reactiva injectada, e 

consequentemente a componente directa da tensão à saida do conversor (Vd’). A 

componente activa da corrente estará representada no eido directo (Id’ e Id), pelo que para 

controlar a potência activa armazenada no condensador Cdc, basta medir a diferença da 

tensão Vdc e comparar com a referência, regulando as eventuais diferenças manipulando 

a componente da corrente no eixo directo. Na equação (12) os índices Sd e Sq são agora 

duas grandezas fictícias que representa o controlo  dos semicondutores na imposição da 

corrente idc adequada. Portanto, recorrendo ao referencial síncrono é possível controlar a 

tensão do condensador de forma independente, permitindo topologias de controlo 

relativamente simples. Quanto à componente homopolar, deve ser sempre colocada a 

zero de modo a que não injecte componentes homopolares. Desta forma impede-se que 

coloque na rede harmonicos multiplos expectors se existirem desequilíbrio na rede, com 

atenção especial para o terceiro harmonica. 

Após processado o sinal,na transformada inversa de park, com expressões (13) e (14). 

[

𝑉𝑎
𝑉𝑏
𝑉𝑐

] = 𝐶2 [

𝑉𝑑
𝑉𝑞
𝑉0

] ;  [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] = 𝐶2 [

𝐼𝑑
𝐼𝑞
𝐼0

]                                                                                              (13) 

 

𝐶2 = [

sin (𝜃) −cos (𝜃) 1

sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −cos (𝜃 −

2𝜋

3
) 1

sin (𝜃 +
2𝜋

3
) −cos (𝜃 +

2𝜋

3
) 1

]                                                                             (14) 

 

Baseado numa fonte de tensão ideal, como é obvio pelo que o controle da potência 

reativa se faz diretamente pelo controle do componente. O controle da potência ativa faz-

se regulando o angulo de fase da fonte de tensão ideal através do controle do 

componente, seja nula e que a rede alimente as perdas ativas. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nossos resultados para a linha sem compensador tivemos a avaliação dos surtos de 

tensão e harmônicos. Quando colocamos o compensador e fizemos os ajustes tivemos 

um resultado muito satisfatório com compensadores mantendo o mesmo valor da 



transmissão. Este teste que foi nossa base de pesquisa não tivemos os mesmos 

resultados com a carga pela metade, aumentado a tensão a acima do limite tolerado, 

surgindo na linha que opera a vazio, evidenciando, Efeito Ferranti para a compensação, 

nota-se que carga  e a queda de tensão foi muito grande, solucionando o problema com a 

metade da carga e a vazio. Notou se que os transitórios, não elevou se no ponto de 

preocupar a operação. Para as compensações se mostraram bastante eficazes, 

mantendo a tensão, inclusive a vazio, dentro de uma faixa aceitável nível de tensão 

elétrica. Necessitando maior atenção os transitórios para a tensão a vazio, que a mesma 

estabilizou se em centésimos de segundos, mais não alcançando valores que poderiam 

prejudicar a operação. Mostrando uma compensação não eficiente, os valores de tensões 

ficaram todos abaixo da faixa permitida, enquanto as tensões ultrapassaram os limites 

aceitáveis. Os transitórios, principalmente quando se perdeu toda carga, atingiu altos 

valores, podendo afetar o sistema. 

 

 CONCLUSÕES 

         Nos abordamos formas de compensação de reativos na transmissão, tendo como 

foco principal acabar com Efeito Ferranti, principalmente quando a linha tem uma carga 

inferior a sua potência.  Calculamos os compensadores para obter o melhor desempenho 

possível. Analisou se que alguns arranjos cumpriram o esperado, outros em parte para 

nenhuma das situações propostas para a analise. É interessante de ser estuda, 

principalmente as peculiaridades de transitórios a energização dos compensadores. 
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