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Resumo – A partir do processo de desverticalização do Setor 

Elétrico surgiu a necessidade de atribuir responsabilidades aos 
diversos agentes e de elaborar formas adequadas de 
remuneração dos serviços prestados pelos mesmos. Dentre estes 
serviços, o suporte de potência reativa, é o serviço responsável 
pelo fornecimento ou absorção de energia reativa, destinada ao 
controle de tensão da rede de operação. Com o objetivo de 
remunerar de forma adequada os diversos agentes envolvidos no 
fornecimento e uso deste serviço, este trabalho apresenta uma 
metodologia que visa otimizar o suporte de reativos prestado 
pelos agentes geradores e identificar o grau de responsabilidade 
de cada agente que venha a utilizar este serviço. A metodologia 
proposta utiliza um Fluxo de Potência Ótimo Linearizado cuja 
função objetivo é minimizar a potência reativa das barras do 
sistema. O problema obedece a um conjunto de restrições. A 
metodologia proposta foi testada e apresentou resultados que 
motivam a intensificação desta linha de pesquisa. 
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I.  INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos o setor elétrico tem passado por um 
processo de reestruturação onde as principais mudanças são: a 
desverticalização das atividades que compõem o setor e a 
criação de um mercado responsável pelas transações 
realizadas. Juntamente ao processo de reestruturação surgiu a 
necessidade de discretizar os diferentes tipos de serviços com 
o objetivo de conhecê-los, organiza-los por função e definir 
metodologias para identificação de quem oferece e de quem 
utiliza estes serviços.  

Um conjunto de serviços que tem recebido uma grande 
atenção no processo de desverticalização do setor elétrico é o 
conjunto dos serviços que contribui para segurança, 
confiabilidade e qualidade do suprimento de energia elétrica, 
os Serviços Ancilares. Dentre os diversos tipos de Serviços 
Ancilares, o suporte de potência reativa, é o serviço 
responsável pelo fornecimento ou absorção de energia reativa, 
destinada ao controle de tensão da rede de operação, 
mantendo-a dentro dos limites de variação estabelecidos nos 
Procedimentos de Rede. 
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Devido à importância do fornecimento de suporte de 
potência reativa ao sistema, vários trabalhos têm sido 
publicados com o objetivo de otimizar o fornecimento deste 
serviço de forma a atender as restrições impostas pelo Sistema 
Elétrico [1]-[6]. 

O presente trabalho propõe uma metodologia que visa 
otimizar o serviço de suporte de reativos prestado pelos 
agentes geradores e identificar quem oferece e quem utiliza 
esse serviço. Essa metodologia permite que os agentes tenham 
condições de indicar o grau de responsabilidade de cada um 
que venha a contribuir para a necessidade de prestação do 
serviço de suporte reativo. 

A metodologia proposta utiliza um Fluxo de Potência 
Ótimo Linearizado cuja função objetivo é minimizar a 
potência reativa das barras do sistema. O problema obedece a 
um conjunto de restrições, como por exemplo, os níveis de 
tensão do sistema, os limites de reativos dos geradores e os 
limites de reativos das cargas. 

O trabalho está organizado como a seguir. A Seção II 
apresenta a formulação do problema de programação linear 
utilizado neste trabalho. A Seção III apresenta a metodologia 
utilizada na otimização do suporte de reativos fornecido pelos 
agentes geradores. A Seção IV apresenta os testes e resultados 
obtidos a partir da metodologia proposta e a seção final 
apresenta as conclusões deste trabalho. 

II.  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO LINEAR  
A seguir serão apresentadas as formulações dos problemas 

de Programação Linear (PL) utilizados neste trabalho. O 
problema de Programação Linear é utilizado com o intuito de 
otimizar a potência reativa do sistema, minimizando o suporte 
de reativos por parte dos geradores. Para isto, foi sugerida a 
formulação de diferentes problemas de Programação Linear 
tendo assim diferentes pontos de operação. Para estes 
diferentes pontos de operação foram definidos os estados do 
sistema como a seguir: 

 
• “Solução Base”; 
• “Solução Sub Ótima” e; 
• “Solução Super Ótima”. 
 

A “Solução Base” é o ponto de operação do sistema, 
resultante do problema de programação linear, onde considera 
que os valores de potência reativa nas barras de carga do 
sistema estejam com um fator de potência menor ou igual a 



  

0,95 (indutivo).  
A “Solução Sub Ótima” é um caso otimizado em relação ao 

ponto de operação denominado por “Solução Base”. Este é um 
caso factível de ser realizado na prática, mas tem uma solução 
não tão otimista quando comparado com o que foi definido 
por “Solução Super Ótima”. Esta solução é obtida a partir do 
problema de programação linear que considera que os valores 
de potência reativa nas barras de carga do sistema estejam 
com um fator de potência menor ou igual a 0,98 (indutivo). 

E por fim é apresentada “Solução Super Ótima”, caso mais 
otimista do sistema. Este caso apresenta o menor valor de 
reativo suprido pelos geradores e eventualmente pode não ser 
praticado por exigir em algumas barras de carga fator de 
potência unitário, porém não capacitivo. A seguir são 
apresentadas as formulações dos problemas de programação 
linear que definem os pontos de operações descritos 
anteriormente. 

A.  Formulação do problema de Programação Linear para 
“Solução Super Ótima” 

O problema de Programação Linear para a “Solução Super 
Ótima” pode ser representado matematicamente através de um 
problema de otimização com restrições de igualdade e 
desigualdade como: 
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Note que o algoritmo de Programação Linear requer que 

todas variáveis sejam positivas. 
A equação (1) indica a função objetivo que se pretende 

minimizar. Para este problema a função objetivo é 
representada pela soma das potências reativas finais nas barras 
do sistema. 

As equações (2) e (3) indicam que as tensões de todas as 
barras deverão ficar entre os limites mínimos e máximos, 
respectivamente; 

A equação (4) indica que é permitido aos geradores suprir 
reativos na faixa de 0-500MVAr; 

A equação (5) limita a potência reativa nas barras de carga 
(PQ) na faixa de 0-500MVAr, permitindo assim que se tenha 
um fator de potência unitário. 

[S] é a matriz de sensibilidade de tensão em relação à 
variação de potência reativa determinada a partir da matriz 
Jacobiana resultante do problema de Fluxo de Carga [7]; N é o 
número total de barras do sistema; Voi é a magnitude de tensão 
do ponto de operação inicial, Qfi e Qoi são os valores finais e 
iniciais de potência reativa nas barras, respectivamente. 

B.  Formulação do problema de Programação Linear para 
“Solução Sub Ótima” 

O problema de Programação Linear para a “Solução Sub 

Ótima” pode ser representado matematicamente através de um 
problema de otimização com restrições de igualdade e 
desigualdade como: 
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Na formulação apresentada para a solução denominada de 

Sub Ótima, a última equação indica que para as barras de 
carga o fator de potência pode alcançar o valor de 0,98 
indutivo. 

C.  Formulação do problema de Programação Linear para 
“Solução Base” 

O problema de Programação Linear para a “Solução Base” 
pode ser representado matematicamente através de um 
problema de otimização com restrições de igualdade e 
desigualdade como: 
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Note que para a formulação apresentada para a solução 

denominada de Base, a última equação indica que para as 
barras de carga o fator de potência pode alcançar o valor de 
0,95 indutivo.  

III.  METODOLOGIA PROPOSTA 
Para o desenvolvimento da metodologia proposta utilizada 

para quantificar o excedente de potência reativa fornecida 
pelas barras geradoras foi utilizado o processo descrito a 
seguir. 

Como descrito na Seção II, foram definidos três estados 
operacionais para o sistema. São eles: estado cuja solução 
apresentada é a “Solução Base”, estado cuja solução 
apresentada é a “Solução Super Ótima” e estado cuja solução 
apresentada é a “Solução Sub Ótima”.  

A partir dos dados de carregamento e dos dados de 
configuração física do sistema proposto foi utilizado um 
programa de análise de rede, com o objetivo de simular o 
Fluxo de Carga do mesmo. A solução resultante do programa 
de Fluxo de Carga é utilizada na formulação da matriz 
sensibilidade empregada no problema de programação linear. 

Determinada a matriz de sensibilidade utilizada como 
matriz dos coeficientes das restrições de desigualdade do 
problema, o próximo passo é a formulação do problema de PL 
que represente o estado operacional que se queira alcançar. 

Após a formulação do problema de PL o próximo passo é a 



  

execução do mesmo. Caso o problema convirja, os resultados 
do mesmo devem ser ajustados no arquivo de dados do 
problema de Fluxo de Carga. Caso contrário deve-se fazer 
uma nova formulação para o problema de PL. 

Após o ajuste dos dados de entrada do problema de Fluxo 
de Carga, o mesmo é executado e caso convirja para uma boa 
solução, o problema é finalizado. Caso contrário, essa nova 
solução do problema de Fluxo de Carga será um novo 
conjunto de dados para uma nova formulação do problema de 
PL. Inicia-se então uma nova iteração. 

Esse processo iterativo ocorre, pois junto ao problema de 
Fluxo de Carga está representada a não linearidade do sistema 
elétrico, o que não acontece no PL. Esse desvio entre a 
resposta do problema do PL e a solução do problema de Fluxo 
de Carga, é superado após duas ou três iterações do Problema 
de Fluxo de Carga [8]. Esse processo iterativo é representado 
pela Fig. 1. 

 

 
Fig 1.  Fluxograma do problema de otimização do suporte de potência reativa. 
  

Obtida a solução final dos estados operacionais definidos, é 
feita uma análise na geração de potência reativa e determinada 
a economia de potência reativa alcançada a partir do processo 
de otimização. 

IV.  TESTES E RESULTADOS 
Com o objetivo de avaliar a metodologia proposta foram 

realizados alguns testes a partir de um sistema de 8 barras. Os 
testes realizados a partir deste sistema permitiram uma maior 
sensibilidade sobre a metodologia proposta possibilitando 
assim um maior domínio sobre as variáveis do problema. O 

esquema do sistema utilizado para realização dos testes é 
apresentado na Fig.2. 

 
Fig 2.  Sistema de 8 barras. 

 
Os dados de gerações e cargas para o sistema de 8 barras 

são apresentados na Tabela I. Na Tabela I os valores de Qsh  
menor que zero significa que se tem reatores ligados as barras 
e os valores de potência reativa  da carga (Q) maior do que 
zero significa que a carga é indutiva. 
 

TABELA I 
DADOS INICIAIS DO SISTEMA DE 8 BARRAS  

 

 
 
A Tabela II apresenta o estado final do sistema de 8 barras 

onde optou-se pelo valor de 1,05 p.u. na tensão da barra de 
referência. Os valores, de potência reativa, maiores que zero, 
apresentados para as barras de geração e/ou referência 
significa que o gerador alimenta uma carga indutiva, ou seja, 
gerador superexcitado. 

A partir dos dados apresentados nas Tabelas I e II foram 
realizados os testes com o objetivo de determinar os três 
estados operacionais definidos anteriormente. 

Para o primeiro teste realizado foi formulado um problema 
de programação linear que minimizasse a potência reativa 
final das barras do sistema sujeito às restrições de limites 
tensões e as restrições de limites de potência reativa. 

As potências reativas das barras de carga ficaram limitadas 
a um fator de potência menor ou igual 0,95. A Tabela III 
apresenta os resultados do processo de otimização para o 
primeiro teste realizado. Foram introduzidos nos dados de 
cálculo do fluxo de carga os reativos indicados pelo PL para 



  

as barras de carga e a tensão indicada pelo PL para as barras 
de geração e referência. 

 
TABELA II 

ESTADO FINAL RESULTANTE DO FLUXO DE CARGA PARA O SISTEMA DE 8 
BARRAS  

 

 
 

O sistema de equações do problema de programação linear 
formulado para o primeiro teste está representado no Item 
II.C. Para a solução apresentada pela Tabela III a solução do 
PL alocou todas as barras de carga no limite de reativos (fator 
de potência igual a 0,95). 

O segundo teste realizado trata do ponto operacional 
definido como “Solução Sub Ótima”. Para este teste foi 
formulado um problema de programação linear que 
minimizasse a potência reativa final das barras do sistema 
sujeito às restrições de limites tensões e as restrições de 
limites de potência reativa.  As potências reativas das barras 
de carga foram limitadas a um fator de potência menor ou 
igual a 0,98. 

A Tabela IV apresenta os resultados do processo de 
otimização para o segundo teste realizado. O sistema de 
equações do problema de programação linear formulado para 
o segundo teste está representado no Item II.B.. Foram 
introduzidos nos dados de cálculo do fluxo de carga os 
reativos indicados pelo PL para as barras de carga e a tensão 
indicada pelo PL para as barras de geração e referência. 

 
TABELA III 

ESTADO FINAL RESULTANTE DO FLUXO DE CARGA DO TESTE “SOLUÇÃO 
BASE” PARA O SISTEMA DE 8 BARRAS 

 

 
 
 
 
 

 
TABELA IV 

ESTADO FINAL RESULTANTE DO FLUXO DE CARGA DO TESTE “SOLUÇÃO SUB 
ÓTIMA” PARA O SISTEMA DE 8 BARRAS 

 

 
Observe que os fatores de potência (cosφ) das barras de 

carga ficaram todos em 0,98. Os reativos gerados 
apresentados na Tabela IV foram evidentemente menores 
visto que os reativos das cargas também foram menores. 

O terceiro teste realizado trata do ponto operacional 
definido como “Solução Super Ótima”. Para este teste foi 
formulado um problema de programação linear que 
minimizasse a potência reativa final das barras do sistema 
sujeito às restrições de limites tensões e as restrições de 
limites de potência reativa. As potências reativas das barras de 
carga foram limitadas a um fator de potência unitário. A 
Tabela V apresenta os resultados do processo de otimização 
para o terceiro teste realizado. Esse teste é definido como 
sendo o de melhor solução por dar a liberdade das barras de 
carga virem a ter fatores de potência unitários. O sistema de 
equações do problema de programação linear formulado para 
o terceiro teste está representado no Item II.A. 

Como já descrito anteriormente, o resultado apresentado 
pelo Teste 3 não poderia ser aplicado na prática. Isso ocorre 
devido a dificuldade de se exigir das concessionárias que suas 
cargas tenham fator de potência próximo do valor unitário. 
Foram introduzidos nos dados de cálculo do fluxo de carga os 
reativos indicados pelo PL para as barras de carga e a tensão 
indicada pelo PL para as barras de geração e referência. 

Os resultados apresentados pelos Testes 1 e 2 são 
praticáveis e mostram que de acordo com o fator de potência 
apresentado pelas cargas, as barras geradoras precisam gerar 
uma maior ou uma menor potência reativa.  

A partir dos resultados obtidos é possível fazer uma análise 
da potência reativa adicional gerada pelas barras de geração. 
Os resultados apresentados mostraram a necessidade de um 
maior valor de potência reativa gerado para compensação do 
fator de potência das barras de carga. Esse suporte de reativos 
fornecido pelos geradores com o objetivo de compensar o 
fator de potência das barras de carga é tratado como um tipo 
de Serviço Ancilar. Os fatores de potência das barras de carga 
4,5,7 e 8 apresentados na Tabela V foram fixados todos em 
1,0. 

 
 
 



  

 
TABELA V 

ESTADO FINAL RESULTANTE DO FLUXO DE CARGA DO TESTE “SOLUÇÃO 
SUPER ÓTIMA” PARA O SISTEMA DE 8 BARRAS 

 

 

V.  CONCLUSÕES 
O presente trabalho apresentou uma metodologia para 

determinar de forma otimizada o suporte de reativos fornecido 
pelas barras de geração. Esse objetivo foi alcançado a partir de 
um processo de otimização cuja função objetivo é minimizar 
da potência reativa final das barras do sistema. 

A partir dos resultados alcançados é possível perceber que 
de acordo com o nível de potência reativa das cargas, as barras 
de geração devem gerar mais ou menos potência reativa com o 
objetivo de compensar o fator de potência das barras de carga. 

Os resultados apresentados mostraram que os sistemas 
elétricos podem, na maioria das vezes, trabalhar em um ponto 
de operação de forma a minimizar a dependência das barras de 
carga em relação ao suporte de potência reativa fornecido 
pelas barras de geração. 

As barras de carga operando em um ponto com maior 
dependência em relação ao suporte de potência reativa 
aumentam a necessidade de geração de potência reativa por 
parte das barras geradoras tendo assim um aumento nas perdas 
ativas do sistema. Esta geração excedente serve como 
parâmetro para as barras geradoras pleitear através de 
contratos de prestação de Serviços Ancilares o fornecimento 
do suporte de potência reativa.  

Outra forma de compensar o adicional de potência reativa 
requerida pelas barras de carga seria as mesmas alocar 
compensadores de forma a não necessitar do suporte de 
potência reativa provenientes das barras geradoras. 
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