
 
                 
 

 

ESPAÇO 
ENERGIA 

Revista técnico-científica da área de energia 
A journal on advances in energy science and technology 

ISSN: 2595-7910 
e s p a c o e n e r g i a @ c o p e l . c o m 

Open Journal: www.espacoenergia.com.br 

ISSUE  28  |  APRIL 2018 
Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of promoting 

the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing important benefits to 
society and to the human being, by means of better products, processes, services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 

 

 

COPEL – Companhia Paranaense de Energia 
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Editorial – Issue 28 – April 2018 

The subject of the moment in the Brazilian electric sector is the long-awaited and desired restructuring of its 
model. Espaço Energia, as a scientific vehicle with a special interest in the dissemination of innovative projects 
with applications in the electric sector, advocates a new structure that can stimulate innovative solutions in 
order to reach a level of maturity and excellence, making the country a world reference in the energy issue. This 
translates into a model that backs competition, in which entrepreneurs maintain their interests in innovation, in 
order to acquire competitive differentials. We believe that this is the main driver for a model that is capable of 
generating the expected benefits to the country. 

Another important factor is the establishment of a policy that can stimulate the evolution of the sector in the 
medium and in the long term, and this is intrinsically linked to activities in which R&D is inserted. In a country 
eager to reach a satisfactory level of development, but still struggles in its mindset on the interaction between 
the various sectors involved, namely academia, industry and institutions focused on innovative enterprises, with 
or without intervention of government development agencies, it is essential to draw a path that can lead us to 
the desired level. 

It is not just a matter of momentarily providing good service to society. Far beyond seeking to foresee the future 
to ensure the survival of the sector and thus the welfare of society, it is about breaking a paradigm, one that 
imposes on us the idea that Brazil is only, and always will be, an emerging country. This stigma seems to prevent 
us from turning over the page, from adopting a first-world attitude, from nurturing a line of thought whose 
premises are not to remain in the middle, but to achieve differentiation and to begin reaping the fruits reserved 
only to the so-called developed countries. 

The attitude must therefore be aggressive, especially with regard to the relationship between competition and 
development. When analysing the world context, it becomes clear that development occurs naturally in 
environments where interest in differentiation is stimulated. By allowing players to reap good fruit from their 
innovative stance and from the creation of differentiated products and services, the new model for the electric 
sector will automatically ensure good service and high quality to society. 

The innovative mind finds its motivation in the challenges, and the competition, as seen by the innovators, 
implies the conscience of constantly seeking the vanguard. For innovators, there is no rest. There is no level of 
lull. They know that any disruption of the status quo can make them lose the fruits of the achievements of the 
past. Thus, the challenge is always present, concretized in the need to be always ahead. Therefore, by 
stimulating competition, innovative entrepreneurs will be encouraged to produce what should be expected of 
them, which yet today goes unnoticed. 

This issue brings three papers on relevant issues in the electric sector. The first deals with the issue of regulatory 
choices of distributed generation in the country, its perspectives and its opportunities. The second presents an 
alternative approach for the estimation of generalized state, using a more complete representation and tackling 
the resulting computational complexity through decoupling techniques. The third paper deals with the problem 
of corrosion in the anchorage of power transmission towers in aggressive environments, presenting important 
analytical results. 

Espaço Energia will continue on its way fostering and disseminating scientific and technological advances in the 
area of energy. This role can only be played thanks to the participation of our illustrious editorial board, referees 
and, of course, authors of the published papers. We hope this issue brings important contributions to all 
readers. 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 28 – Abril de 2018 

O assunto em voga no setor elétrico brasileiro neste momento é a tão esperada e desejada reestruturação de 
seu modelo. A Espaço Energia, como veículo científico com especial interesse na divulgação de 
empreendimentos inovadores com aplicações no setor elétrico, defende uma nova estrutura que possa 
estimular soluções inovadoras, no intuito de atingir um patamar de maturidade e excelência, fazendo do país 
referência mundial na questão energética. Isso se traduz em um modelo que preconiza a competição, em que 
empreendedores mantenham seus interesses na inovação, para assim adquirir diferenciais competitivos. 
Acreditamos que esse seja o principal driver para um modelo que esteja apto a gerar os benefícios esperados ao 
país. 

Outro fator importante é o estabelecimento de uma política que estimule a evolução do setor no médio e no 
longo prazo, e isso está intrinsecamente vinculado a atividades nas quais insere-se P&D. Em um país que deseja 
alcançar um patamar satisfatório de desenvolvimento, mas que ainda engatinha até mesmo em sua postura no 
que diz respeito à interação entre os diversos setores envolvidos, a saber, academia, indústria e instituições 
voltadas a empreendimentos inovadores, com ou sem a interveniência de órgãos governamentais de fomento, 
torna-se essencial traçar um caminho que possa nos levar ao patamar desejado. 

Não se trata apenas de prestar momentaneamente um bom serviço à sociedade. Muito além de procurar 
antever o futuro para garantir a sobrevivência do setor e, com isso, do bem-estar da sociedade, trata-se de 
quebrar um paradigma, aquele que nos impõe a ideia de que nosso país é apenas, e sempre será, um 
“emergente”. Esse estigma parece nos impedir de virar a página, de adotar uma postura de primeiro mundo, de 
nutrir uma linha de pensamento cujas premissas não sejam permanecer no mediano, mas de alcançar a 
diferenciação e começar a colher os frutos reservados apenas aos países ditos desenvolvidos. 

A postura deve, portanto, ter um caráter agressivo, especialmente no que concerne à relação entre competição 
e desenvolvimento. Ao se analisar o contexto mundial, percebe-se claramente que o desenvolvimento ocorre de 
maneira natural em ambientes em que o interesse na diferenciação é estimulado. Ao permitir que players 
colham bons frutos a partir de sua postura inovadora e da criação de produtos e serviços diferenciados, o novo 
modelo do setor estará automaticamente garantindo o bom serviço e a alta qualidade à sociedade. 

A mente inovadora encontra sua motivação nos desafios, e a competição, tal como vista pelos inovadores, 
implica a consciência de constantemente buscar a vanguarda. Para o inovador, não há descanso. Não há 
patamar de bonança. Ele sabe que qualquer perturbação do status quo pode fazê-lo perder os frutos alcançados 
pelas conquistas do passado. Assim, o desafio está sempre presente, concretizado na necessidade de estar 
sempre à frente. Portanto, ao estimular a competição, estar-se-á estimulando os empreendedores inovadores a 
produzir aquilo que deles deveria ser esperado, mas que hoje passa despercebido. 

Esta edição traz três artigos em assuntos relevantes do setor elétrico. O primeiro aborda a questão de regulação 
de geração distribuída no país, suas perspectivas e suas oportunidades. O segundo apresenta uma abordagem 
alternativa para a estimação de estado generalizada, usando uma representação mais completa e abordando a 
consequente complexidade computacional por meio de técnicas de desacoplamento. O terceiro artigo aborda o 
problema da corrosão na ancoragem de torres de transmissão de energia em ambientes agressivos, 
apresentando importantes resultados analíticos. 

A Espaço Energia prosseguirá em seu caminho fomentando e divulgando os avanços científicos e tecnológicos na 
área de energia. Esse papel só pode ser desempenhado com a participação de nosso ilustre conselho editorial, 
corpo de avaliadores e, claro, autores dos artigos publicados. Esperamos que esta edição traga importantes 
contribuições a todos os leitores. 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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As escolhas regulatórias da 
geração distribuída no Brasil: 
perspectivas e oportunidades 
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Abstract: This paper aims at evaluating the regulatory 
choices related to distributed generation in Brazil. First, the 
micro and mini generation are presented, together with 
their compensatory energy system. Then, an overview of 
the distributed generation in Brazil is shown. Finally, the 
paper, based on a proposed optimization model, analyses 
the impacts of the energy credit mechanisms and the tariff 
structure to the energy costs and the efficient electricity 
use, considering a consumer who has distributed generation 
and is also connected to a utility network. The developed 
model minimizes the daily energy cost, subject to 
consumption requirements, tariff values, typical 
photovoltaic generation profile and, in some cases, taking 
into account the operation of an energy storage system 
integrated to the distributed generation.  

Keywords: Distributed generation of energy, regulatory 
structure, tariff system, efficient energy use, net-metering, 
energy cost. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar as escolhas 
regulatórias da geração distribuída de energia elétrica no 
Brasil. Primeiramente, as modalidades de micro e 
minigeração são apresentadas, bem como o sistema de 
compensação de energia elétrica disponível para esses tipos 
de geradores. Na sequência, um panorama do crescimento 
do número de instalações de geração distribuída no país é 
mostrado. Por fim, o artigo, com base em um modelo de 
otimização proposto para as simulações, analisa os impactos 
do mecanismo de crédito de energia e da estrutura tarifária 
na estimativa de custo de aquisição e no uso eficiente da 
energia elétrica de um agente que possua geração 
distribuída e ademais esteja conectado à rede de 
distribuição por meio de unidades consumidoras. O modelo 
de otimização desenvolvido para este estudo minimiza o 
custo diário de aquisição de energia elétrica, sujeito aos 
requisitos de carga diário, as tarifas de energia, ao perfil 
típico de geração elétrica de um painel fotovoltaico e, para 
alguns casos, considera-se a incorporação de um sistema de 
armazenamento de energia, de modo a auxiliar o 
suprimento de energia da unidade consumidora. 

Palavras-Chave: Geração distribuída , estrutura regulatória, 
modalidade tarifária, uso eficiente, net-metering, custo de 
energia. 

1 Introdução 

A expansão da oferta de eletricidade é necessária para 
estabelecer o balanço entre a geração e a carga de um 
sistema elétrico, quando um cenário de crescimento da 
demanda por eletricidade é previsto. 

O Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) tem, tradicionalmente, 
baseado suas expansões em usinas de grande capacidade de 
potência e operadas centralizadamente. Nessa abordagem 
estratégica para definir a expansão da oferta de geração de 
energia, os agentes produtores priorizam os potenciais 
energéticos viáveis e localizados, predominantemente, 
distantes do centro de carga. Portanto, os investimentos nas 
redes de transmissão e distribuição de energia são, muitas 
vezes, necessários para estabelecer o transporte e a 
distribuição da produção das usinas até os consumidores 
finais. A premissa básica desse arranjo operacional é a 
economia de escala, uma vez que os projetos de usinas com 
geração centralizada poderiam oferecer energia a preços 
mais competitivos do que aqueles associados aos 
empreendimentos com capacidade instalada reduzida. 

Por outro lado, os desenvolvimentos tecnológicos no 
segmento de geração de energia têm contribuído para o 
emprego de unidades geradoras de pequeno porte e 
próximas aos centros de carga, muitas vezes 
compartilhando o ponto de conexão à rede elétrica com a 
unidade consumidora. Neste contexto, as estruturas 
regulatórias, que definem as características técnicas e os 
incentivos para a incorporação dessas modalidades de 
geração, são importantes para promover a eficiência 
econômica da expansão do sistema elétrico, o equilíbrio 
entre a oferta e a demanda de energia, assim como a 
diversificação da matriz eletroenergética. 
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2 Definição da geração distribuída 

Geração distribuída (GD) diz respeito à geração de energia 
próximo da carga ou integrada à unidade consumidora, 
neste caso, compartilhando o ponto de conexão com a rede 
de distribuição de energia.  

As condições gerais de funcionamento da GD no Brasil 
foram estabelecidas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), a partir da Resolução Normativa N.o 482, 
de 17 de abril de 2012 [1]. Em seguida, essa resolução foi 
modificada pela Resolução Normativa N.o 687, de 24 de 
novembro de 2015 [2] e pela Resolução Normativa N.o 786, 
de 17 de outubro de 2017 [3]. 

2.1 Classificação da micro e mini GD 

Segundo as Resoluções Normativas N.o 687 e N.o 786 da 
ANEEL, a microgeração e a minigeração de energia são 
conectadas à rede de distribuição por meio de unidades 
consumidoras e têm classificações de acordo com as suas 
potências instaladas. 

• Microgeração: central geradora com potência 
instalada inferior ou igual a 75 kW e que utilize 
cogeração qualificada ou fontes renováveis de 
energia. 

• Minigeração: central geradora com potência 
superior a 75 kW e inferior ou igual a 5 MW e que 
utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis 
de energia. 

2.2 Modalidades de micro e mini GD 

Ainda de acordo com as resoluções normativas descritas 
neste artigo, a GD pode estar associada a diferentes 
modalidades, que dependem da localização da geração em 
relação à carga e também do grupo de consumidores que 
participam do rateio da energia produzida mensalmente. 

• Geração conectada junto da unidade 
consumidora; 

• Geração com múltiplas unidades consumidoras; 

• Geração compartilhada por unidades 
consumidoras reunidas por meio de consórcio ou 
cooperativa; 

• Geração caracterizada por autoconsumo remoto. 

A GD convencional caracteriza a geração distribuída que é 
conectada na rede de distribuição por meio da unidade 
consumidora. 

A segunda alternativa define a GD em condomínios. Desse 
modo, a GD para o atendimento das áreas comuns é uma 
unidade consumidora distinta das múltiplas unidades 
consumidoras que estão localizadas na mesma propriedade 
ou em propriedades contíguas, cada uma associada a um 
consumo independente de energia. 

Já a terceira modalidade de GD é caracterizada pela geração 
em local diferente daquele onde a energia excedente será 
compensada. Além disso, as unidades consumidoras, dentro 
da mesma área de concessão ou permissão, são reunidas 
por meio de consórcios ou cooperativas. 

Por fim, o autoconsumo remoto é o que ocorre dentro da 
mesma área de concessão ou permissão. Este caso aplica-se 
às unidades consumidoras que pertençam à mesma pessoa 
física ou jurídica, que possua unidade consumidora com GD 
e em local diferente das outras unidades consumidoras, nas 
quais a energia execedente poderá ser compensada. 

2.3 O sistema de compensação de energia elétrica 

O  sistema de compensação líquida foi um dos mecanismos 
regulatórios adotados para incentivar a GD no Brasil. Esse 
conceito é conhecido internacionalmente como net 
metering.  

Nesse sistema de compensação de energia elétrica, a 
energia ativa excedente injetada pela micro ou minigeração 
é cedida à distribuidora de determinada área de concessão. 
O crédito acumulado por um período de até 60 meses após 
a data do faturamento pode ser usado para compensar o 
consumo de energia ativa mensal atribuído à unidade 
consumidora. Ademais, o excedente de energia pode ser 
utilizado para abater o consumo de energia ativa de outras 
unidades consumidoras, seguindo as classificações descritas 
no item 2.2. 

2.4 O crescimento da GD no Brasil 

A figura 1 mostra o histórico de implantação de instalações 
de GD no Brasil a partir de 2012, ano do marco regulatório 
dessa modalidade de geração, até o mês de outubro de 
2017. Os dados foram obtidos no site da ANEEL [4]. 

 

Figura 1: Histórico do crescimento da GD no Brasil. 

 

O crescimento é exponencial e, além disso, destaca-se que 
em 2015 a Resolução Normativa N.o 687 da ANEEL 
introduziu o sistema de compensação de energia elétrica. 
Nesse mesmo ano, o número de usinas era de 1.809, já no 
mês de outubro de 2017, a quantidade total de usinas 
atingiu 16.335. O número total de empreendimentos de GD 
equivale a 182.7 MW de potência instalada.   
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A tabela 1 agrupa o total de usinas em cada uma das 
modalidades de GD especificadas no item 2.2 – os dados 
estão referenciados ao mês de outubro de 2017 [5]. 

Tabela 1: Modalidades de GD. 

 

O maior número de usinas está associado à modalidade de 
GD que considera a geração na própria unidade 
consumidora, a potência instalada é de cerca de 131 MW. A 
segunda posição é ocupada pela GD relacionada ao 
autoconsumo remoto, a potência instalada desse grupo é de 
aproximadamente 39.5 MW. Nessa opção de GD, destaca-se 
que o número de unidades consumidoras que recebem o 
crédito de energia é significativamente superior ao número 
de usinas de geração de energia. 

A tabela 2 indica a divisão da GD por tipo de fonte de 
geração [6]. A data de referência é outubro de 2017. A 
geração fotovoltaica (UFV) apresenta o maior número de 
instalações de GD, contabilizando 16.198 usinas e um total 
de 134,3 MW em potência instalada deste tipo de fonte. 

Tabela 2: Tipos de fonte de GD. 

 

3 O histórico de custo das tecnologias de GD 

 
A trajetória de preços associada à instalação de 
equipamentos de geração fotovoltaica é evidenciada a 
seguir. Posteriormente, uma estimativa para o custo de 
equipamentos referente a um sistema de armazenamento 
de energia é apresentada. Os valores são baseados em 
modelos de baterias para uso em escala residencial.  

3.1 Geração fotovoltaica 
 
Dentre as tecnologias de geração distribuída apontadas 
neste artigo, o crescimento mais expressivo é associado à 
GD fotovoltaica (UFV). O histórico de preços dessa 
tecnologia de geração pode ser conferido na figura 2, onde 
são apresentados os preços de instalação de UFV residencial 
nos Estados Unidos (EUA), país com elevada penetração 
desse tipo de GD [7].  
 

 

Figura 2: Histórico do custo de instalação de GD fotovoltaica - EUA. 

 

Observa-se que, em 2012, a redução do preço do kW 
instalado foi de quase 38% em relação ao preço do ano de 
de 2010 e, de cerca de 61% quando comparado ao preço do 
ano de 2017. De acordo com o relatório do National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), a queda dos custos 
está ligada, sobretudo, ao menor custo de fabricação dos 
módulos fotovoltaicos e dos inversores de frequência, bem 
como ao aumento da eficiência dos módulos. 

A rápida queda de preços desta fonte de geração, que pode 
ser observada na figura 2, repercute na atratividade dessa 
alternativa de GD para compor o mix de suprimento de 
energia de uma unidade consumidora e, assim, permitir o 
atendimento parcial ou integral do seu consumo por meio 
de geração própria. 

No Brasil, uma estimativa de custo para a geração 
fotovoltaica distribuída é apresentada no boletim sobre a 
energia solar no Brasil e no mundo, produzido pelo 
Ministério de Minas e Energia [8]. O custo de instalação, 
tendo como referência o ano de 2016, varia de 7.000 R$/kW 
até 13.000 R$/kW, dependendo do local de instalação dos 
painéis fotovoltaicos. Portanto, além da redução do custo 
da GD fotovoltaica dentro do período analisado, a 
implantação da regulamentação desse tipo de geração a 
partir de 2012 contribuiu para a difusão dessa opção de 
geração distribuída no país. 

3.2 Sistema de armazenamento 

A indústria de sistemas de armazenamento, 
especificamente de baterias, também tem desenvolvido 
aplicações voltadas para a geração de energia em pequena 
escala. Do mesmo modo que vem ocorrendo com a 
fabricação de equipamentos ligados à geração fotovoltaica, 
espera-se uma redução de custo dos equipamentos que 
desempenham a função de armazenamento de energia em 
sistemas acoplados a GD. 

Em estudo também publicado pelo NREL, “Installed Cost 
Benchmarks and Deployment Barriers for Residential Solar 
Photovoltaics with Energy Storage: Q1 2016”, um sistema de 
armazenamento residencial, com capacidade de 3 kW /         
6 kWh, tem custo de equipamentos variando na faixa de 
6.530 US$/kW a 8.559 US$/kW – ano de referência 2016 [9].   

	Modalidade	
	Número	de	

usinas	

	Número	de	unidades	
consumidoras	que	

recebem	os	créditos	

	Potência	
instalada	

(kW)	

Geração	na	própria	unidade	consumidora 14.984								 14.984																												 131.207							

Geração	com	múltiplas	unidades	consumidoras 1																		 5																																					 5																		
Geração	compartilhada 42																 280																																	 12.058									

Autoconsumo	remoto 1.311											 3.520																														 39.497									

	Tipo	 	Quantidade	

	Número	de	unidades	

consumidoras	que	

recebem	os	créditos	

	Potência	

Instalada	

(kW)	

Geração	Hidrelétrica	(CGH) 20																	 238																													 15.191									

Geração	Eólica	(EOL) 53																	 96																															 10.286									

Geração	Fotovoltaica	(UFV) 16.198									 18.262																								 134.318							

Geração	Termelétrica	(UTE) 67																	 193																													 22.972									
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4 As modalidades tarifárias  

A tarifa final de um consumidor pode ser formada por duas 
componentes: (i) energia elétrica e (ii) demanda de 
potência. A combinação dessas duas variáveis define o 
conjunto tarifário à qual a unidade consumidora pertence. 

Antes de definir as modalidades tarifárias, é importante 
caracterizar as unidades consumidoras de acordo com o 
nível de tensão de fornecimento da energia elétrica. Assim, 
os consumidores atendidos em tensões iguais ou acima de 
2,3 kV pertencem ao grupo A. O grupo B é formado pelos 
consumidores que estão conectados na rede em tensões 
abaixo de 2,3 kV. 

As tarifas implantadas no Brasil são divididas em quatro 
modalidades [10]. 

• Azul: consumidores do grupo A, tarifas distintas 
para a energia elétrica e para a demanda de 
potência, e dependem das horas de utilização do 
dia. 

• Verde: consumidores do grupo A, tarifa de 
energia, de acordo com as horas de utilização do 
dia, e tarifa única para a demanda de potência. 

• Monômia: consumidores do grupo B, tarifa única 
somente para a componente referente à energia 
elétrica. 

• Branca: consumidores do grupo B, tarifa referente 
à energia elétrica, porém essa componente é 
diferenciada e depende das horas de utilização ao 
longo do dia. 

As análises deste artigo concentram-se nas unidades 
consumidoras do grupo B e que têm a possibilidade de optar 
pela tarifa monômia ou branca. É importante lembrar que 
para estas modalidades tarifárias existe um valor mínimo a 
ser cobrado da unidade consumidora e serve para cobrir os 
custos de disponibilidade de energia da distribuidora. Estes 
valores, no caso dos consumidores do grupo B, são definidos 
por faixas de consumo: 30 kWh (monofásico), 50 kWh 
(bifásico) e 100 kWh (trifásico).  

5 Estudos de caso  

A avaliação da estratégia de aquisição de energia elétrica 
pela unidade consumidora é apresentada neste tópico. 

O modelo proposto neste artigo foi implementado na 

ferramenta Solver for MS-Excel. A função objetivo 
minimiza o custo diário do consumo de energia elétrica, 
considerando um perfil típico de geração solar fotovoltaica, 
os limites de potência da instalação, o requisito de consumo 
de energia elétrica da unidade bem como a sua opção pela 
modalidade de tarifa monômia ou branca. 

As equações utilizadas para definir o modelo de otimização 
proposto neste estudo são apresentadas nos Apêndices A e 
B, sendo o primeiro referente aos itens 5.1 e 5.2 e o 
segundo relacionado aos itens 5.3 e 5.4. 

As premissas gerais e válidas para as simulações são 
apresentadas a seguir.  

Os valores de consumo da rede de distribuição e da geração 
de energia do empreendimento de GD são aferidos em 
percentual (p.u) da capacidade instalada da unidade 
consumidora. O valor da tarifa também é expresso em 
percentual da tarifa monômia simulada.  

Os horários de utilização da energia elétrica estão divididos 
em doze patamares ao longo do dia, com duração de duas 
horas cada um. 

Para todas as figuras, figura 3 a figura 8, relacionadas a 
partir do item 5.1, a linha cheia indicada na cor preta mostra 
a tarifa em cada patamar e, o seu valor está referenciado no 
eixo vertical posicionado à direita nas figuras. As outras 
grandezas exibidas nos gráficos têm seus valores expressos 
no eixo vertical localizado à esquerda. 

Para os casos simulados, utiliza-se uma curva típica de 
produção da GD fotovoltaica e especificada por patamar ao 
longo do dia [11]. 

5.1 Caso A 

Esta primeira situação, Caso A (i), simula a unidade 
consumidora que possui carga inflexível e que optou pela 
tarifa monômia – de acordo com a figura 3. 

 

 

Figura 3: Curva diária típica de geração e consumo de energia da 
instalação – tarifa monômia. 

 

Portanto, o perfil de carga da unidade consumidora é 
mantido fixo em cada patamar. Assim, independente da 
produção da GD fotovoltaica e da tarifa, a curva de consumo 
não é alterada. Ou seja, nos momentos em que não existe 
geração própria, a unidade consumidora é atendida pela 
rede de distribuição.  

Na segunda condição simulada, Caso A (ii), a unidade 
consumidora é representada como sendo totalmente 
flexível em relação ao seu consumo de energia. Isto significa 
dizer que o consumo dentro de cada patamar do dia pode 
ser alterado, desde que mantido o requisito energético 
diário igual ao do Caso A (i).  

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Ta
ri
fa
	m

o
n
ôm

ia
	(%

)	
d
a	
ta
ri
fa
	m

o
nô

m
ia
	

G
er
aç
ão

	(
%
)	
e	
Co

n
su
m
o
	(
%
)	
da

	c
ap

ac
id
ad

e	
d
a	
in
st
al
aç
ão

	

Curva	diária	 pica	da	unidade	consumidora	

Geração	de	energia	por	patamar	 Consumo	de	energia	por	patamar	 Tarifa	monômia	



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  28   |   APRIL  2018 
 

5 
 

O resultado do consumo otimizado é indicado na figura 4. 
Nessa situação, a geração da GD é priorizada para o 
atendimento da carga do consumidor. Ressalta-se, no 
entanto, que existem patamares de carga onde não há 
consumo. Como, por premissa, a tarifa é unica ao longo do 
dia, o modelo optou por alocar o consumo nos horários em 
que ocorre a geração fotovoltaica, mesmo quando a carga 
supera a geração. Sabe-se, entretanto, que a mesma 
solução poderia ter sido obtida pelo modelo, distribuindo-se 
a carga que supera a GD, em outros patamares ao longo do 
dia. 

 

 

Figura 4: Curva diária típica de geração e consumo otimizado de 
energia da instalação – tarifa monônia. 

 

Se comparado o custo diário de aquisição de energia, o valor 
do Caso A (ii) é cerca de 70% inferior ao do Caso A (i), 
assumindo que o consumidor pudesse modular totalmente 
a sua carga de energia nos patamares e mantendo o mesmo 
consumo de energia diário nos dois casos. 

O Caso A retrata a baixa efetividade da tarifa monômia e 
única ao longo do dia em promover sinais econômicos para 
a unidade consumidora. Isso ocorre porque, uma vez que a 
tarifa é fixa em todos os patamares, o consumidor não tem 
incentivos para alterar o seu perfil de carga.  

Mesmo se o pico de demanda do sistema de distribuição de 
energia ocorrer no patamar de maior carga do consumidor, 
o agente permanece indiferente quanto à tarifa nesse 
instante. Portanto, o uso eficiente da rede é prejudicado 
nesse caso, pois inclusive quando o sistema de distribuição 
está operando em uma condição adversa, a unidade 
consumidora não tem incentivo econômico para reduzir a 
sua carga durante o período de ponta registrado pela 
distribuidora. Nessa condição simulada que reflete a tarifa 
monômia e invariante ao longo do dia, o consumidor não é 
atualizado sobre as reais condições de fornecimento de 
energia pela distribuidora a que ele está conectado. 

5.2 Caso B 

O Caso B simula um consumidor que tenha optado pela 
tarifa branca, ou seja, nessa modalidade existe a 
diferenciação da tarifa de energia elétrica entre patamares 
pré-estabelecidos ao longo do dia. Neste estudo foi definido 

que, nos patamares fora da demanda de ponta do sistema 
elétrico de distribuição, a tarifa é 15% inferior à tarifa 
monômia. Por outro lado, nos patamares coincidentes com 
a demanda de ponta do sistema de distribuição, a tarifa é 
simulada como sendo 15% superior à tarifa monômia, de 
acordo com a figura 5. A primeira simulação, Caso B (i), fixa 
a carga da unidade consumidora. Ao assumir essa 
característica, o perfil de carga do consumidor não é 
alterado, mesmo com a tarifa diferenciada entre os 
patamares do dia, conforme é exibido na figura 5, que 
indica, nesse caso, a tarifa branca. 

 

 

Figura 5: Curva diária típica de geração e consumo de energia da 
instalação – tarifa branca. 

 

Assim, se o consumidor optasse por esta modalidade 
tarifária e não alterasse o seu perfil de consumo diário, o 
custo de aquisição de energia seria 10% maior, quando 
comparado ao Caso A (i), que simula a condição de tarifa 
monômia e, também define a unidade consumidora com 
curva de carga inflexível. 

Em contrapartida, a figura 6 indica o Caso B (ii), onde o perfil 
de carga do consumidor é considerado totalmente flexível.  

 

 

Figura 6: Curva diária típica de geração e consumo otimizado de 
energia da instalação – tarifa branca. 

Como resultado, a unidade consumidora que alterasse o seu 
perfil de carga, adequando-se ao valor da tarifa branca, Caso 
B (ii), reduziria o custo diário de aquisição de energia em 
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cerca de 75% em relação à situação na qual o consumidor é 
inflexível à tarifa, Caso B (i).  

Por turno, na condição de unidade consumidora flexível e 
com base nos descontos e sobrepreços aplicados para a 
tarifa branca, a economia no custo diário de aquisição de 
energia elétrica seria de 4% quando comparados o Caso B 
(ii) e o Caso A (ii). Os valores de tarifa adotados na 
simulação foram definidos no início do item 5.2. 

5.3 Caso C 

Uma análise de sensibilidade é realizada neste item. Para 
isso, parte-se da premissa que a decisão de incorporar um 
sistema de armazenamento de energia já foi tomada. Em 
vista disso, o objetivo dos itens 5.3 e 5.4 é mostrar as 
diferentes estratégias de consumo, dada a adoção do 
sistema de armazenamento pela unidade consumidora. 

No modelo de simulação, o armazenamento máximo 
admitido é de 2h x 100, onde 100 é a capacidade de 
potência da instalação, em percentual. O intuito dessas 
avaliações é ressaltar o potencial do sistema de 
armazenamento como uma tecnologia com custos 
decrescentes e com possibilidade de penetração junto da 
unidade consumidora que faz uso de GD. De maneira 
semelhante à observada para a evolução dos preços da 
fonte de geração fotovoltaica, o recurso de armazenamento 
de energia também poderá ser adicionado ao portfolio de 
geração das instalações que têm GD e permitir a 
flexibilização do seu consumo diário de energia elétrica a 
partir da rede de distribuição. 

Na figura 7 é apresentado o resultado do consumo ótimo da 
instalação para atender a curva típica de energia em cada 
patamar – o requisito de carga é indicado pela linha preta 
em traço pontilhado e coincide com os valores utilizados nas 
simulações anteriores. A área em cinza representa a 
operação do sistema de armazenamento de energia. Nota-
se que, nos patamares em que a geração fotovoltaica, área 
em azul, supera o requisito de carga, a energia excedente da 
GD é armazenada nesse sistema – parte positiva da área em 
cinza. A parte negativa da área em cinza indica o 
descarregamento do sistema de armazenamento e, 
portanto, o atendimento da curva de carga. A área em rosa 
indica os patamares onde houve consumo a partir da rede 
de distribuição. Nota-se que esse tipo de consumo ocorre 
somente quando a tarifa é menor ao longo do dia – 
patamares de 1 a 8 e patamar 12. Nos momentos de maior 
demanda da unidade consumidora, o sistema de 
armazenamento é responsável pelo atendimento da carga 
de energia, junto com a produção da GD, especificamente 
entre os patamares 9 e 10. 

 

Figura 7: Curva diária típica de geração e consumo otimizado de 
energia da instalação – tarifa branca e sistema de armazenamento. 

 

Para este Caso C, a carga do consumidor é simulada 
inflexível. No entanto, dado a presença do sistema de 
armazenamento e a opção pela tarifa branca, a instalação 
pôde evitar o consumo de energia nos momentos de maior 
demanda esperados pelo sistema de distribuição e, desse 
modo, fazer um uso mais eficiente da energia requerida do 
sistema elétrico onde está conectada. Por premissa, a tarifa 
branca convenciona os patamares em que a rede de 
distribuição se encontra com menor disponibilidade 
operativa e, assim estabelece tarifas mais elevadas para 
esses instantes. Em tese, isso é feito de forma a evitar a 
coincidência da demanda máxima da unidade consumidora, 
com aquela projetada pela distribuidora local.  

Em termos de custo diário de aquisição de energia, o Caso C 
reduziria em 70% o valor em relação ao Caso A (ii), sem 
sistema de armazenamento. Além da redução do custo, o 
sistema de armazenamento contribui para a diminuição do 
consumo da instalação naqueles momentos em que o 
sistema de distribuição pode estar submetido a condições 
adversas de atendimento à sua demanda elétrica, 
direcionando, portanto, um uso eficiente da rede.   

5.4 Caso D 

Este item considera, além do sistema de armazenamento de 
energia, a simulação de tarifas dinâmicas em cada patamar 
de carga. Dessa maneira, no Caso D foi permitida uma 
variação no valor da energia de 30% a 200% em relação à 

tarifa monômia. A função aleatória do MS-Excel foi 
utilizada para definir a tarifa em cada patamar restrito a 
essa faixa pré-estabelecida. 

 A figura 8 mostra as diferentes tarifas de energia, linha 
cheia em preto, que emula os momentos de escassez ou 
maior disponibilidade de energia observados pelo sistema 
elétrico de distribuição.  
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Figura 8: Curva diária típica de geração e consumo otimizado de 
energia da instalação – tarifa dinâmica por patamar e sistema de 

armazenamento. 

Constata-se que o consumo de energia proveniente da rede 
de distribuição é priorizado no patamar 6, que simula a 
menor tarifa de energia ao longo do dia. Adicionalmente, a 
produção da GD fotovoltaica é aproveitada integralmente 
pela instalação e divide-se em duas parcelas: a primeira 
atende a carga de energia exigida no patamar e a segunda é 
estocada no sistema de armazenamento. A utilização da 
energia armazenada ocorre nos patamares de 1 a 3 e de 8 a 
12 – parte cinza indicando valores negativos.  

No Caso D, é possível evidenciar o uso eficiente da rede de 
distribuição em todos os patamares ao longo do dia, pois, 
com a simulação de valores dinâmicos para a tarifa de 
energia, que buscam refletir as condições atualizadas de 
operação da rede de distribuição em cada patamar, a 
unidade consumidora atende a sua carga de modo a reduzir 
o seu custo diário de energia, seja (i) consumindo da rede 
em momentos de tarifas mais baixas, (ii) otimizando a 
geração da GD fotovoltaica ou, ainda, (iii) fazendo uso do 
sistema de armazenamento, com o objetivo de evitar 
exposições a tarifas elevadas. 

5.5 Análise dos resultados 

Os itens 5.1 a 5.4 apresentaram as simulações dos 
comportamentos de uma unidade consumidora de energia 
elétrica que possui recursos distribuídos, GD e sistema de 
armazenamento, e diferentes modalidades tarifárias de 
energia.  

Independente da modalidade tarifária simulada, como 
previsto no sistema de compensação de energia do atual 
modelo regulatório de GD, nos horários onde existe 
excedente de energia, são gerados créditos ao consumidor. 
Se essa situação se repetir predominantemente, no fim do 
mês, a unidade consumidora poderá acumular créditos de 
energia para compensar o seu consumo em faturas de 
meses subsequentes. É importante destacar que não está 
disponível a comercialização do excedente, mas sim, o 
mecanismo de abatimento do consumo mensal pelo crédito 
de energia acumulado em meses anteriores. O crédito tem 
validade de 60 meses após a data do seu faturamento. 

Segundo esse mecanismo de compensação de energia, a 
rede de distribuição é utilizada como “bateria virtual”, isto 
é, injeção de energia quando existe excedente de produção 

da unidade com GD e, importação de energia quando o 
consumo da unidade supera a sua geração.   

Com base nos resultados dos itens 5.1 a 5.3, destaca-se que 
o comportamento da unidade consumidora não é 
amplamente direcionado para um uso eficiente da rede de 
distribuição nas condições simuladas, uma vez que a tarifa 
sendo pré-fixada para os patamares ao longo do dia, seu 
valor pode não retratar as circunstâncias reais e atualizadas 
de fornecimento vivenciadas pelo sistema de distribuição 
local. Para ressaltar os resultados desses itens, tanto o 
mecanismo de compensação quanto o não direcionamento 
para um uso eficiente da rede de distribuição são 
exemplificados no parágrafo seguinte.    

Assumindo que uma unidade consumidora UC-1 acumulou 
créditos de energia por alguns meses. Em um cenário 
futuro, a distribuidora, na qual esse consumidor UC-1 está 
conectado, encontra-se em uma condição de tarifa alta, por 
exemplo devido a restrições elétricas e consequente 
despacho térmico fora da ordem de mérito econômico. 
Nessa conjuntura, a unidade consumidora UC-1, com saldo 
de energia suficiente para abater boa parte do seu requisito 
energético mensal, continuará utilizando a energia cara 
fornecida pela distribuidora, dado que ao fim do mês 
poderá utilizar seus créditos para liquidar o seu requisito de 
energia. Ou seja, esse exemplo denota que carregar o 
crédito para liquidação futura não guarda qualquer relação 
com o real custo de fornecimento de energia da 
distribuidora no momento em que a compensação poderá 
ser efetivada. Portanto, se o consumidor UC-1 tem créditos 
de energia suficientes para compensar o seu consumo, o 
custo de fornecimento de energia pela distribuidora, que 
retrata uma situação conjuntural, é indiferente para a UC-1, 
ou seja, neste caso, não existe um sinal econômico eficiente 
para estimular a resposta a preço da unidade consumidora. 

Além disso, na situação descrita anteriormente, salienta-se 
outro ponto de ineficiência do atual mecanismo de 
compensação de energia, que é a existência de subsídio 
cruzado, já que os demais consumidores UC-n, pertencentes 
à mesma distribuidora e que não possuem GD, precisarão 
compartilhar os custos da energia requerida pela unidade 
consumidora UC-1 que tem GD e, por hipótese, esta última 
paga somente pelo seu consumo líquido de energia. No 
entanto, os demais consumidores UC-n pagam o seu 
consumo total e com base em uma tarifa que reflete os 
requisitos energéticos esperados de todas as unidades 
consumidoras pertencentes à distribuidora.  

6 Conclusões  

Este estudo apontou a redução do custo de instalação da GD 
fotovoltaica de quase 60% em um período inferior a dez 
anos, favorecendo a incorporação desse tipo de tecnologia 
de GD. Cita-se também, que os sistemas de 
armazenamento, baseados em baterias, encontram-se em 
um estágio atual de preços compatível com aquele 
verificado há dez anos para a GD fotovoltaica e, a operação 
das baterias têm um alto potencial de integrar as instalações 
que contêm GD, até mesmo em escala residencial, como 
apontado nas referências utilizadas neste artigo. 
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Além dos custos dos equipamentos associados às 
tecnologias de geração e armazenamento aqui 
apresentados, os resultados das simulações efetuadas no 
item 5 destacaram o papel do sinal econômico, dado pela 
tarifa de energia, em promover incentivos para a alteração 
do perfil de carga da unidade consumidora e, assim, 
possibilitar a redução do seu custo diário de aquisição de 
energia e também orientar ao uso eficiente da rede de 
distribuição onde a GD esteja conectada. 

Com relação à estrutura tarifária vigente, sabe-se que os 
momentos do dia onde ocorrem as tarifas mais elevadas são 
pré-determinados, ou seja, podem não refletir as reais 
condições de disponibilidade operativa da rede de 
distribuição que são dinâmicas.  

Por isso, os itens 5.1 a 5.3 mostraram que a componente de 
energia ativa, tanto na modalidade monônia, que considera 
a tarifa invariante ao longo do dia, como também na 
modalidade branca, que estabelece tarifas pré-fixadas e 
distintas para os períodos do dia, a inserção dos sistemas 
distribuídos de geração e de armazenamento são pouco 
favorecidos.  

A simulação apresentada no item 5.4, que emula tarifas 
dinâmicas por patamar, evidencia o papel do sinal 
econômico, dado por uma tarifa que deveria refletir a real 
condição de fornecimento da rede de distribuição, para 
estimular o comportamento da unidade consumidora no 
intuito de equilibrar os seus requisitos de carga, seja pela 
redução dos custos de aquisição de energia elétrica usando 
GD, armazenamento de energia ou mesmo pela 
flexibilização do seu consumo, reagindo às variações de 
tarifa ao longo do dia.   

Atualmente, a regulação permite, por meio do sistema de 
compensação de energia elétrica, “bateria virtual”, o uso do 
excedente mensal de energia ativa injetado na rede de 
distribuição para compensar a carga de energia de meses 
subsequentes. O crédito tem validade longa e 
correspondente a 60 meses, a partir do seu faturamento. 
Esse mecanismo é pouco efetivo para incentivar a alteração 
de perfil de consumo do agente que contém GD ou sistema 
de armazenamento em sua instalação, uma vez que não 
possibilita a comercialização das sobras mensais de energia 
e não promove a racionalização do consumo. Como reflexo 
negativo desse mecanismo também é possível mencionar a 
existência de subsídio cruzado entre os consumidores com 
GD e aqueles que dependem somente do fornecimento de 
energia realizado pela empresa distribuidora, de sorte que 
os custos referentes à parcela de energia oneram os 
consumidores que não possuem GD, como citado na parte 
final do item 5.5. 

A regulação da GD no Brasil tem evoluído e, por conta do 
avanço das tecnologias de geração distribuída, é necessária 
a avaliação permanente da eficácia dos mecanismos 
regulatórios em transmitir informações precisas e 
atualizadas aos usuários da rede de distribuição. Isto é 
fundamental para que os riscos de suprimento e os custos 
de energia elétrica vistos pelas unidades consumidoras e 
pelas distribuidoras reflitam as suas reais condições 
operativas e determinem uma alocação eficiente dos 

recursos presentes no sistema elétrico. Isso significa uma 
operação elétrica flexível, com capacidade de promover a 
geração centralizada nos momentos de pouca 
disponibilidade dos recursos distribuídos e, por outro lado, 
eficiência para aproveitar os excedentes de energia de GD 
quando ocorrerem condições de escassez ou contigências 
no sistema elétrico que é despachado centralizadamente.  

Por fim, no contexto deste trabalho, é interessante citar o 
processo de Consulta Pública No. 33, do Ministério de Minas 
e Energia (MME), de 5 de julho de 2017, que estimulou 
discussões a respeito dos aprimoramentos do marco 
regulatório do Setor Elétrico, ressaltando-se, em particular, 
questões relacionadas a GD: avanço tecnológico, regulação 
tarifária, presença de recursos distribuídos e formação de 
preços com maior granularidade temporal. Esses pontos 
foram enfatizados pelos resultados deste artigo e, na 
medida em que possam ser implementados, contribuirão 
para promover o equilíbrio da oferta e da demanda do 
sistema elétrico e também para o uso eficiente da 
eletricidade. 

Apêndice A 

Equações do modelo de otimização proposto para as 
simulações dos Casos A e B (não considera o sistema de 
armazenamento de energia). 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓( 𝑡𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑔𝑖) =  ∑ 2 ∗ 𝑡𝑖 ∗ (𝑐𝑖 − 𝑔𝑖)

12

𝑖=1

 

sujeito a: 

𝑐𝑖 ≤ I 

𝑔𝑖 ≤  𝑃𝑖 

𝑡𝑖 =  𝑇𝑖 

∑ 2 ∗ (𝑐𝑖 − 𝑔𝑖)  = 𝑅

12

𝑖=1

 

onde:  

i , número de patamares de carga; 

I , capacidade instalada da unidade consumidora (kW); 

R , requisito energético diário da unidade consumidora 
(kWh); 

Pi , perfil de produção típico de um conjunto fotovoltaico 
(kW) no patamar de carga i; 

Ti , tarifa de energia elétrica (R$/kWh) no patamar de carga 
i;  

ci , potência requerida da rede de distribuição (kW) no 
patamar de carga i; 

gi , potência gerada pelo conjunto fotovoltaico (kW) no 
patamar de carga i. 
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Apêndice B 

Equações do modelo de otimização proposto para as 
simulações dos Casos C e D (considera o sistema de 
armazenamento de energia). 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓( 𝑡𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑔𝑖 , 𝑎𝑖) =  ∑ 2 ∗ 𝑡𝑖 ∗ (𝑐𝑖 − 𝑔𝑖 − 𝑎𝑖)

12

𝑖=1

 

sujeito a: 

𝑐𝑖 ≤ I 

𝑔𝑖 ≤  𝑃𝑖 

𝑡𝑖 =  𝑇𝑖 

−𝐴 ≤ 𝑎𝑖 ≤  A 

(𝑐𝑖 − 𝑔𝑖 − 𝑎𝑖) = 𝑅𝑖 

∑ 𝑎𝑖  = 0

12

𝑖=1

 

onde:  

i , número de patamares de carga; 

I , capacidade instalada da unidade consumidora (kW); 

R , requisito energético diário da unidade consumidora 
(kWh); 

Pi , perfil de produção típico de um conjunto fotovoltaico 
(kW) no patamar de carga i; 

Ti , tarifa de energia elétrica (R$/kWh) no patamar de carga 
i;  

A , capacidade instalada do sistema de armazenamento 
(kW); 

ci , potência requerida da rede de distribuição (kW) no 
patamar de carga i; 

gi , potência gerada pelo conjunto fotovoltaico (kW) no 
patamar de carga i; 

ai , potência fornecida / requerida pelo sistema de 
armazenamento de energia (kW) no patamar de carga i. 
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Abstract: This paper proposes the application of decoupling 
techniques to the Generalized State Estimation (GSE). The 
representation of switches and circuit breakers, and the use 
of measurements in the internal devices of the substation, 
made possible by the GSE, promote an extended estimation 
of the state variables and its corresponding operational 
condition. However, this representation implies a significant 
increase in the size of the problem and, consequently, in the 
required computational time. The decoupling formulation 
proposed in this work alleviate the computational burden, 
enabling real time application of GSE. The paper describes in 
detail the proposed formulation. Results involving the IEEE 
14 bus test system, modelled at the bus section level, as 
well as a real test system based on the 69-230kV electrical 
system (Copel) that serves the region of Curitiba, 
demonstrate the feasibility and efficiency of the proposed 
approach. 

Keywords: State estimation, fast decoupled method, bus 
section level network modelling. 

Resumo: Este artigo propõe a aplicação de técnicas de 
desacoplamento à Estimação de Estado Generalizada (EEG). 
A representação de chaves e disjuntores, bem como o uso 
de medições nos dispositivos internos das subestações, 
possibilitados pela EEG, permitem uma estimativa ampliada 
das variáveis de estado e sua correspondente condição 
operacional. No entanto, essa representação implica um 
aumento significativo no tamanho do problema e no tempo 

computacional necessário. A formulação desacoplada 
proposta neste trabalho alivia a carga computacional, 
permitindo a aplicação em tempo real da EEG. O artigo 
descreve em detalhes a formulação proposta. Resultados de 
simulações envolvendo o sistema teste IEEE 14 barras, 
modelado no nível de seção de barras, assim como um 
sistema teste real baseado no sistema elétrico de 69-230kV 
da Copel que atende a região de Curitiba, demonstram a 
viabilidade e eficiência da abordagem proposta. 

Palavras-Chave: Estimação de estados, método desacoplado 
rápido, modelagem no nível de subestação. 

1 Introdução 

A estimação de estados em sistemas de potência (EESP) 
fornece a melhor aproximação possível dos estados da rede, 
as magnitudes e ângulo das tensões nas barras, a partir do 
processamento do conjunto de dados e medidas 
disponíveis. Os centros de controle recebem um conjunto 
redundante de telemedidas realizadas ao longo da rede, as 
quais podem conter erros devido a falhas nos canais de 
comunicação ou nos equipamentos de medição. O processo 
estatístico envolvido na EESP permite detectar, identificar e 
eliminar esses erros, fornecendo ao operador uma base de 
dados mais confiável para tomada de decisões na operação 
em tempo real. Desde sua proposição inicial [1], a 
formulação da EESP tem sido aprimorada para acompanhar 
a contínua evolução do setor elétrico. Embora inicialmente 
proposta para sistemas de transmissão, o uso crescente das 
tecnologias Smart Grid e a disseminação da geração 
distribuída ampliam a controlabilidade, a complexidade da 
operação e a quantidade de informações a serem 
processadas, impulsionando a aplicação da estimação de 
estados para todos os níveis de tensão do sistema elétrico. 

A formulação tradicional da EESP é baseada na 
representação barra-ramo da rede elétrica, onde as 
informações das posições de chaves e disjuntores são pré-
processadas pelo configurador de rede. Esse modelo 
simplificado evita a representação explícita desses 
dispositivos de chaveamento e os problemas numéricos 
decorrentes do uso de valores atípicos de impedância para 
representar suas posições aberta/fechada. No entanto, a 
modelagem barra-ramo implica consequências indesejáveis 
para fins de estimação do estado: os arranjos internos das 
subestações e as medidas disponíveis em seus 
equipamentos internos são perdidos, diminuindo a 
redundância do conjunto de medição e, consequentemente, 
a capacidade de processamento de erros de modelagem. 

A incorporação exata de chaves e disjuntores na formulação 
da EESP foi proposta na década de 1990 [2] [3] [4] [5]. Essa 
nova abordagem permite a representação das configurações 
das subestações sem a ocorrência dos problemas numéricos 
mencionados. Esse processo deu origem à chamada 
Estimação de Estado Generalizada (EEG) [5]. As vantagens 
da representação detalhada da rede não se restringem à 
disponibilidade de medições internas das subestações, 
inevitavelmente negligenciadas na abordagem barra-ramo, 
mas também permitem um tratamento mais adequado e 
simultâneo de erros de medida analógicas e digitais. Assim, 
ao contrário da estimação de estados convencional, onde a 

mailto:elizete@eletrica.ufpr.br


 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  28   |   APRIL  2018 
 

11 
 

topologia da rede é assumida correta, a EEG admite que 
tanto a topologia como as medidas estão sujeitas a erros, 
evitando que eventuais erros na topologia possam ser 
equivocadamente interpretados como erros grosseiros em 
medidas analógicas, e vice-versa, o que levaria o estimador 
a desprezar informações corretas, comprometendo a 
estimativa dos estados da rede. A superioridade da EEG no 
processamento de erros tem sido explorada e já originou 
uma nova série de algoritmos de processamento de erros 
simultâneos em medida e erros de topologia [6] [7] [8] [9] 
[10] [11] [12] [13], possibilitando uma operação mais segura 
da rede. 

A eficácia do EEG e sua habilidade no processamento de 
erros vem sendo certificada e relatada na literatura técnica 
da área [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]. No entanto, a 
representação da rede no nível de subestação (ou nível de 
seção de barra) aumenta significativamente a dimensão do 
problema de estimação de estados. Isso se deve ao fato de 
que na EEG o fluxo de potência ativa e reativa através dos 
dispositivos chaveáveis (chaves e disjuntores), bem como a 
tensão complexa em cada seção de barra das subestações 
são incluídos como novas variáveis de estado [2] [3] [4] [5]. 
Essa representação mais detalhada da rede tem um impacto 
significativo no aumento do tempo computacional da EEG, 
tornando proibitivo representar todas as subestações no 
nível de seção de barras [2] [3] [4]. 

Relevantes esforços foram apresentados na literatura para 
lidar com a desvantagem da modelagem da rede no nível de 
seção de barras. Depois de propor e avaliar o impacto da 
representação detalhada da rede na EESP [2] [3], os mesmos 
autores propõem uma estratégia de dois estágios para 
evitar que todas as subestações sejam modeladas em 
detalhe, reduzindo assim o esforço computacional da EEG 
[4]. Em tal abordagem, o modelo de barramento tradicional 
(barra-ramo) é adotado na primeira etapa. O segundo 
estágio é acionado apenas se erros de modelagem forem 
detectados. Dessa forma, o segundo estágio trabalha com 
uma rede reduzida onde as subestações suspeitas são 
modeladas no nível da seção de barras. Diferentes métodos 
de processamento de erros, incluindo vários algoritmos 
dedicados ao processamento de erros de topologia, aplicam 
a estimação em dois estágios [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
[13]. No entanto, o sucesso dessas metodologias depende 
da eficiência do primeiro estágio em determinar a região 
suspeita da rede, a qual deve conter todas as fontes de 
inconsistência dos erros [14], o que nem sempre é possível 
garantir [14] [15]. A abordagem apresentada em [9] e [16] 
utiliza a teoria de grafos para determinar um modelo 
reduzido para as configurações das subestações. O modelo 
evita a representação explícita de todos os elementos 
chaveáveis, resultando em um problema de estimação de 
estados minimamente aumentado em que as restrições 
topológicas são implicitamente consideradas. O modelo 
reduz o tempo computacional da EEG, porém a relação 
direta entre o modelo físico da rede elétrica e a 
representação da rede na formulação do problema é 
perdida. Em [17], os autores propõem uma aplicação local 
da EEG que permite uma representação trifásica das 
subestações, onde todas as medidas possíveis são levadas 
em consideração, melhorando a redundância local. O EEG é 

resolvido localmente e os resultados reportados ao EMS 
(Energy Management System). A desvantagem nesse caso 
está no particionamento da EEG, que passa a ser 
individualizada para cada subestação, impossibilitando o 
processamento da rede elétrica como um todo, o que pode 
dificultar o processamento de erros e o aproveitamento da 
redundância das informações. 

Este artigo vem se somar aos esforços acima destacados na 
busca pela redução do esforço computacional da EEG. A 
abordagem proposta está centrada na aplicação das 
conhecidas técnicas de desacoplamento PΘ-QV para reduzir 
o tempo computacional associado a representação da rede 
no nível de seção de barras. Diferentemente da formulação 
tradicional do estimador desacoplado rápido [18] [19], onde 
o modelo barra-ramo é adotado, a abordagem proposta 
neste artigo permite a representação explícita dos 
elementos chaveáveis e o uso das medidas internas das 
subestações. 

A formulação proposta aproveita as características das 
novas variáveis de estado e a linearidade das equações 
operacionais, incluídas para representar o status dos 
dispositivos chaveáveis. O artigo apresenta em detalhes a 
formulação desacoplada da EEG e demonstra que a nova 
abordagem não requer qualquer simplificação adicional 
para incorporar a nova modelagem da rede. Isso significa 
que a EEG desacoplada proposta, a partir de agora referida 
como EEG-DR, mantém o desempenho e precisão 
comprovados em [18] e [19]. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 
apresenta a estimação de estados desacoplada tradicional, 
que serve de base para a abordagem proposta. A Seção 3 
descreve detalhadamente o impacto da aplicação das 
técnicas de desacoplamento à formulação estendida da 
estimação de estado, dando origem à EEG-DR proposta. As 
seções 4 e 5 apresentam os resultados e conclusões, 
respectivamente. 

2 Estimação de Estados Desacoplada Tradicional 

Esta seção apresenta os principais conceitos e a formulação 
da estimação de estados tradicional e sua formulação 
desacoplada, onde o modelo barra-ramo da rede elétrica é 
adotado. Contém, portanto, os fundamentos da abordagem 
proposta, que é apresentada na Seção 3. 

2.1 Formulação básica 

Considere-se uma rede elétrica com Nb barras e Nm 

medidas, onde os parâmetros da configuração barra-ramo 

são conhecidos. A solução do problema de EE pelo método 

dos mínimos quadrados pode ser obtida minimizando a 

seguinte função objetivo: 

       
)]x(h[zR)]x(h[z)xJ(

mm

1

m

T

mm ˆˆˆ    (1) 

onde zm é o vetor (Nmx1) das quantidades medidas; h(.) é o 
vetor (Nmx1) de funções não lineares que relacionam as 

quantidades medidas dos estados; x̂  é o vetor (nx1) dos 
estados estimados composto pelas magnitudes e ângulos 
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das tensões complexas, onde n=2Nb-1; e Rm é a matriz de 
covariância dos erros de medição. 

O problema em (1) pode ser resolvido iterativamente pela 
equação (2) [20] [21]. 

                      ))ˆ((ˆ 1 xhzRHxG m

T                       (2) 

onde G é a matriz ganho e H é a matriz Jacobiana, definidas 
pelas expressões (3) e (4). 

HRHG
T 1

  (3) 

x

xh
H






)(
 (4) 

2.2 Formulação desacoplada tradicional 

Conforme demonstrado em [19], a carga computacional 
associada à solução de (2) pode ser reduzida por meio da 
exploração do desacoplamento PΘ-QV, observado 
normalmente em sistemas de transmissão. O sucesso da EE 
desacoplada é reforçado pelo fato de que os elementos na 
matriz ganho não mudam significativamente durante o 
processo iterativo [20]. 

Na formulação desacoplada, o problema em (1) e as 
matrizes e vetores relacionados são divididos em duas 
partes: ativas e reativa, levando à partição do vetor de 
medição expressa em (4). 

 











Q

m

P

m

m
z
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onde: 
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inj

flow
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m

inj

flowP

m

V

q

q

z   
p

p
z      and  

e 

pflow e qflow são vetores de medidas de fluxo de 

potência ativa e reativa, respectivamente; pinj e qinj são 

vetores de medidas de injeção de potência ativa e 

reativa, respectivamente; V é o vetor de medidas de 

magnitude das tensões. 

A matriz de covariância deve seguir a mesma 

partição, sendo expressa por (5). 

 











Q

m

P

m

R0

0R
R  

(5) 

 

Da mesma forma, a matriz Jacobiana é definida pela 

equação (6). 
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onde:  
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)(
 (8) 

sendo hp(.) e hq(.) as funções que relacionam as 

medidas ativas e reativas, respectivamente, com os 

estados. 

De (3) e (4) é possível definir a partição 

correspondente da matriz ganho, como expresso em 

(9). 
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(9) 

onde: 

 QQ

t

QPP

t

PP HRHHRHG
11 

  (10) 

QVQ

t

QPVP

t

PPV HRHHRHG
11 

   (11) 

 QQ

t

QVPP

t

PVQ HRHHRHG
11 

  (12) 

QVQ

t

QVPVP

t

PVQV HRHHRHG
11 

  (13) 

Conforme discutido em [18] [19] [20], as simplificações 
relevantes associadas às técnicas desacopladas podem ser 
aplicadas para ignorar os blocos de matrizes fora da 
diagonal principal da matriz Jacobiana em (6) ou da matriz 
ganho em (9), levando a dois modelos diferentes de 
estimador de estado desacoplado: desacoplado no modelo 
ou desacoplado no algoritmo. 

As versões desacopladas da EE foram propostas e avaliadas 
na literatura considerando o modelo barra-ramo da rede 
elétrica. A seção seguinte apresenta o estimador de estados 
proposto neste trabalho em que a EE desacoplada é 
ampliada eficientemente para acomodar o modelo de seção 
de barra, onde os ramos chaveáveis são explicitamente 
representados. Ambos os modelos acima mencionados são 
considerados e avaliados, conforme discutido a seguir. 

3 Estimação de Estados Generalizada Desacoplada 

Como mencionado anteriormente, a EEG permite uma 
representação mais detalhada da rede. Nesta formulação, 
os arranjos da subestação e suas medições internas podem 
ser processados pelo estimador e ser usados para melhorar 
uma de suas principais funcionalidades, o processamento de 
erros. No entanto, o tempo computacional é afetado devido 
ao aumento do tamanho do problema. 

Esta seção propõe uma nova formulação para a EEG, que 
explora eficientemente as técnicas desacopladas discutidas 
na seção anterior. A proposta de Estimação de Estados 
Generalizada Desacoplada Rápida (EEG-DR), pode reduzir 
significativamente o alto tempo computacional imposto 
pelo nível da seção de barra adotado na abordagem 
generalizada. 

Como na EEG, a EEG-DR está centrada na extensão do vetor 
de estado para incluir o fluxo de potência através dos ramos 
chaveáveis como novas variáveis de estado, juntamente 
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com a fase e a magnitude das tensões nodais. Na 
abordagem proposta, no entanto, o vetor estendido é 
dividido de acordo com a natureza ativa e reativa das 
variáveis de estado convencional e das novas variáveis, 
conforme a equação (14).  

 











Q
x

x
x

P

, 


















u

V
x    e   

t

θ
x

QP
  :sendo  (14) 

onde: θ e V são os vetores de fase e magnitude das tensões 
de barra/seção de barra, respectivamente; e t e u são os 
vetores de fluxo de potência ativa e reativa através dos 
ramos chaveáveis, respectivamente. 

Além disso, as informações relacionadas ao status de cada 
ramo chaveável modelado são incluídas como pseudo-
medidas na formulação do problema. Se um ramo chaveável 
conectado entre os nós i e j estiver fechado, a diferença 
angular (θij) e a queda de tensão (Vij) são zero. Por outro 
lado, se o dispositivo estiver aberto, o fluxo de potência 
ativa (tij) e reativa (uij) é que serão nulos. Essas informações 
são referenciadas por equações operacionais, uma vez que 
dependem do status do dispositivo. 

Enquanto o nível da seção de barra estende o vetor de 
medição para incluir medidas convencionais e as equações 
operacionais acima, a abordagem desacoplada proposta 
particiona esses conjuntos de informações de acordo com 
sua natureza ativa ou reativa. Isso implica em um vetor de 
medição estendido particionado, dado por: 
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  (15) 

onde: 
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  (16) 

Os subíndices P e Q designam novamente o conjunto de 
informações ativas e reativas, respectivamente, m faz 
referência a medidas convencionais e o às equações 

operacionais (equações de status do dispositivo). Assim, P

mz  

(
Q

mz ) é o vetor estendido das medidas ativas (reativas), 
P

oz   

(
Q

oz ) é o vetor das pseudomedidas operacionais ativas 

(reativas) – diferença de ângulo nulo de dispositivos 
fechados e fluxo de potência ativa (reativa) nulo de 
dispositivos abertos.  

Os vetores desacoplados de medidas e das equações 
operacionais podem ser expressos por (17) e (18). 
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mag

inj

flow

Q

m

inj

flowP

m

V

q

q

z    
p

p
z   (17) 




















ij

ijQ

o

ij

ijP

o
u

V
z      

t

θ
z   e      (18) 

 

onde: 

ij: vetor das diferenças angulares nulas associado aos 
dispositivos fechados; 
Vij: vetor das diferenças de tensão nulas associado aos 
dispositivos abertos; 
tij: vetor dos fluxos de potência ativa nulos, associado aos 
dispositivos abertos; 
uij: vetor dos fluxos de potência reativa nulos, associado aos 
dispositivos abertos. 

É importante lembrar que a representação da rede no nível 
da seção de barras requer uma revisão das equações de 
injeção de potência, que ditará a relação entre as medidas 
de injeção de potência e os estados. A equação de injeção 
de potência em uma barra k é igual à soma dos fluxos de 
potência através dos ramos incidentes. Enquanto o fluxo de 
potência através dos ramos convencionais (linhas de 
transmissão e transformadores) é expresso em termos de 
seus parâmetros e tensões complexas, a potência que flui 
através de ramos chaveáveis deve ser expressa diretamente 
em termos das novas variáveis de estado. Portanto, as 
funções não lineares que relacionam as medidas de injeção 
de potência ativa e reativa aos estados podem ser expressas 
por (19) [2]. 
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 (19) 

onde: 

Ωi : conjunto das barras conectadas à barra i através de 

ramos convencionais; 

Γi : conjunto das barras conectadas à barra i através de 

ramos chaveáveis. 

Na abordagem proposta, a matriz Jacobiana estendida é 
expressa pela equação (20), levando em consideração toda 
a formulação e partição proposta. 
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onde: 
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É importante enfatizar que as expressões que representam 
as equações operacionais associadas aos ramos chaveáveis 
são sempre lineares. Isso significa que as submatrizes 
correspondentes a essas informações em (21) são 
meramente compostas por "0" e "1". Além disso, as 
matrizes Jacobianas resultarão claramente em várias 
submatrizes nulas, conforme expresso pelas equações (22) e 
(23). 
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(23) 

Comparando (7-8) e (22-23), pode-se concluir facilmente 
que as submatrizes de HPV e HQϴ são acrescidas apenas por 
elementos nulos quando a modelagem de seção de barras é 
assumida na representação da rede elétrica. 

Já a matriz ganho estendida pode ser obtida pelas equações 
(10) a (13) substituindo-se a matriz jacobiana convencional 
pela sua versão estendida correspondente, definida em (20-
21), isto é: 











QVQθ

PVPθ

GG

GG
G

 
(24) 

Assim, se a condição básica para o desacoplamento Pθ-QV 
se aplica e considerando a estrutura da matriz jacobiana 
estendida, representada em (22-23), as submatrizes fora da 
diagonal da matriz ganho estendida são muito menos 
significativas do que as da diagonal principal. 

Dessa forma conclui-se que a inclusão do novo conjunto de 
variáveis de estado e equações operacionais não deteriora 
as características de desacoplamento da matriz Jacobiana e, 

consequentemente, não deteriora as características de 
desacoplamento da matriz Ganho. Além disso, confirma-se 
que a modelagem no nível de seção de barras reforça a 
natureza de desacoplamento de ambas as matrizes. 

Apoiado nas conclusões acima, este artigo propõe a 
extensão dos dois modelos clássicos de desacoplamento do 
estimador de estado, o desacoplamento no modelo, 
originalmente proposto em [18] e [19], e o desacoplamento 
no algoritmo, originalmente proposto em [22] e [23], de 
forma a torná-los capazes de processar redes modeladas no 
nível da seção de barras. 

3.1 EEG Desacoplado no Modelo: EEG-DM 

Esta seção apresenta a versão estendida do EEG-DR 
desacoplado no modelo. Nesse modelo as submatrizes fora 
da diagonal principal da matriz Jacobiana estendida (

PVH e 

QθH ) são desprezadas, resultando na versão simplificada da 

matriz Jacobiana estendida ( H
~

), expressa na equação (25). 
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(25) 

A simplificação proposta afeta tanto a matriz ganho quanto 
o vetor do lado direito no processo de solução representado 
em (2), conforme equações (26) a (29).  
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Nessas condições, o problema estendido pode ser resolvido 
iterativamente por meio de dois sistemas lineares 
independentes, como indicado nas equações (30) a (33). 

),(T
~

ˆG
~

PPθ

kkmd

P

md Vx   (30) 
k

P

k

P

k

P xxx ˆˆˆ 1   (31) 

),(T
~

ˆG
~ 1 kkmd

QQ

md

QV Vx    (32) 

k

Q

k

Q

k

Q xxx ˆˆˆ 1



 (33) 

onde: 
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Assim como na versão barra-ramo do estimador 
desacoplado, as seguintes afirmações continuam válidas 
quando a abordagem estendida proposta neste trabalho é 
aplicada: 

• embora as aproximações sejam aplicadas em ambos 
os lados da equação, o que significa que o resultado 
não é exato, a diferença é aceitável para fins de 
operação em tempo real, desde que o efeito de 
desacoplamento seja observado (relações X/R altas); 
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• as matrizes ganho e jacobiana são mantidas 
constantes durante o processo iterativo; 

• ambas as versões BX e XB podem ser aplicadas. 

3.2 EEG Desacoplado no Algoritmo: EEG-DA 

Neste modelo, as aproximações são realizadas diretamente 
na matriz ganho, mantendo a matriz Jacobiana e, 
consequentemente, o vetor do lado direito inalterados. Isso 
significa que o resultado obtido é exato, pois apenas o 
processo iterativo é afetado. 

Assim, este modelo despreza as submatrizes fora da 
diagonal da matriz ganho, GPV e GQϴ, e mantém o cálculo das 
submatrizes principais sem aproximações, mas mantendo 
sua extensão para modelagem no nível de seção de barras, 
conforme equações (34) a (37). 
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O processo iterativo representado por (30-32) pode ser 
aplicado igualmente à versão da EEG-DR desacoplada no 
algoritmo, substituindo adequadamente a matriz ganho e o 
vetor do lado direito, conforme equações (38) a (41). 
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4 Simulações e Resultados 

Para avaliar o desempenho da abordagem proposta, três 
rotinas computacionais foram implementadas usando o 
Matlab®: a) um EEG completo, onde nenhuma técnica de 
desacoplamento é aplicada; b) a versão do EEG desacoplado 
no modelo, referida como EEG-DM, onde as técnicas de 
desacoplamento descritas na Seção 3.1 são totalmente 
exploradas; e c) a versão do EEG desacoplada no algoritmo, 
EEG-DA, descrita na Seção 3.2. Dois sistemas teste são 
usados: sistema teste IEEE 14 barras e sistema real 
envolvendo o sistema elétrico que atende a região de 
Curitiba, com destaque para a subestação (SE) de Umbará, 
conforme descrito a seguir. 

4.1 Sistema IEEE 14 barras com subestações detalhadas: 
65 nós, 73 disjuntores 

Nesta seção, o sistema de teste de 14 barras do IEEE 
detalhado no nível de seção de barras em [15] é usado para 
ilustrar a eficiência e o desempenho do EEG Desacoplado. O 
diagrama unifilar desse sistema está reproduzido na Figura 

1. Diferentemente de muitos trabalhos apresentados na 
literatura envolvendo EEG, onde apenas um conjunto bem 
restrito de subestações suspeitas é representado no nível da 
seção de barras, os resultados das simulações neste 
trabalho avaliam várias combinações, incluindo o caso 
extremo em que todas as SEs do sistema de 14 barras são 
representadas nesse nível de detalhe. São apresentadas e 
discutidas comparações sobre a eficiência e o desempenho 
das versões completa da EEG e das versões desacopladas 
EEG-DM e EEG-DA. 

4.1.1 Sistema completo modelado no nível de seção de 
barras 

Os resultados nesta seção correspondem a simulações em 
que todo o sistema de 14 barras é modelado no nível da 
seção de barras, exatamente como ilustrado na Figura 1. Os 
resultados permitem comparar o desempenho do EEG 
completo com as versões desacopladas EEG-DM e EEG-DA. 
Assume-se que o sistema teste de 14 barras (Fig.1) contém 
medidas de fluxo de potência ativas e reativas em todos os 
ramos, injeções de energia ativa e reativa, bem como a 
magnitude de tensão em todos as barras. Desta forma, a 
redundância é assegurada e a importância do desempenho 
computacional é enfatizada, uma vez que um alto número 
de medidas deve ser processado. 

 
Figura 1: Sistema teste IEEE 14 barras no nível de seção de barras: 

65 nós, 73 disjuntores. 

Para avaliar o impacto das aproximações impostas pela 
formulação desacoplada quando comparada à abordagem 
completa (onde nenhuma aproximação é feita), foi 
calculado o erro absoluto entre o valor estimado com EEG 
completo e o valor estimado com uma das versões 
desacopladas, conforme equação (42): 

odasacopladEEG

k

completoEEG

kk xx __ ˆˆ   (42) 

Por restrição de espaço, apenas os resultados associados 
aos maiores erros são mostrados na Tabela 1, que contém a 
magnitude e o ângulo de tensão de barra obtidos por cada 
método e o erro correspondente. 
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Pode-se verificar que o maior erro absoluto do EEG-DM é de 
3x10-4 para a magnitude da tensão e 3,6x10-4 para o ângulo 
de tensão, ambos na barra 61. O EEG completo atingiu a 
solução em quatro iterações e o EEG-DM em onze iterações 
ativas e dez iterações reativas. Para o EEG-DA, o maior erro 
absoluto verificado foi de 2x10-4 para a magnitude da tensão 
e 5,41x10-5 para o ângulo, ambos na barra 20. O EEG-DA 
atingiu a solução em seis iterações ativas e seis iterações 
reativas. 

O erro absoluto médio (MAE) e o desvio padrão (SD) 
definidos pelas equações (43) e (44) também foram 
calculados. 

 



bN

k

oDesacopladEEG

k

completoEEG

k

b

xx
N

MAE
1

_ ˆˆ1
   (43) 

1

ˆˆ
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k

odesacopladEEG

k

completoEEG

k

N

MAExx
b

  
 (44) 

Neste caso, para EEG-DM o MAE para a magnitude da 
tensão e para o ângulo de tensão são de 1,38x10-5 e 
3,54x10-5, respectivamente, resultando em um SD de 
4,96x10-5 e 6,52x10-5, respectivamente. Para o EEG-DA, o 
MAE para a magnitude e o ângulo são 2x10-5 e 2.79x10-5, 
respectivamente, correspondendo a um SD de 7.75x10-5 e 
1.10x10-5, respectivamente. 

Esses resultados estão em linha com as expectativas de que 
o bom desempenho de métodos de estimação de estado 
desacoplados, amplamente avaliado na literatura para 
modelagem barra-ramo, continua a ser verificado para a 
formulação no nível de seção de barras proposta nesse 
trabalho. 

Tabela 1: Valores estimados e erro absoluto. 

 

EEG-completo EEG-DM EEG-DA 

Barra V Θ ε(V) ε(Θ) ε(V) ε(Θ) 

1 1,060 0 0 0 0 0 

9 1,027 -15,069 1,00x10-20 4,19x10-5 1,00x10-20 2,79x10-5 

12 1,053 -15,718 1,00 x10-4 2,72 x10-4 1,00x10-20 2,62 x10-5 

13 1,046 -15,737 1,00 x10-4 1,40 x10-4 1,00x10-20 2,62 x10-5 

14 1,0174 -16,393 1,00x10-20 8,20x10-5 1,00x10-20 2,79 x10-5 

20 1,045 -4,955 1,00x10-20 1,75x10-6 2,00 x10-4 5,41 x10-5 

28 1,026 -10,364 1,00x10-20 1,22x10-5 1,00x10-20 2,97 x10-5 

36 1,032 -8,945 1,00x10-20 1,00x10-20 1,00x10-20 1,05 x10-5 

43 1,070 -14,978 1,00x10-20 1,05 x10-4 1,00x10-20 2,62x10-5 

49 1,027 -15,069 1,00x10-20 5,76x10-5 1,00x10-20 2,97 x10-5 

55 1,017 -16,393 1,00x10-20 8,20x10-5 1,00x10-20 2,79x10-5 

61 1,053 -15,718 3,00x10-4 3,60x10-4 1,00x10-20 2,62x10-5 

63 1,046 -15,737 1,00x10-4 1,22x10-4 1,00x10-20 2,79x10-5 

 

4.1.2 Tempo computacional 

Esta seção ilustra o desempenho do EEG-DM e EEG-DA em 
relação ao número de subestações representadas 
detalhadamente. Observou-se o número de iterações (niter) 
e o tempo computacional (t) de dois casos extremos do 
sistema de teste de 14 barras, quais sejam: 

Caso 1: apenas uma das 14 barras é representada em 
detalhes (barra 1); 

Caso 2: todas as 14 barras estão representadas no nível de 
seção de barras, exatamente como representado na Figura 
1. 

Os resultados, resumidos na Tabela 2, contêm ainda o 
tempo computacional exigido pelo EEG completo para 
processar os Casos 1 e 2. 

O tempo computacional exigido pelas versões desacopladas 
é claramente inferior ao tempo requerido pelo EEG 
completo, como esperado. Pode-se também verificar que a 
modelagem de todo o sistema no nível da seção de barras 
acarreta um aumento no tempo computacional de 79% 
quando o EEG completo é utilizado. Em contraste, um 
aumento de 51% é percebido quando o EEG-DM é 
considerado e de 68% para o EEG-DA, tornando-os 
claramente mais eficientes do que EEG completo. 

Tabela 2: Comparação do tempo computacional. 

 

EEG EEG-DM EEG-DA 

Caso niter t (ms) niter_P niter_Q t (ms) niter_P niter_Q t (ms) 

1 3 T1+28 6 5 T1 5 4 T1+19 

2 4 T1+485 11 10 T1+274 6 6 T1+397 

* T1=534 ms 

A superioridade das versões desacopladas do EEG é melhor 
ilustrada na Figura 2, onde os resultados de uma sequência 
de simulações são apresentados. A primeira simulação 
considera que apenas uma das 14 barras do sistema é 
modelada no nível de seção de barras, a segunda considera 
que duas barras são modeladas nesse nível de detalhe, e 
assim por diante, até que na última simulação todas as 
barras são representadas detalhadamente (nsd). A Figura 2 
ilustra essa sequência de simulações. Verifica-se que a 
superioridade das versões desacopladas em reduzir o tempo 
computacional (tcomp) é acentuada à medida que aumenta o 
número de subestações representadas em detalhes.  
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Figura 2: Comparação do tempo computacional com variação do 
número de subestações detalhadas. 

4.2 Sistema Teste Real 

Nesta seção, o sistema elétrico de 69-230kV da Copel que 
atende a região de Curitiba é usado para ilustrar o 
desempenho do estimador de estados generalizado em 
aplicações com sistemas reais. O diagrama unifilar desse 
sistema é ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3: Sistema teste real – Modelo barra-ramo. 

A Subestação (SE) Umbará, representada na Figura 3 pelas 
barras 55 e 56, foi escolhida para ser representada no nível 
de seção de barras, permitindo seus elementos chaveáveis 
sejam explicitamente representados. A Figura 4 mostra as 
conexões entre a SE Umbará (barras 55 e 56), com as 
demais barras do sistema, considerando ainda a modelagem 
barra-ramo da rede. Já a modelagem no nível de seção de 
barras dessa subestação está reproduzida na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Barramentos da SE Umbará e conexões. 

Assume-se que o sistema teste da região de Curitiba contém 
medidas de fluxo de potência ativas e reativas em todos os 
ramos, injeções de potência ativa e reativa, bem como a 
magnitude de tensão em todas as barras. Dessa forma, a 
redundância é assegurada e a importância do desempenho 
computacional é enfatizada, uma vez que um alto número 
de medidas deve ser processado. 

Os resultados nesta seção correspondem a simulações em 
que a subestação Umbará é modelada no nível da seção de 
barra, exatamente como ilustrado na Figura 5. 

Para ilustrar os resultados obtidos, a Tabela 3 apresenta os 
valores estimados das tensões nos barramentos 
correspondentes a SE Umbará e nos barramentos vizinhos, 
conforme ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 5: Configuração da SE Umbará. 
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Tabela 3: Tensões estimadas: SE Umbará e barras vizinhas. 

Barra 
Tensão 

(pu) 
Ângulo 
(graus) 

Barra 
Tensão 

(pu) 
Ângulo 
(graus) 

56 1,012 0,000 55 1,012 0,000 

8 0,9980 -0,7195 52 0,9940 -0,7340 

10 0,9836 -1,5731 53 0,9966 -0,2095 

11 0,9965 0,1518 11 0,9965 0,1518 

3 0.9597 -5.6688 2 0,9566 -5,8175 

Na Tabela 4 são apresentadas algumas das estimativas 
obtidas para os fluxos de potência através dos disjuntores 
fechados modelados na SE. As estimativas obtidas para os 
fluxos através de disjuntores abertos são muito próximas de 
zero, na ordem de 10-20, comprovando a efetividade da 
ferramenta proposta. 

 

Tabela 4: Estimativa para o fluxo de potência nos ramos chaveáveis. 

Ramo Fluxo de Potência (pu) 

55 − 56 185, 563 + j86, 272 

Barra 55 
1 − 55 360, 367 + j172, 136 

58 − 59 36, 382 + j22, 275 

55 − 58 130, 613 + j47, 816 

58 − 60 94, 231 + j25, 541 

67 − 69 7, 219 − j12, 416 

68 − 69 -51, 410 − j25, 631 

Barra 56 

63 − 61 66, 175 − j4, 225 

62 − 63 18, 697 − j37, 536 

56 − 63 47, 478 + j33, 311 

64 − 66 −86, 454 − j28, 436 

65 − 66 −51, 631 − j24, 525 

56 − 66 138, 085 + j52, 961 

Os resultados obtidos estão em linha com as expectativas de 
que o bom desempenho de métodos de estimação de 
estado desacoplados, amplamente avaliado na literatura 
para modelagem barra-ramo, continua a ser verificado para 
a formulação ampliada proposta neste trabalho, onde o 
modelo de seção de barras é considerado. 

5 Conclusão 

Este artigo apresenta uma formulação desacoplada para a 
estimação de estado generalizada, onde os ramos 
chaveáveis são explicitamente representados, resultando 
em um conjunto expandido de variáveis de estado e 
equações operacionais que levam em conta o 
particionamento ativo e reativo dos métodos desacoplados. 

A estimação de estados generalizada desacoplada 
resultante explora o alto desempenho das técnicas de 
desacoplamento Pθ-QV, até então restrita ao nível barra-
ramo. Assim, a nova abordagem é capaz de lidar com a 
desvantagem da EEG, qual seja, o aumento da dimensão do 
problema imposto pela modelagem no nível de seção de 
barras. 

O artigo demonstra que a extensão proposta reforça a 
natureza desacoplada da estimação de estado, não 
deteriorando sua característica de esparsidade e não 

exigindo qualquer simplificação adicional quando da sua 
extensão para a modelagem no nível de seção de barras. As 
versões de desacoplamento no modelo e no algoritmo, 
disponíveis na literatura para a modelagem barra-ramo, são 
aplicadas à formulação generalizada, gerando dois 
algoritmos distintos. O mesmo desempenho e precisão de 
convergência encontrados nos estimadores convencionais 
desacoplados são obtidos com as versões generalizadas 
propostas. Os EEGs desacoplados no modelo e no algoritmo 
podem ser explorados para representar uma área mais 
significativa da rede no nível de subestação, melhorando a 
eficiência do processamento de erros com um tempo 
computacional bem inferior ao obtido com o EEG 
convencional. Assim, a formulação proposta torna a 
abordagem generalizada mais viável para aplicações em 
tempo real. 
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Abstract: Corrosion of anchorage systems of power 
transmission towers installed in aggressive environments is 
one of the major causes of the loss of their service life, often 
associated with premature failure. However, compatibility 
analysis of the materials with the environment is often not 
performed. In this study, the concentration of chloride ions 
in the cement paste was measured along the surface of the 
anchor rods retained in the field, as well as the composition 
of the steel and its mechanical properties in corroded and 
uncorroded states. The anchor rod with the intermediary 
concentration of chloride ions had the greatest loss of their 
cross-section and of the mechanical properties of the 
material. The microanalysis by field emission gun, scanning 
electron microscopy (FEG-SEM) indicated the loss of 
galvanized protection on the metal surface. 

Keywords: anchor rods, corrosion, chloride, microanalysis, 

power transmission towers. 

1 Introduction 

One of the major challenges has been to increase the service 
life of metallic materials in concrete structures. Durability 
problems caused by the premature deterioration of concrete 
structures (bridges) and also of the anchoring system of 
guyed power transmission line towers (anchor rods 
encapsulated in cement paste) have caused high expenses 
with maintenance and repairs. A study commissioned by the 
Federal Highway Administration (FHWA) [1] estimated that 
the annual cost of corrosion of metallic materials in the USA 
was approximately 276 billion dollars, of which 
approximately 600 million dollars were spent on the 
maintenance of transmission and distribution lines [1]. 
 
The presence of chloride ions is a major cause of the 
deterioration of concrete structures in the presence of 
sufficient amounts of water and oxygen [2]. Chloride ions 
dissolved in water pass through microcracks, or concrete 
slits, and reach the steel bars by means of diffusion 
processes. These ions pass through the passive layer of the 
steel bar and react at the metal surface [3][4].  

In a recent study, researchers have shown the effects 
localized corrosion on the mechanical properties of concrete 
structures after exposure to an atmosphere with chloride 
ions. A significant loss of the mechanical properties, mainly 
ductility, of the steel embedded in concrete was evidenced in 
relation to the steel exposed directly to the corrosive 
environment [5]. 

Several studies have been carried out with the objective of 
determining the concentration of chloride ions that induce 
corrosion in steel. Angst et al. [6] introduced the concept of 
chloride threshold level (CTL). However, there is no 
consensus about CTL and the correlation with the 
deterioration of the structures, because the CTL can be 
affected by many factors [6][7]. 

The durability of anchor rods, especially those exposed to 
aggressive environments, is important, mainly due to safety 
and economic factors. The occurrence of failure on the 
anchorage system may lead to the fall of the transmission 
tower and consequently the interruption of the electric 
power supply [8]. One of the main difficulties of evaluating 
the integrity of buried anchor rods is how to access them.  

The aim of this work is to report the investigation of 
mechanical properties and the microstructure of galvanized 
carbon steel anchor rods of a transmission line in the 
Northeast of Brazil and correlate them with the chloride ions 

concentration present in cement paste on their surfaces. 
From these results, it is possible to evaluate the relationship 
between these properties and predict the corrosion level that 
reduces the service life of anchor rods. Moreover, the 
knowledge of these parameters can help in the selection of 
materials, as well as reduce the risk of premature failure. 
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2 Materials and methods  

The work is subdivided into five stages: sample preparation, 
measurement of chloride in cement paste, tests for 
mechanical properties, evaluation of the microstructure of 
galvanized carbon steel anchor rods and chemical 
composition. 

2.1 Sample preparation 

Sampling of the cement paste was carried out along the 
surfaces of three anchor rods pullout from different power 
line towers installed in the state of Rio Grande do Norte. 
Samples with corrosion process were collected and identified 
as 1.0865.17, 1.0875.17, 1.0876.17, and are show in Figure 1. 

 
Figure 1: Three different anchor rods removed from the 

transmission line towers installed in the state of Rio Grande do 
Norte. The arrows point to cement paste on the corrosion 

region. 

2.2 Chloride  

The concentration of chloride ions (Cl−) was measured in the 
cement paste, after extraction by ASTM C1218-15 [9], using 
an ion chromatography system, 882 compact IC plus 
Metrohm, with suppressed conductivity detection. 

 

 

2.3 Mechanical properties 

The tensile tests on anchor rod samples were performed in 
accordance with ISO 6892-1 (ABNT, 2013) [10], using an 
equipment Wolpert-Amsler, Testa model 600 kN, electro 
hydraulic type, maximum capacity of 60,000 kgf. Sections of 
60 cm2 were removed from each anchor rod, in the regions 
where the cement paste sample was collected for the 
analysis of chloride (Figure 1) and in the upper part where it 
had no signs of corrosion. To calculate the yield strength, the 
offset method was used, as ABNT NBR ISO 6892-1 
recommends. 
 
2.4 Evaluation of microstructure  

The microanalysis was carried out using a scanning electron 
microscope, type FEG (field emission cannon), model Mira3 
LM, Tescan with energy dispersive X ray spectroscopy (EDS) 
for elemental analysis and backscattered electron detector 
(EBSD) model NordlysNano from Oxford Instruments, which 
collects crystallographic information. The samples were 
polished beforehand using 600 and 1200 sandpaper for 5 min 
each and then polished in the Ion Mill SC-1000, SEMPrep, of 
the Technoorg Linda. The purpose of this procedure was to 
reveal grain boundaries and to improve the indexing of 
crystalline phases. 

2.5 Chemical composition 

The chemical composition was made in an optical Emission 
Spectrometer for Metal Analysis, model Q8 MAGELLAN from 
Bruker elemental. 

3 Results and discussion 

This section presents the results obtained as well as brief 
discussions. 

3.1 Chloride and mechanical properties 

The content of free chloride ions in cement paste ranged 
from 258.86 to 1025.60 mg/kg in the samples analysed. 
Figure 2 shows results of the free chloride in the cement 
paste removed from anchor rods. 

As mentioned by Angst et al. [6] the concentration of chloride 
ions in the cement paste can be correlated with the process 
of depassivation on the metal surface and with the beginning 
of deterioration of the material.  
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Figure 2: Soluble chloride content in cement paste located 

on the surface of galvanized guy anchor rods. 

Results for anchor rods mechanical properties, shown in 
Table 1, were obtained in the tests carried out in corroded 
and uncorroded galvanized steel samples. 
 
Table 1: Tensile properties for corroded and uncorroded anchor 
rods and depth ground section analysed.  

Identification 

Yield strength (MPa) Ground depth 

of corroded 

section 

analysed 

(mm)  

Uncorroded Corroded 

1.0865.17 605.0 586.6 1.50 - 2.10 

1.0875.17 583.0 546.5 2.00 - 2.60 

1.0876.17 516.5 428.7 2.50 - 3.10 

 

The corroded anchor rod had a loss of section, due to iron 
oxides products formed during the corrosion of carbon steel, 
so the small section influenced the yield strength and the 
ultimate tensile strength. The uncorroded bar, Figure 3, has 
the ductile fracture, with an elastic and plastic region before 
the fracture, similar de the low and medium carbon steels [7]. 
Moreover, the corroded anchor had the brittle fracture, as 
shown in Figure 4. The red lines in Figures 3 and 4 were used 
to calculate the yield strength, based on the ABNT NBR ISO 
6892-1 recommendation. 

The higher level of chloride was measured in the sample 
1.0875.17 in the intermediate conditions of depth, and the 
less concentration was obtained in the sample 1.0865.17 on 
the surface of cement paste.  

The difference in chloride content in the cement paste was 
attributed to the water table, with saline water, as brackish 
water. 

 

 
Figure 3: Yield strength of uncorroded galvanized guy 

anchor rod extracted of field, 1.0876.17. 

 
Figure 4: Yield strength of corroded anchor galvanized guy 

anchor rod extracted of field, 1.0876.17. 
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3.2 Microanalysis 

The microstructure of the galvanized carbon steel anchor 
rods obtained by FEG-SEM (EBSD) can be visualized in Figure 
5. The size and orientation of grains were uniform, well 
distributed and very similar in all samples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: FEG-SEM - EBSD image of grains of transmission 
line tower anchor rod carbon steel analysed, 1.0876.17. 

The surface images of the galvanized carbon steel showed 

the loss of the zinc film in sample 1.0876.17 while the sample 

1.0875.17, with the highest chloride content among the three 

samples (1025.6 mg / kg), remained intact in the sample as 

shown in Figure 6 (A) and (D), and highlighted in Figure 6 (B) 

and (E). This indicates that not only the high concentration of 

chloride (sample 1.0875.17) was able to break the protective 

layer of the zinc film in the galvanized steel, but also that 

other factors such as humidity and difference in oxygen 

content combined could have a greater impact on this 

corrosive process [13][14], as indicated in the literature, 

[7][15]. This may explain the fact that sample 1.0876.17 had 

the greatest loss of mechanical properties.  

The sample 1.0865.17 had the best results in relation to the 

chloride content and the mechanical properties both in the 

corroded and non-corroded region. 

The presence of sodium in sample 1.0876.17 could be due to 

the salts dissolved in the cement paste which may have 

adhered to the surface of the metal. 

The FEG-SEM images of qualitative chemical composition 

analysis in the corroded and uncorroded areas, Figure 6 (C-F), 

show that the zinc barrier was consumed by corrosion. This 

fact was in agreement with the mechanical properties losses 

[12]. The analysis of uncorroded anchor rod, as shown in 

Figure 6 (F), presented an intact protective barrier of zinc on 

the surface.  

 

3.3 Chemical composition 

Chemical composition average of the anchor rods are shown 

in Table 2. The chemical composition correspond to carbon 

steel SAE 1526 or SAE 1527. 

Manganese additions lead to a marked increase in hardness 

of the metal, but then the probability of the anchor rods to 

fail the mode brittle without signs of fatigue is larger [16]. 

Table 2: Chemical composition average of line transmission tower 
anchor rods by optical Emission Spectrometry. 

Identification 

Elements content (weight %) 

Carbon Silicon Manganese Phosphorus Sulfur 

Anchor rods 0,29 0,20 1,30 0,013 0,006 

 

The presence of manganese in carbon steels, as illustrated in 
Table 2, increases hardenability and tensile strength of the 
material. It is also able to decrease the critical cooling rate 
during hardening, thus increasing the steels hardenability 
much more efficiently than any other alloying element. 
However, the higher the hardness of the material, the greater 
the possibility of brittle fracture without the observation of 
fatigue [17]. 

The silicon content affects the reactivity of iron with zinc in 
the metallurgical process. The diffusion of iron in the molten 
zinc, in high silicon content steels has a negative impact on 
the quality of the zinc coating. The silicon content within the 
limits defined by the range from 0.15 to 0.25% is acceptable 

for hot-dip galvanizing [18]. 

4 Conclusions 

The critical concentration of chloride that induces corrosion 
depends on factors other than the amount of free chlorides 
in the cement paste measured in the samples studied. This 
was confirmed by the fact that the 1.0875.17 sample with the 
highest chloride content (1025.6 mg/kg) had results of 
mechanical properties close to sample 1.0865.17 with the 
lowest chloride content (258.76 mg/kg).  

The loss of the passive zinc film in the region analyzed in 
sample 1.0876.17 with the intermediate chloride value 
(481.09 mg / kg) may be due to the fact that the region 
analyzed is the deepest and possibly the highest water 
content in the soil, which potentiates the effect of the 
chloride ion on corrosion. 

The presence of chloride ions in the cement paste may be 
caused by the penetration of the ion through the pores of the 
cement slurry or even by the use of contaminated water in 
the production of the slurry used to encapsulate the anchor 
rods. 
 

 
 

= 100 µm; BC+E1-3 ; Step=0.7 µm; Grid593x593 
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Figure 6: FEG-SEM images of sample 1.0876.17 (A) (B) (C) without film of zinc on the anchor rod surface after the corrosion process 

and SEM images of sample 1.0875.17 (D) (E) (F) with galvanized protection in the uncorroded area. 
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