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RESUMO 

 

 

Com o crescimento populacional e a intensa dependência globalizada das 

tecnologias eletroeletrônicas, o uso da energia elétrica se tornou essencial. Com a 

finalidade de garantir a expansão de sistemas elétricos, surgem estudos de 

planejamento e projeto, com o intuito de simular o comportamento de um futuro 

sistema elétrico. Este trabalho acadêmico tem como objetivo apresentar a 

fundamentação teórica dos estudos sobre o fluxo de carga, bem como sua formulação 

matemática clássica e seus métodos de resolução. No presente estudo será utilizado 

em um sistema modelo, o método de Newton-Raphson aplicado nas equações de 

potência, para calcular as magnitudes e fases das tensões em cada barra do sistema, 

e posteriormente o fluxo de potência pelas linhas do sistema proposto. Também será 

apresentado toda a fundamentação teórica necessária para realizar o estudo de fluxo 

de potência. Desde a modelagem de equipamentos até a dedução das fórmulas 

utilizadas. 

 

 

Palavras-chave: fluxo de potência, Newton-Raphson, sistemas elétricos de potência, 
fluxo de carga, estudo de carga. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

With population growth and intense global dependence of electro-electronic, the use 

of electric power has become essential. With the purpose of ensure the expansion of 

electric systems, arise studies from planning and project with the intention of simulate 

the behavior of this future electric system. This academic work has the objective of 

showing the theoretical substantiation about load flow studies, also your classic 

mathematical formulation and methods of resolution. It will be used the model system, 

the Newton-Raphson method applied to equations of power to calculate the 

magnitudes and phases of voltages in each bar of the system and posteriorly the flow 

of power by the lines of the system ahead. Also it will be presented all the substantiation 

theoretical necessary to realize the power flow study. All the way from modeling 

equipment until the deduction of used formulas. 

 

 

Keywords: power flow, Newton-Raphson, electric power systems, load flow, load 

study. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

As primeiras aplicações de energia elétrica, datam de 1870 

aproximadamente. Naquela época, as máquinas elétricas atingiram um estágio 

em que se permitiu o uso delas na geração e na utilização de energia elétrica, 

como força motriz para indústrias e para o transporte. (Fuchs, 2015) 

Somente em 1882 é que foi constituída a primeira empresa destinada a 

gerar e vender energia elétrica aos interessados. Com a invenção da lâmpada 

incandescente, a aceitação da energia elétrica foi imediata e o sistema exigiu 

novas adições. Isso só era possível com a adição de novos sistemas. (Fuchs, 

2015) 

Um sistema elétrico de potência é constituído por usinas geradoras, linhas 

de transmissão de energia, sistemas de distribuição e cargas. (Zanetta Júnior, 

2005) 

As usinas geradoras estão geralmente localizadas próximo dos recursos 

naturais energéticos, como as usinas hidroelétricas, por exemplo, que são 

estabelecidas em locais favoráveis para o aproveitamento dos desníveis e 

quedas de água dos rios, assim como locais propícios para formação de lagos e 

o armazenamento da água. (Zanetta Júnior, 2005) 

Nas usinas geradoras, a energia elétrica é geralmente produzida em um 

nível de tensão de 13,8kV, mas essa é uma tensão muito baixa para que seu 

transporte seja economicamente viável a longas distâncias. Desse modo, 

utilizam-se transformadores de tensão encarregados de elevar este nível de 

tensão para um patamar superior, que vai de algumas dezenas de quilovolts até 

algumas centenas. (Zanetta Júnior, 2005) 

As linhas de transmissão constituem o elo entre as centrais geradoras e 

os sistemas de distribuição de energia elétrica, além de conduzirem energia à 

outros sistemas através de elos de interligação. (Stevenson, 1962) 

Um sistema de distribuição liga todas as cargas individuais às linhas de 

transmissão nas subestações que realizam transformações de tensão e funções 

de manobras. (Stevenson, 1962) 
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1.2 ESTUDOS DE FLUXO DE CARGA 

Os estudos de fluxo de carga, ou fluxo de potência, em uma rede de 

energia elétrica consistem essencialmente na determinação do estado da rede, 

na determinação dos fluxos e de algumas outras grandezas de interesse. 

(Monticelli, 1983) 

 Neste tipo de problema, não é levado em conta os efeitos 

transitórios. Utilizando assim, uma modelagem estática significando que a rede 

é representada por uma série de equações e inequações algébricas. Este tipo 

de representação é utilizada quando as variações com o  tempo são 

suficientemente lentas para que se possa ignorar os efeitos transitórios. 

(Monticelli, 1983) 

 O cálculo do fluxo de potência é, em geral, realizado por 

ferramentas computacionais desenvolvidas especificamente para a resolução 

das equações e inequações algébricas que constituem o modelo estático da 

rede. (Monticelli, 1983) 

 As equações básicas para o fluxo de potência são obtidas 

impondo-se a conservação das potências ativas e reativas em cada nó da rede 

elétrica, isto é, a potência líquida injetada deve ser igual à soma das potências 

que fluem pelos componentes internos que tem este nó como um de seus 

terminais. Isto equivale impor a Primeira Lei de Kirchoff. A segunda lei de Kirchoff 

é imposta para expressar os fluxos de potência nos componentes internos do 

sistema como função das tensões de seus nós terminais. (Monticelli, 1983) 

 Na formulação básica são associadas a cada barra do sistema 

quatro variáveis, sendo que duas entram no problema como incógnitas e duas 

como variáveis: 

 𝑉𝑘 – magnitude da tensão nodal (barra k) 

 θk – ângulo da tensão nodal 

 𝑃𝑘 – geração líquida de potência ativa 

 𝑄𝑘 – injeção líquida de potência reativa 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Os estudos de carga são essenciais para planejar a expansão do sistema, 

uma vez que a operação satisfatória desse sistema depende do conhecimento 

dos efeitos da interligação com outros sistemas, de novas cargas, de novas 

centrais geradoras antes que elas sejam instaladas. (Stevenson, 1962) 

 O fluxo de potência é então utilizado para prever como o sistema 

irá se comportar com a adição de novas cargas e novas centrais geradoras. Este 

estudo também é muito utilizado no estudo de estabilidade do sistema elétrico, 

tendo em vista que a adição de grandes cargas pode comprometer o sistema 

elétrico como um todo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica dos 

estudos sobre o fluxo de carga, bem como sua formulação matemática clássica 

e seus métodos de resolução. 

 A princípio será apresentada a dedução das fórmulas clássicas 

utilizando as Leis de Kirchoff, além da dedução das formulas das potências 

ativas e reativas com variáveis reais. Será também explicado o método de 

Newton aplicado no problema do fluxo de potência. 

 Com a ajuda de ferramentas computacionais, o método de Newton-

Raphson será aplicado em um sistema elétrico modelo de três barras.  
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2. ESTUDO GERAL DO FLUXO DE POTÊNCIA 

2.1 DEFINIÇÕES 

O cálculo do fluxo líquido de potência consiste na determinação da 

magnitude e da fase das tensões nas barras, para que sejam então 

determinadas as potências ativas e reativas líquidas de cada barra do sistema 

de potência. As equações de potência são obtidas a partir das Leis de Kirchoff, 

e a equação clássica da potência elétrica. (Borges, 2005) 

Para este estudo é necessário definir três tipos de barras, as barras do 

tipo: PV, onde a potência ativa e a tensão na barra são dados do sistema. As 

barras do tipo PQ, onde as potências ativas e reativas são dados do sistema. E 

as barras do tipo Vθ ou barra de referência, onde a tensão e a fase da tensão 

são dados do sistema. As barras do tipo PQ, por ter suas potências ativas e 

reativas explicitadas são utilizadas para representar as barras de cargas no 

sistema. Já as barras PV, são utilizadas para representar as barras de geração 

do sistema elétrico. Estes três tipos de barras são os mais importantes e os mais 

frequentes, mas em ocasiões adversas podem aparecer outros tipos de barras 

como PVQ, P e V. (Da Silva, [s.a]) 

As equações consideram as potências que entram na barra como 

positivas (barras de geração), e como negativas a potências que saem das 

barras (barras de carga).  (Da Silva, [s.a]) 

Também se faz necessário que os elementos da rede elétrica sejam 

modelados por equações que determinam o comportamento deste elemento em 

regime permanente de trabalho.  

 

2.2 MODELO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

O modelo equivalente adotado para as linhas de transmissão é o modelo 

π, neste modelo a linha é modelada por uma impedância em série e sua 

admitância total é dividida entre as extremidades da linha. (Borges, 2005) 
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Figura 1 – Modelo Equivalente π de uma Linha de Transmissão. (Borges, 2005) 

 

2.3 MODELO DOS TRANSFORMADORES DE TENSÃO COM 
COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TAPE 

Nesta modelagem de transformador, o tape passa a ser uma variável no 

modelo. A admitância pode ser colocada no lado do tape ou no lado unitário. A 

admitância do transformador não muda com a posição do tape. (Borges, 2005) 

 

Figura 2 – Diagrama esquemático de um transformador com tape automático. (Borges 

2005) 

Este transformador também pode ser modelado por um circuito π onde 

todos os seus parâmetros elétricos são função do tape. (Borges, 2005) 

 

Figura 3 – Modelo do transformador com tape automático. (Borges, 2005) 
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A partir destes valores dos parâmetros do circuito equivalente, é 

interessante observar que para o caso em que o transformador trabalha na sua 

relação de transformação nominal (t=1), o circuito resulta em apenas uma 

admitância entre os terminais. (Borges, 2005) 

 

2.4 A MATRIZ Y BARRA 

De acordo com Borges 2005, a matriz 𝑌𝐵𝐴𝑅𝑅𝐴 é um parâmetro muito 

importante para o cálculo do fluxo de potência, afinal os termos desta matriz 

estão presentes nas equações que determinam o fluxo. Esta matriz é a matriz 

que relaciona as admitâncias entre as barras de um sistema elétrico de potência. 

As características desta matriz estão relacionadas abaixo: 

 Simétrica; 

 Complexa; 

 Quadrada de dimensão n, onde n é o número de barras do sistema sem 

contar a barra de referência; 

 Esparsa; 

E as características mais importantes desta matriz são: 

 Os elementos da diagonal principal são positivos; 

 Os elementos fora da diagonal principal são negativos; 

 Os elementos da diagonal principal 𝑌𝑘𝑘 são o somatório das admitâncias 

ligadas à barra 𝑘; 

Os elementos fora da diagonal principal 𝑌𝑘𝑗 são o simétrico da soma das 

admitâncias entre as barras 𝑘 e 𝑗; 

 

2.5 EXPRESSÃO GERAL DE POTÊNCIA.  

As equações gerais de potência são baseadas no modelo nodal e matriz 

admitância de barra. O que significa que todas as impedâncias do sistema serão 

transformadas em admitâncias. E que a equação de potência será dada em 

função dos parâmetros das barras do sistema. 

Sendo a barra 𝑘 com geração, carga e linhas de transmissão: 
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Figura 4 – Barra com geração, carga e linhas de transmissão. (Borges, 2005) 

A potência líquida para esta barra é definida por: 

𝑃𝑘 = 𝑃𝐺𝑘 − 𝑃𝐿𝑘 

𝑄𝑘 = 𝑄𝐺𝑘 − 𝑄𝐿𝑘 

�̇� = 𝑃𝑘 + 𝑄𝑘 

Considerando a injeção líquida de potência e as equações: 

�̇�𝑘 = 𝑃𝑘 + 𝑗𝑄𝑘 = �̇�𝑘 ∗ 𝐼�̇�
∗ 

𝐼�̇� = 𝑌𝐵𝐴𝑅𝑅𝐴 ∗ �̇� 

Onde 𝐼�̇�  é a injeção líquida de potência na barra 𝑘. 

Da Lei de Kirchoff tem-se: 

𝐼�̇� = ∑ 𝑌𝑘𝑚 ∗ �̇�𝑚

𝑛

𝑚=1

 

𝐼�̇�
∗ = ∑ 𝑌𝑘𝑚

∗ ∗

𝑛

𝑚=1

�̇�𝑚
∗  

Onde 𝑛 é o número de barras do sistema elétrico. 

Logo a equação do fluxo de potência na sua forma complexa é: 

�̇�𝑘 = 𝑃𝑘 + 𝑗𝑄𝑘 = �̇�𝑘 ∗ 𝐼𝑘
∗ = �̇�𝑘 ∗ (∑ 𝑌𝑘𝑚

∗ ∗ �̇�𝑚
∗

𝑛

𝑚=1

) , 𝑘 = 1, 𝑛. 
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Onde 𝑘 é a barra onde está sendo analisado o fluxo de potência e 𝑛 é o 

número de barras do sistema. 

 

2.5.1 Equação de Potência em Variáveis Reais 

 

É comum o desmembramento da equação complexa em duas equações 

reais, para a potência ativa e para a potência reativa. São essas equações que 

serão utilizadas em métodos computacionais para a solução do problema de 

fluxo de potência. Logo: 

𝑃𝑘 = 𝑅𝑒{�̇�𝑘} 

𝑄𝑘 = 𝐼𝑚{�̇�𝑘} 

Sabendo que: 

�̇�𝑘 = �̇�𝑘 ∗ (∑ 𝑌𝑘𝑚
∗ ∗ �̇�𝑚

∗

𝑛

𝑚=1

) , 𝑘 = 1, 𝑛. 

𝑃𝑘 =  𝑅𝑒{�̇�𝑘} 

𝑄𝑘 = 𝐼𝑚{�̇�𝑘} 

�̇�𝑘 = 𝑉𝑘∠θk 

�̇�𝑚 = 𝑉𝑚∠θm 

𝑌𝑘𝑚 = 𝐺𝑘𝑚 + 𝑗𝐵𝑘𝑚 

 

2.5.2 Equação para a Potência Ativa 

 

𝑃𝑘 = 𝑅𝑒 {�̇�𝑘 ∗ (∑ 𝑌𝑘𝑚
∗ ∗ �̇�𝑚

∗

𝑛

𝑚=1

)} , 𝑘 = 1, 𝑛. 

𝑃𝑘 =  𝑅𝑒 {𝑉𝑘∠θk ∗ (∑(𝐺𝑘𝑚 − 𝑗𝐵𝑘𝑚) ∗ 𝑉𝑚∠−θm

𝑛

𝑚=1

)} , 𝑘 = 1, 𝑛.  
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Colocando-se 𝑉𝑘∠θk para dentro do somatório têm-se: 

𝑃𝑘 =  𝑅𝑒 {∑ 𝑉𝑘∠θk ∗ (𝐺𝑘𝑚 − 𝑗𝐵𝑘𝑚) ∗ 𝑉𝑚∠−θm

𝑛

𝑚=1

} , 𝑘 = 1, 𝑛.  

𝑃𝑘 =  𝑅𝑒 {∑ 𝑉𝑘 ∗ Vm∠(θk − θm) ∗ (𝐺𝑘𝑚 − 𝑗𝐵𝑘𝑚)

𝑛

𝑚=1

} , 𝑘 = 1, 𝑛. 

𝑃𝑘 =  𝑅𝑒 {∑ 𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐺𝑘𝑚∠(θk − θm)

𝑛

𝑚=1

− 𝑗𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐵𝑘𝑚∠(θk − θm)} , 𝑘 = 1, 𝑛. 

Chamando (θk − θm) de θkm e extraindo a parte real, se obtém: 

𝑃𝑘 = ∑[𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐺𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) + 𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐵𝑘𝑚 ∗ cos(θkm − 90)], 𝑘 = 1, 𝑛

𝑛

𝑚=1

. 

Colocando 𝑉𝑘 para fora do somatório e fazendo cos(θkm − 90) = 𝑠𝑒𝑛(θkm) 

se tem: 

𝑃𝑘 = 𝑉𝑘 ∗ [∑ 𝑉𝑚 ∗ {𝐺𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) + 𝐵𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm)}

𝑛

𝑚=1

] , 𝑘 = 1, 𝑛. 

2.5.3 Equação para a Potência Reativa 

 

𝑄𝑘 = 𝐼𝑚 {�̇�𝑘 ∗ (∑ 𝑌𝑘𝑚
∗ ∗ �̇�𝑚

∗

𝑛

𝑚=1

)} , 𝑘 = 1, 𝑛. 

𝑄𝑘 =  𝐼𝑚 {𝑉𝑘∠θk ∗ (∑(𝐺𝑘𝑚 − 𝑗𝐵𝑘𝑚) ∗ 𝑉𝑚∠−θm

𝑛

𝑚=1

)} , 𝑘 = 1, 𝑛.  

Colocando-se 𝑉𝑘∠θk para dentro do somatório têm-se: 

𝑄𝑘 =  𝐼𝑚 {∑ 𝑉𝑘∠θk ∗ (𝐺𝑘𝑚 − 𝑗𝐵𝑘𝑚) ∗ 𝑉𝑚∠−θm

𝑛

𝑚=1

} , 𝑘 = 1, 𝑛.  

𝑄𝑘 =  𝐼𝑚 {∑ 𝑉𝑘 ∗ Vm∠(θk − θm) ∗ (𝐺𝑘𝑚 − 𝑗𝐵𝑘𝑚)

𝑛

𝑚=1

} , 𝑘 = 1, 𝑛. 
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𝑄𝑘 =  𝐼𝑚 {∑ 𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐺𝑘𝑚∠(θk − θm)

𝑛

𝑚=1

− 𝑗𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐵𝑘𝑚∠(θk − θm)} , 𝑘 = 1, 𝑛. 

Chamando (θk − θm) de θkm e extraindo a parte imaginária, se obtém: 

𝑄𝑘 = ∑[𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐺𝑘𝑚 ∗ sen(θkm) + 𝑉𝑘 ∗ Vm ∗ 𝐵𝑘𝑚 ∗ sen(θkm − 90)], 𝑘 = 1, 𝑛

𝑛

𝑚=1

. 

Colocando 𝑉𝑘 para fora do somatório e fazendo sen(θkm − 90) = −𝑐𝑜𝑠(θkm) 

se tem: 

𝑄𝑘 = 𝑉𝑘 ∗ [∑ 𝑉𝑚 ∗ {𝐺𝑘𝑚 ∗ sen(θkm) − 𝐵𝑘𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠(θkm)}

𝑛

𝑚=1

] , 𝑘 = 1, 𝑛. 

 

2.6 EQUAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA E REATIVA NOS 
DIVERSOS RAMOS DE UM SISTEMA 

 

Já sabendo calcular as potências ativas e reativas injetadas em cada 

barra do sistema, é de grande interesse calcular as potências que fluem pelas 

linhas do sistema. Tendo as informações de tensão, fase e a matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 já 

montada, e portanto, as informações de condutância e susceptância entre todas 

as barras do sistema, determinar a quantidade de potência liquida que é 

transmitida entre as linhas do sistema se torna uma tarefa simples. (Borges, 

2005) 

Neste capítulo será deduzido a formulação matemática do fluxo de 

potência 𝑃𝑘𝑚 e 𝑄𝑘𝑚 para o modelo de linha média e para a susceptância 𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 

adjacente em cada barra deste sistema. 

 

2.6.1 Linha de Transmissão Média ou Longa 
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Figura 5 – Linha de transmissão média ou longa. (Borges, 2005) 

Sendo a linha média modelada de acordo com a figura X. As potências 

aparentes �̇�𝑘𝑚 e �̇�𝑚𝑘 podem ser escritas da seguinte forma: 

�̇�𝑘𝑚 = 𝑃𝑘𝑚 + 𝑗𝑄𝑘𝑚 = 𝑉�̇� ∗ 𝐼∗̇
𝑘𝑚 

�̇�𝑚𝑘 = 𝑃𝑚𝑘 + 𝑗𝑄𝑚𝑘 = �̇�𝑚 ∗ 𝐼∗̇
𝑚𝑘   

Aplicando a Lei de Kirchoff das correntes na barra 𝑘, e substituindo pela 

relação tensão versus corrente, obtemos que 𝐼�̇�𝑚 = 𝑦𝑘𝑚 ∗ (�̇�𝑘 − �̇�𝑚) + 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 ∗

�̇�𝑘. Onde 𝐼�̇�𝑚 é a corrente injetada na barra 𝑘. Rearranjando a equação de 𝐼�̇�𝑚 e 

�̇�𝑘𝑚, obtém-se: 

𝐼�̇�𝑚 = 𝑦𝑘𝑚 ∗ (�̇�𝑘 − �̇�𝑚) + 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 ∗ �̇�𝑘 

𝐼�̇�𝑚 = (𝑦𝑘𝑚 + 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) ∗ �̇�𝑘 − 𝑦𝑘𝑚 ∗ �̇�𝑚 

𝐼�̇�𝑚 = (𝑉𝑘  ∠θk) ∗ (gkm + 𝑗𝑏𝑘𝑚 + 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) − (𝑉𝑚  ∠θm) ∗ (gkm + 𝑗𝑏𝑘𝑚) 

𝐼�̇�𝑚
∗ = (𝑉𝑘  ∠ − θk) ∗ (gkm − 𝑗𝑏𝑘𝑚 − 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) − (𝑉𝑚  ∠−θm) ∗ (gkm − 𝑗𝑏𝑘𝑚)  

�̇�𝑘𝑚 = �̇�𝑘 ∗ 𝐼∗̇
𝑘𝑚 

�̇�𝑘𝑚 = �̇�𝑘
2 ∗ (gkm − 𝑗𝑏𝑘𝑚 − 𝑗𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) − (gkm − 𝑗𝑏𝑘𝑚) ∗ �̇�𝑘 ∗ �̇�𝑚∠θk−θm 

Para determinar então as potências ativas e reativas em variáveis reais, 

basta determinar a parte real e imaginária respectivamente da equação de �̇�𝑘𝑚. 

𝑃𝑘𝑚 = 𝑅𝑒{�̇�𝑘𝑚} 

𝑄𝑘𝑚 = 𝐼𝑚{�̇�𝑘𝑚} 

𝑃𝑘𝑚 = 𝑉𝑘
2 ∗ 𝑔𝑘𝑚 − 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) − 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) 
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𝑄𝑘𝑚 = −𝑉𝑘
2 ∗ ( 𝑏𝑘𝑚 + 𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) − 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) + 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚

∗ cos (θkm) 

De maneira análoga pode-se deduzir as equações do fluxo de potência 

ativa e reativa da barra 𝑚 para a barra 𝑘. 

𝑃𝑚𝑘 = 𝑉𝑚
2 ∗ 𝑔𝑘𝑚 − 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) + 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) 

𝑄𝑚𝑘 = −𝑉𝑚
2 ∗ ( 𝑏𝑘𝑚 + 𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) + 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) + 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚

∗ cos (θkm) 

A potência de perdas entre as linhas pode ser dada somando as equações 

𝑃𝑘𝑚 e 𝑃𝑚𝑘. E a energia que fica armazenada nos campos elétricos e magnéticos 

da linha pode ser obtida somando as equações 𝑄𝑘𝑚 e 𝑄𝑚𝑘.(Monticelli, 1983) 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑘𝑚 + 𝑃𝑚𝑘 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = 𝑄𝑚𝑘 + 𝑄𝑚𝑘 

 

2.6.2 Expressão do Fluxo de Potência para o Transformador com Controle 

de Tape 

 

 

Figura 6 – Transformador com controle de tape. (Borges, 2005) 

 

Sendo o transformador com controle de tap modelado na figura X. Os 

fluxos de potências aparente �̇�𝑘𝑚 e �̇�𝑚𝑘 podem ser escritos da seguinte forma: 
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�̇�𝑘𝑚 = 𝑃𝑘𝑚 + 𝑗𝑄𝑘𝑚 = 𝑉�̇� ∗ 𝐼∗̇
𝑘𝑚 

�̇�𝑚𝑘 = 𝑃𝑚𝑘 + 𝑗𝑄𝑚𝑘 = �̇�𝑚 ∗ 𝐼∗̇
𝑚𝑘   

Aplicando a Lei de Kirchoff das correntes na barra 𝑘, e substituindo pela 

relação tensão versus corrente, obtemos que 𝐼�̇�𝑚 = 𝑡 ∗ 𝑦𝑘𝑚 ∗ (�̇�𝑘 − �̇�𝑚) + (𝑡2 −

𝑡) ∗ �̇�𝑘. Onde 𝐼�̇�𝑚 é a corrente injetada na barra 𝑘. Rearranjando a equação de 

𝐼�̇�𝑚, obtém-se: 

𝐼�̇�𝑚 = 𝑡2 ∗ 𝑦𝑘𝑚 ∗ �̇�𝑘 − 𝑡 ∗ 𝑦𝑘𝑚 ∗ �̇�𝑚 

Faz-se o mesmo processo de dedução para a linha média para se obter 

as expressões do fluxo de potência ativa e reativa utilizando variáveis reais: 

𝑃𝑘𝑚 = (𝑡 ∗ 𝑉𝑘)
2 ∗ 𝑔𝑘𝑚 − 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) − 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) 

𝑄𝑘𝑚 = −(𝑡 ∗ 𝑉𝑘)
2 ∗ ( 𝑏𝑘𝑚 + 𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) + 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚

∗ 𝑏𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) 

As expressões de 𝑃𝑚𝑘 e 𝑄𝑚𝑘 são: 

𝑃𝑚𝑘 = 𝑉𝑚
2 ∗ 𝑔𝑘𝑚 − 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) + 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) 

𝑄𝑚𝑘 = −𝑉𝑚
2 ∗ ( 𝑏𝑘𝑚 + 𝑏𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) +  𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑔𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm) + 𝑡 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑏𝑘𝑚

∗ cos (θkm) 

A potência de perdas pode ser dada somando as equações 𝑃𝑘𝑚 e 𝑃𝑚𝑘. E 

a energia que fica armazenada nos campos elétricos e magnéticos pode ser 

obtida somando as equações 𝑄𝑘𝑚 e 𝑄𝑚𝑘.(Monticelli, 1983) 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑘𝑚 + 𝑃𝑚𝑘 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = 𝑄𝑚𝑘 + 𝑄𝑚𝑘 
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3. MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON APLICADO NA SOLUÇÃO DO 

FLUXO DE POTÊNCIA 

A solução das equações que foram propostas sem a utilização de um 

método eficiente de resolução se torna uma tarefa trabalhosa e passiva de 

pequenos erros matemáticos que ao decorrer do cálculo se propagam gerando 

assim um resultado totalmente fora do esperado.  

Para o sistema elétrico brasileiro, que possui aproximadamente duas mil 

barras, o número de equações a serem resolvidas são de três mil oitocentos e 

noventa e oito. Isto implica o uso do cálculo numérico para auxiliar na resolução 

destas equações. 

O problema será dividido em dois subsistemas. O subsistema um, contém 

as equações que deverão ser resolvidas pelo método numérico, e as respostas 

deste subsistema serão as tensões e as fases em cada barra. Para o subsistema 

dois, deverá ser feita uma simples substituição de variáveis das respostas 

obtidas no subsistema um, as respostas deste subsistema são as potências 

ativas e reativas líquidas de cada barra do sistema elétrico estudado. 

3.1 SUBSISTEMA UM 

Como dito anteriormente, é neste subsistema que será aplicado o método 

de Newton-Raphson para o cálculo das tensões e fases. As incógnitas deste 

subsistema serão 𝑉𝑘 e θk para as barras do tipo 𝑃𝑄, e θk para as barras do tipo 

𝑃𝑉. Para a utilização do método, é necessário também fazer algumas definições. 

∆𝑃𝑘, ∆𝑄𝑘, ∆𝑉 e ∆θ são variáveis criadas para a solução do problema e 𝜀𝑝 é o erro 

aceitável na utilização do método. (Monticelli, 1983) 

 ∆𝑃𝑘 e ∆𝑄𝑘 representam a diferença entre as potências especificadas e as 

potências calculadas, além de representar o critério de parada do método. Caso  

∆𝑃𝑘 ≤ 𝜀𝑝 e ∆𝑄𝑘 ≤ 𝜀𝑝 significa que o problema já convergiu e o método interativo 

não necessita de outra interação. (Borges, 2005) 

∆𝑉 e ∆θ representam as variáveis onde serão incrementadas um novo 

resultado a cada interação.  

∆𝑃𝑘 = 𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

− 𝑃𝑘
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
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∆𝑄𝑘 = 𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

− 𝑄𝑘
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

∆𝑃𝑘 = 𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

− 𝑉𝑘 ∗ [∑ 𝑉𝑚 ∗ {𝐺𝑘𝑚 ∗ cos(θkm) + 𝐵𝑘𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θkm)}

𝑛

𝑚=1

] 

∆𝑄𝑘 = 𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

− 𝑉𝑘 ∗ [∑ 𝑉𝑚 ∗ {𝐺𝑘𝑚 ∗ sen(θkm) − 𝐵𝑘𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠(θkm)}

𝑛

𝑚=1

] 

𝑉𝑘 = 𝑉𝑘 + ∆𝑉 

θk = θk + ∆θ 

Segundo Borges (2005), o método pode ser executado seguindo o 

algoritmo abaixo: 

I. Montar a matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎. 

II. Arbitrar condições iniciais para as variáveis 𝑉𝑘 e θk. Essas condições 

iniciais devem ser 1 e 0 respectivamente. 

III. Substituir as condições iniciais nas expressões apresentadas do fluxo de 

potência. 

IV. Calcular ∆𝑃𝑘 e ∆𝑄𝑘. Verificar convergência, se ∆𝑃𝑘 ≤ 𝜀𝑝  e  ∆𝑄𝑘 ≤ 𝜀𝑝 parar. 

Caso contrário seguir em frente. 

Primeira Interação: 

V. Montar a matriz jacobiana J. Sendo 𝑛 − 1 o número de barras do sistema 

menos a barra de referência, e 𝑙 sendo o número de barras 𝑃𝑄.  

𝐽 =  −

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜕𝑃1

𝜕θ1

𝜕𝑃1

𝜕θ2
⋯

𝜕𝑃1

𝜕θn−1

𝜕𝑃2

𝜕θ1

𝜕𝑃2

𝜕θ2
⋯

𝜕𝑃2

𝜕θn−1

⋮
𝜕𝑃𝑛−1

𝜕θ1

⋮
𝜕𝑃𝑛−1

𝜕θ2

𝐻
…

⋮
𝜕𝑃𝑛−1

𝜕θn−1

𝜕𝑃1

𝜕𝑉1

𝜕𝑃1

𝜕𝑉2
⋯

𝜕𝑃1

𝜕𝑉𝑙

𝜕𝑃2

𝜕𝑉1

𝜕𝑃2

𝜕𝑉2
⋯

𝜕𝑃2

𝜕𝑉𝑙

⋮
𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑉1

⋮
𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑉2

𝑁
…

⋮
𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑉𝑙

𝜕𝑄1

𝜕θ1

𝜕𝑄1

𝜕θ2
⋯

𝜕𝑄1

𝜕θn−1

𝜕𝑄2

𝜕θ1

𝜕𝑄2

𝜕θ2
⋯

𝜕𝑄2

𝜕θn−1

⋮
𝜕𝑄𝑙

𝜕θ1

⋮
𝜕𝑄𝑙

𝜕θ2

𝑀
…

⋮
𝜕𝑄𝑙

𝜕θn−1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉2
⋯

𝜕𝑄1

𝜕𝑉𝑙

𝜕𝑄2

𝜕𝑉1

𝜕𝑄2

𝜕𝑉2
⋯

𝜕𝑄2

𝜕𝑉𝑙

⋮
𝜕𝑄𝑙

𝜕𝑉1

⋮
𝜕𝑄𝑙

𝜕𝑉2

𝐿
…

⋮
𝜕𝑃𝑙

𝜕𝑉𝑙 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

𝐽 =  − [
𝐻 𝑁
𝑀 𝐿

] 
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𝐻(𝑛−1)×(𝑛−1) = 
𝜕𝑃

𝜕θ
 

𝑁(𝑛−1)×𝑙 = 
𝜕𝑃

𝜕𝑉
  

𝑀𝑙×(𝑛−1) = 
𝜕𝑄

𝜕θ
 

𝐿𝑙×𝑙 = 
𝜕𝑄

𝜕𝑉
 

VI. Solucionar o sistema linear [
∆𝑃
∆𝑄

] =  −𝐽 × [
∆θk

∆𝑉𝑘
], que está na forma 𝐴𝑥 =

𝑏. 

VII. Incrementar a solução do sistema nos valores anteriores. [
θ
𝑉
] =  [

θ
𝑉
] +

 [
∆θ
∆𝑉

]. 

VIII. Voltar ao passo IV. 

 

3.2 SUBSISTEMA DOIS 

Após a convergência dos valores do Subsistema um, e portanto 𝑉𝑘 e θk já 

conhecidos para todas as barras do sistema, deseja-se calcular  𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 para a 

barra de referência e 𝑄𝑘 para as barras do tipo 𝑃𝑉, além dos fluxos 𝑃𝑘𝑚 e 𝑄𝑘𝑚 

para as linhas do problema. Trata-se de um sistema com equações algébricas 

não-lineares no qual todas as incógnitas aparecem de forma explicita, tornando 

assim trivial o processo de resolução. (Monticelli, 1983) 
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4. METODOLOGIA 

Nesse capítulo está contido a metodologia utilizada para a obtenção dos 

resultados finais, a partir dos objetivos apresentados neste estudo. Como já 

mencionado será utilizado o método de Newton-Raphson aplicado nas equações 

de potência para calcular as magnitudes e fases das tensões em cada barra do 

sistema. 

Apesar de ser um método de convergência rápida, não é conveniente 

realizar o cálculo manual. Logo, será utilizado um código no software MATLAB 

R2015a. Com o auxílio do software os resultados são obtidos de maneira quase 

instantânea tornando assim esta tarefa mais eficiente. 

O MATLAB é uma ferramenta interativa de alta performance voltada para 

o cálculo numérico. Este software tem ampla utilização na área acadêmica e 

empresarial além de possuir interface de fácil utilização e linguagem de 

programação descomplicada.  

 

4.1 SISTEMA MODELO 

Para cumprir a metodologia proposta, será utilizado um sistema elétrico 

de potência modelo. O sistema escolhido é um sistema de três barras, uma barra 

do tipo 𝑉θ, uma barra do tipo 𝑃𝑄 e uma barra do tipo 𝑃𝑉.  

O sistema utilizado está contido nas páginas 108 e 109 do título “Fluxo de 

Carga em Redes de Energia Elétrica”, do autor Alcir José Monticelli.  

A tabela abaixo resume os dados de entrada para as barras do sistema 

elétrico proposto: 

Tabela 1 – Dados das barras do sistema modelo. 

𝐵𝐴𝑅𝑅𝐴 𝑇𝐼𝑃𝑂 𝑃 𝑄 𝑉 θ 

1 𝑉θ − − 1 0 

2 𝑃𝑄 −0,05 −0,02 − − 

3 𝑃𝑉 −0,15 − 0,98 − 
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Os dados das linhas que ligam as barras também podem ser resumidos 

em uma tabela que relaciona a resistência, reatância, e a susceptância em 

derivação das linhas: 

Tabela 2 – Dados das linhas do sistema modelo. 

𝐿𝐼𝑁𝐻𝐴 𝑟 𝑥 𝑏𝑠ℎ 

1 − 2 0,10 1,00 0,01 

1 − 3 0,20 2,00 0,02 

2 − 3 0,10 1,00 0,01 
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5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS OBTIDOS 

Com todos os dados dos sistemas em mãos foi criado um arquivo de 

dados na ferramenta MATLAB onde foi alocado em duas matrizes os dados de 

entrada para o programa começar a fazer a interação numérica. 

Este arquivo de dados é lido por um outro arquivo que irá executar o 

método iterativo e gerar os resultados finais do cálculo numérico. 

Para o sistema de três barras proposto, o programa retornou calculou 

como resultados, a matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎, as tensões 𝑉1, 𝑉2 e 𝑉3, os ângulos θ1, θ2 e θ3, 

as das potências ativas 𝑃1, 𝑃2 e 𝑃3, as potências reativas 𝑄1, 𝑄2 e 𝑄3, os fluxos de 

potência ativa 𝑃12, 𝑃21, 𝑃13, 𝑃31, 𝑃23 e 𝑃32, os fluxos de potências reativas  𝑄12, 

𝑄21, 𝑄13, 𝑄31, 𝑄23 e 𝑄32, as perdas ôhmicas nas linhas e a energia reativa 

consumida pelos campos elétricos e magnéticos das linhas. 

Tabela 3 – Tensões e fases nodais. 

Barra |𝑉| ∠θk 

1 1.0000 𝑝. 𝑢 0.0000 𝑟𝑎𝑑 

2 0.9874 𝑝. 𝑢 −0.1129 𝑟𝑎𝑑 

3 0.9800 𝑝. 𝑢 −0.1772 𝑟𝑎𝑑 

 

Tabela 4 – Matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎. 

0.1485 − 1.4551𝑖 −0.0990 + 0.9901𝑖 −0.0495 + 0.4950𝑖 
−0.0990 + 0.9901𝑖 0.1980 − 1.9602𝑖 −0.0990 + 0.9901𝑖 
−0.0495 + 0.4950𝑖 −0.0990 + 0.9901𝑖 0.1485 − 1.4551𝑖 

 

Tabela 5 – Matriz 𝐺. 

0.1485 −0.0990 −0.0495 

−0.0990 0.1980 −0.0990 

−0.0495 −0.0990 0.1485 

 

Tabela 6 – Matriz 𝐵. 

−1.4551 0.9901 0.4950 

0.9901 −1.9602 0.9901 

0.4950 0.9901 −1.4551 
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Tabela 7 – Potência ativa nas barras. 

Barra 𝑃𝐶𝐴𝐿𝐶 

1 0.2003 𝑝. 𝑢 

2 −0.0464 𝑝. 𝑢 

3 −0.1478 𝑝. 𝑢 
 

Tabela 8 – Potência reativa nas barras. 

Barra 𝑄𝐶𝐴𝐿𝐶 

1 −0.0334 𝑝. 𝑢 

2 −0.0118 𝑝. 𝑢 

3 −0.0214 𝑝. 𝑢 

 

Tabela 9 – Fluxo de potência ativa. 

𝑃𝑘𝑚 𝑃𝑚𝑘 

𝑃12 = −0.1120 𝑝. 𝑢 𝑃21 = 0.1107 𝑝. 𝑢  
𝑃23 = −0.0625 𝑝. 𝑢 𝑃32 = 0.0621 𝑝. 𝑢 

𝑃13 = −0.0873 𝑝. 𝑢 𝑃31 = 0.0857 𝑝. 𝑢 

 

Tabela 10 – Fluxo de potência reativa. 

𝑄𝑘𝑚 𝑄𝑚𝑘 

𝑄12 = −0.0177 𝑝. 𝑢 𝑄21 = −0.0147 𝑝. 𝑢  
𝑄23 = −0.0128 𝑝. 𝑢 𝑄32 = −0.0106 𝑝. 𝑢 

𝑄13 = −0.0289 𝑝. 𝑢 𝑄31 = −0.0257 𝑝. 𝑢 
 

Tabela 11 -  Perdas por efeito Joule nas linhas. 

𝑃12 + 𝑃21 −0.0013 𝑝. 𝑢 

𝑃13 + 𝑃31 −0.0015 𝑝. 𝑢 

𝑃23 + 𝑃32 −4.0136𝐸 − 04 𝑝. 𝑢 

 

Tabela 12 – Energia reativa armazenada nos campos elétricos e magnéticos das 

linhas. 

𝑄12 + 𝑄21 −0.0324 𝑝. 𝑢 

𝑄13 + 𝑄31 −0.0546 𝑝. 𝑢 

𝑄23 + 𝑄32 −0.0234 𝑝. 𝑢 
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5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Analisando os primeiros resultados obtidos, podemos observar que o 

código utilizado obedeceu o critério de parada, pois quando fazemos 

𝑃𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 para cada barra do sistema, obtemos um valor menor 

que o critério de parada 𝜀 = 0.003. 

Também podemos inferir que as magnitudes 𝑉1, 𝑉2 e 𝑉3 estão plausíveis, 

pois para a barra de referência o código nos retornou 𝑉1 = 1 𝑝. 𝑢 e θ1 = 0. O que 

coincide com os valores de contorno impostos para este problema.  

Também é possível perceber que para este sistema em específico, a barra 

do tipo 𝑃𝑉 acabou se tornando uma barra de carga, tendo em vista que o 

resultado obtido para sua potência ativa injetada 𝑃3 foi gerado um valor negativo.  

Para os fluxos de potência ativa e reativa também foram gerados valores 

plausíveis, pois quando fazemos as diferenças 𝑃𝑘𝑚 − 𝑃𝑚𝑘 e 𝑄𝑘𝑚 − 𝑄𝑚𝑘 obtemos 

valores negativos, o que para a potência ativa significa que as linhas estão 

dispersando calor por efeito Joule, e para a potência reativa significa que a linha 

está consumindo energia para alimentar seus campos elétricos e magnéticos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS     

No presente estudo foi demonstrado a importância de se realizar o estudo 

do fluxo de potência para sistemas elétricos de potência, além de demonstrar a 

sua praticidade em calcular perdas indesejadas na rede elétrica. 

O conhecimento desta ferramenta se demonstrou de fundamental 

importância para projetos de expansão do sistema elétrico como um todo. 

Conhecendo a potência consumida por determinada carga que será alimentada 

pelo sistema, podemos prever como o mesmo irá se comportar, além das suas 

futuras necessidades. 

Neste trabalho foi utilizado um código no software MATLAB para o auxílio 

nos cálculos extensos, tornando assim a sua realização pouco menos 

complicada. Com os resultados obtidos, podemos prever a potência que irá fluir 

de uma barra para a outra do sistema. As perdas de potência ativa e a potência 

reativa necessária para suprir as necessidades físicas da rede.  

Para futuros trabalhos propõe-se a aplicação deste estudo no controle do 

tape de transformadores em fase ou a simulação deste mesmo sistema no 

software ATP Draw -  Alternative Transient Program. Ferramenta esta que 

também é muito utilizada no mercado e seus resultados são aceitos como fonte 

de estudo por vários órgãos governamentais como a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, e o Operador Nacional do Sistema – ONS. 
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ANEXO I: Código de dados do sistema proposto. 

Neste código no qual está contido as informações das barras e das linhas 

do sistema elétrico modelo. O arquivo se chama “barras_3_Alcir.m”. O conteúdo 

dele segue abaixo: 

% Sistema 3 barras  

  
% Bibliografia 
%   - Fluxo de cargas em rede de energia elétrica 
%     Alcir J. Monticelli - págs 108/109 

  
%        NF  NT  RESIST   REAT   BSH   TAP   FI 
LINHA = [ 1   2   0.10    1.00   0.01   1    0 
          1   3   0.20    2.00   0.02   1    0 
          2   3   0.10    1.00   0.01   1    0 ]; 

       

     
% tipo de barramento  
% VTETA -> 0 
% PV -> 1 
% PQ -> 2 

  
%        No  TIPO   PESP   QESP     V    TETA 
BARRA = [1    0      0      0      1.0    0   
         2    2    -0.05   -0.02    1     0 
         3    1    -0.15    0      0.98   0  ]; 
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ANEXO II: Código do Método de Newton-Raphson aplicado no fluxo de 

potência. 

Este código faz a interação numérica de acordo com os critérios de partida 

e com os critérios de parada explicados no capítulo 3 deste estudo. O arquivo se 

chama “flupot_NR.m”. E o conteúdo dele segue abaixo: 

%barras_5_Stagg 

  
% tolerância processo iterativo 
TOL = 1e-2; 

  
% armazenar dados em vetores   
%---------------------------------------------------------------------

---- 
NLIN = length(LINHA(:,1)); 
NBAR = length(BARRA(:,1)); 

  
for k = 1:NLIN ; 
   NF(k) = LINHA(k,1); 
   NT(k) = LINHA(k,2); 
   RESIST(k) = LINHA(k,3); 
   REAT(k) = LINHA(k,4);  
   BSH(k) = LINHA(k,5);  
   TAP(k) = LINHA(k,6);  
   FI(k) = LINHA(k,7)*.0174532925199; % em radianos 
   IMPED(k) = RESIST(k) + j*REAT(k); 
   ADMIT(k) = 1/IMPED(k); 
end  
for k = 1:NBAR; 
   TIPO(k) = BARRA(k,2); 
   PESP(k) = BARRA(k,3); 
   QESP(k) = BARRA(k,4); 
   V(k) = BARRA(k,5); 
   TETA(k) = BARRA(k,6); 
end 

  
%%% montagem de Ybarra %%% 
YBAR = zeros(NBAR);  
for k = 1:NLIN;    
   YBAR(NF(k),NF(k))=YBAR(NF(k),NF(k))+TAP(k)^2*ADMIT(k)+j*BSH(k); 
        if NF(k) ~= NT(k)  
            YBAR(NT(k),NT(k))=YBAR(NT(k),NT(k))+ADMIT(k)+j*BSH(k); 
            YBAR(NF(k),NT(k))=YBAR(NF(k),NT(k))-

TAP(k)*ADMIT(k)*exp(FI(k)*j); 
            YBAR(NT(k),NF(k))=YBAR(NT(k),NF(k))-

TAP(k)*ADMIT(k)*exp(FI(k)*j); 
        end 
end 
G = real(YBAR); 
B = imag(YBAR);  

  
%%% valores de partida Vo e TETAo do processo iterativo %%% 
for k = 1:NBAR     % através dos dados de barras (matriz BARRA -  
   if TIPO(k) == 2 % banco de dados)a barra PV não será necessário 
      V(k) = 1;    % alterar os vetores V(k) e TETA(k), para as barras 
   end             % PQ será necessária tal correção. 
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end  

  
%%% variáveis auxiliares %%% 
continua = 1; 
cont = -1; 
while continua == 1; 
      cont=cont+1; % contador de iterações 

     
%%% cálculo de PCALC(k) e QCALC(k) %%% 
PCALC(k) = zeros; 
QCALC(k) = zeros; 
for k = 1:NBAR; 
   for m = 1:NBAR; 
      if YBAR(k,m) ~= 0 
         if k == m 
            PCALC(k) = PCALC(k)+ V(k)^2*G(k,k); 
            QCALC(k) = QCALC(k)+(-V(k)^2*B(k,k)); 
         end    
         if k ~= m 
            PCALC(k) = PCALC(k)+V(k)*V(m)*(G(k,m)*cos(TETA(k)-

TETA(m))+B(k,m)*sin(TETA(k)-TETA(m))); 
            QCALC(k) = QCALC(k)+V(k)*V(m)*(G(k,m)*sin(TETA(k)-

TETA(m))-B(k,m)*cos(TETA(k)-TETA(m))); 
         end   
      end  
   end 
end 

  
%%% cálculo dos resíduos DELTAP e DELTAQ %%% 
DELTAP(k) = zeros; 
DELTAQ(k) = zeros; 
for k = 1:NBAR 
   DELTAP(k) = PESP(k) - PCALC(k);   % barra PQ 
   DELTAQ(k) = QESP(k) - QCALC(k); 
   if TIPO(k)== 0      % barra V-TETA    
       DELTAP(k) = 0; 
       DELTAQ(k) = 0;  
   end 
   if TIPO(k) == 1     % barra PV 
      DELTAQ(k) = 0; 
      DELTAP(k) = PESP(k) - PCALC(k); 
   end      
   DELTAPeQ(2*k-1,1) = DELTAP(k); % montagem do vetor de resíduos 
   DELTAPeQ(2*k,1) = DELTAQ(k); 
end 

  
%%% verificar convergência %%% 
cont2 = 0; 
for k = 1:2*NBAR 
   if abs(DELTAPeQ(k,1)) < TOL 
      cont1=0; 
    else 
      cont2 = 1; 
   end 
   continua = cont1 + cont2; 
end 

  
%%% montagem da matiz Jacobiana %%% 
JACOB(2*NBAR,2*NBAR) = zeros; 
 if continua == 1 
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   for k = 1:NBAR 
      for m = 1:NBAR 
         if YBAR(k,m) ~= 0 
            if k == m   % blocos da diagonal 
               JACOB(2*k-1,2*k-1)=-QCALC(k)-V(k)^2*B(k,k);     % H 
               JACOB(2*k-1,2*k)=(PCALC(k)+V(k)^2*G(k,k))/V(k); % N 
               JACOB(2*k,2*k-1) = PCALC(k)-V(k)^2*G(k,k);      % M 
               JACOB(2*k,2*k) = (QCALC(k)-V(k)^2*B(k,k))/V(k); % L 
            else  % blocos fora diagonal 
               JACOB(2*k-1,2*m-1)=V(k)*V(m)*(G(k,m)*sin(TETA(k)-

TETA(m))-B(k,m)*cos(TETA(k)-TETA(m))); 
               JACOB(2*k-1,2*m)=V(k)*(G(k,m)*cos(TETA(k)-

TETA(m))+B(k,m)*sin(TETA(k)-TETA(m))); 
               JACOB(2*k,2*m-1)=-V(k)*V(m)*(G(k,m)*cos(TETA(k)-

TETA(m))+B(k,m)*sin(TETA(k)-TETA(m))); 
               JACOB(2*k,2*m)=V(k)*(G(k,m)*sin(TETA(k)-TETA(m))-

B(k,m)*cos(TETA(k)-TETA(m))); 
            end 
          end 
        end          
      if TIPO(k) == 0 % altera os termos da diagonal -> barra V-TETA 
         JACOB(2*k-1,2*k-1) = 1e15; 
         JACOB(2*k,2*k) = 1e15; 
      end  % altera o termo diagonal -> barra PV 
      if TIPO(k) == 1 
         JACOB(2*k,2*k) = 1e15; 
      end 
   end 

  
   %%% determinação do vetor correção para V e TETA 
   SOL = inv(JACOB)*DELTAPeQ; 

    
   %%% correção em V e TETA 
   for k = 1:NBAR 
      TETA(k) = TETA(k) + SOL(2*k-1); 
      V(k) = V(k) + SOL(2*k); 
   end 

    
   if cont > 30 
       disp('mais de 30 iterações - interrompe processo') 
       break 
   end 

   
end % do if continua 
end % do while continua 

  
%%% resultados finais 
final(NBAR,3)=zeros; 
  for k=1:NBAR 
    final(k,1)=k;  
    final(k,2)=V(k); 
    final(k,3)=TETA(k); 
  end 
final 
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ANEXO III: Código do cálculo do fluxo de potência 
 
Este código é utilizado para que a partir dos resultados de tensão e fase obtidos 
no método interativo, se possa calcular as potências que fluem entre as barras 
do sistema. Este arquivo se chama “flupot_NR2.m”. O conteúdo dele segue 
abaixo: 
 
%flupot_NR2 

  
g12 = -0.0990; 
g13 = -0.0495; 
g23 = -0.0990; 
g21 = -0.0990; 
g31 = -0.0495; 
g32 = -0.0990; 

  
b12 = 0.9901; 
b13 = 0.4950; 
b23 = 0.9901; 
b21 = 0.9901; 
b31 = 0.4950; 
b32 = 0.9901; 

  
bsh12 = 0.01; 
bsh13 = 0.02; 
bsh23 = 0.01; 
bsh21 = 0.01; 
bsh31 = 0.02; 
bsh32 = 0.01; 

  
V1 = 1.0000; 
V2 = 0.9874; 
V3 = 0.9800; 

  
teta1 = -0.0000; 
teta2 = -0.1129; 
teta3 = -0.1772; 

  
P12 = g12*(V1)^2 - g12*V1*V2*cos(teta1 - teta2) - b12*V1*V2*sin(teta1 

- teta2); 
P13 = g13*(V1)^2 - g13*V1*V3*cos(teta1 - teta3) - b13*V1*V3*sin(teta1 

- teta3); 
P23 = g23*(V2)^2 - g23*V2*V3*cos(teta2 - teta3) - b23*V2*V3*sin(teta2 

- teta3); 
P21 = g21*(V2)^2 - g21*V1*V2*cos(teta2 - teta1) - b21*V1*V2*sin(teta2 

- teta1); 
P31 = g31*(V3)^2 - g31*V1*V3*cos(teta3 - teta1) - b31*V1*V3*sin(teta3 

- teta1); 
P32 = g32*(V3)^2 - g32*V2*V3*cos(teta3 - teta2) - b32*V3*V2*sin(teta3 

- teta2); 

  
P12 + P21; 
P13 + P31; 
P23 + P32; 

  
Q12 = -b12*(V1)^2 - bsh12*(V1)^2 - g12*V1*V2*sin(teta1 - teta2) + 

b12*V1*V2*cos(teta1 - teta2); 
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Q13 = -b13*(V1)^2 - bsh13*(V1)^2 - g13*V1*V3*sin(teta1 - teta3) + 

b13*V1*V3*cos(teta1 - teta3); 
Q23 = -b23*(V2)^2 - bsh23*(V2)^2 - g23*V2*V3*sin(teta2 - teta3) + 

b23*V2*V3*cos(teta2 - teta3); 
Q21 = -b21*(V2)^2 - bsh21*(V2)^2 - g21*V2*V1*sin(teta2 - teta1) + 

b21*V2*V1*cos(teta2 - teta1); 
Q31 = -b31*(V3)^2 - bsh31*(V3)^2 - g31*V3*V1*sin(teta3 - teta1) + 

b31*V3*V1*cos(teta3 - teta1); 
Q32 = -b32*(V3)^2 - bsh32*(V3)^2 - g32*V3*V2*sin(teta3 - teta2) + 

b32*V3*V2*cos(teta3 - teta2); 

  
Q12 + Q21g 
Q13 + Q31 
Q23 + Q32 


