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RESUMO 
 
 
A análise do fluxo de carga no subsistema sudoeste da região Nordeste, no trecho 
da usina Sobradinho, de autorrestabelecimento, à subestação 230kV Brotas de 
Macaúbas, foi realizada com base nas simulações usando PowerWorld, destacando 
a importância do devido uso dos recursos de regulação disponíveis, durante o 
processo de reenergização. Desta forma, foram seguidos os procedimentos 
definidos pelo ONS (2017e) e os resultados aqui verificados mostraram que não 
houve violação dos limites operacionais, e com isso, foi apresentado proposta para 
reenergização do sistema estudado com ênfase na elevação de carga e melhoria no 
perfil de tensão em todo o eixo. Sendo assim, engloba considerações acerca do 
modo de operação dos reatores (230kV e 13,8kV) e capacitor série fixo 230kV como 
recursos de regulação para controle de potência reativa do sistema, regulação da 
tensão através de tap dos transformadores e autotransformadores, regulação 
através da tensão de geração dos geradores hidráulicos da usina Sobradinho, 
absorção e fornecimento de potência reativa através de compensador síncrono. O 
software PowerWorld utiliza métodos matemáticos, como o de Newton-Raphson, 
para soluções de fluxo de carga, e de forma complementar foi utilizado método 
empírico. A importância fundamental deste trabalho é minimizar os prejuízos à 
sociedade com a reenergização do maior número possível de cargas no período da 
recomposição do sistema, conhecido como fluente. Os resultados obtidos 
convergiram para os elementos da hipótese da pesquisa, tendo como base a 
realização de todos os objetivos específicos até se atingir o objetivo geral da 
pesquisa e por fim responder à problemática proposta. 
 
Palavras-chave: Sistema elétrico, Fluxo de carga, Regulação de tensão, 
PowerWorld, Reenergização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
 

 
The analysis of the load flow in the southwestern sub system of the Northeast region 
between the power plant of Sobradinho and the electrical installation Brota of 
Macaubas, Brazil, was performed through simulations with PowerWorld software 
specialist, with emphasising at the importance of the application of the regulatory 
resources during the reenergization process. This way, they were followed the 
procedures defined by the ONS (2017e) and the objectives they showed that there 
was no exceeded limits and proposed to reenergize the Electric Power System with 
featured in elevation of load and improvement in the tension around the system. 
Therefore, joint consideration about of the operation mode inductors (230kV and 
13,8kV) and fixed capacitor 230kV as resource for reactive power control of the 
Electric Power System, regulation of the voltage through control transformers, 
generators of the power plant Sobradinho with load flow through synchronous 
compensator. The software PowerWorld apply mathematical methods as the 
Newton-Raphson for answer load flow solutions and of form complementary an 
empirical method was used. The fundamental importance this scientific work 
graduate is to minimize the losses to society with the reenergize of the largest 
number of loads in the period of Electric Power system recomposition, known as 
stage fluent. The results converged of the scientific research hypothesis, as the 
based all the specific objectives until the general objective of the research is 
achieved and finally to respond to the problematic. 
 

Keywords: Electrical system, Load flow, Voltage regulation, PowerWorld, 
Reenergization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A energia elétrica tem fundamental importância para a vida das pessoas, 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, e tornando possível a criação de 

equipamentos e tecnologias para atender as mais diversas necessidades da 

humanidade. Desta forma, garantir a continuidade e a segurança do suprimento da 

energia elétrica é uma tarefa que exige dos profissionais ligados ao sistema elétrico 

de potência (SEP) conhecimentos especializados, de forma a garantir melhoria 

contínua em suas atividades. Neste contexto, o Engenheiro Eletricista deve realizar 

estudos que garantam o fornecimento da energia elétrica com qualidade e de forma 

contínua. Isso implica, dentre outros aspectos, que a tensão elétrica deve ser 

fornecida de maneira regulada, dentro de parâmetros pré-estabelecidos. 

De acordo com Stevenson (1986), o principal objetivo de um Sistema Elétrico 

de Potência (SEP) é gerar, transmitir e distribuir energia elétrica, atendendo a 

determinados padrões de confiabilidade, disponibilidade e custos com o menor 

impacto ambiental possível. 

Alguns problemas aumentam os riscos iminentes de desligamento geral do 

sistema, como por exemplo, os baixos níveis dos reservatórios, onde as 

hidroelétricas ficam com sua geração limitada pela pouca disponibilidade de água, e 

desta forma, com poucos geradores no sistema, fica mais difícil para essas usinas 

absorverem as variações do sistema. Com isso, máquinas podem perder a 

estabilidade e virem a desligar automaticamente, provocando assim, um 

desligamento em cascata do sistema elétrico. 

 

 

FIGURA 1.1: Volume útil dos principais reservatórios do Nordeste. 

 
FONTE: ONS, 2017a. 
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De acordo com dados fornecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 

- ONS (2017a), verifica-se que o volume útil atual dos principais reservatórios do 

Nordeste apresenta níveis muito baixos. Com esses níveis, fica impossível operar de 

forma contínua com números adequados de máquinas no sistema. O controle que 

se busca nesta realidade é o de tentar minimizar os impactos ambientais e sociais, 

oriundos da falta de água. 

Diante dos fatos, o planejamento elétrico do sistema deve prever ampliações 

ou melhorias necessárias, evitando-se assim, sobrecargas em equipamentos e 

interrupções no fornecimento da energia elétrica. Por esse motivo, de acordo com 

Kindermann (2010), 

 
Devido à necessidade de garantir a continuidade de suprimento ao 
mercado, os sistemas elétricos operam interligados, formando redes 
complexas. Deste modo, tanto sobre o ponto de vista da operação quanto 
do planejamento de curto, médio e longo prazo, o comportamento do 
sistema elétrico deve ser acompanhado sistematicamente. 
(KINDERMANN, 2010, p.01) 

 

O Brasil conta com um sistema elétrico formado por diversas usinas, 

subestações, linhas de transmissão e equipamentos, que trabalham de forma 

interligada formando o Sistema Interligado Nacional (SIN), unindo regiões, e levando 

a energia elétrica para os lugares mais distantes.  

Conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS, 2017a), 

apenas uma pequena parte da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, 

em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica. O 

consumo nessas localidades é baixo e representa menos de 1% da carga total do 

país. A demanda por energia dessas regiões é suprida, principalmente, por térmicas 

a óleo diesel. 

A matriz energética nacional conta com usinas hidrelétricas, termelétricas, 

eólicas, solares em proporções que assegurem melhor equilíbrio entre garantia e 

custo de suprimento, bem como a continuidade e segurança de suprimento, visando 

detectar possíveis desequilíbrios entre oferta e demanda. 

Portanto, o engenheiro eletricista atrelado diretamente ao sistema elétrico de 

potência, no exercício de suas atribuições, deve ser capaz de realizar, entre outras 

atividades, estudos de fluxo de carga para possibilitar, desde a liberação 

programada de equipamentos para manutenção, como transformadores e linhas de 
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transmissão, para evitar sobrecarga em equipamentos remanescentes, até mesmo 

estudos mais complexos, como o do comportamento dinâmico do fluxo de carga 

durante processos de reenergização geral do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Neste cenário Stevenson (1986, p.5), afirma que: 

 

Um estudo de carga consiste na determinação da tensão, da corrente, da 
potência e do fator de potência ou potência reativa nos diversos pontos de 
uma rede elétrica sob condições reais ou ideais de operação. 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. (STEVENSON, 1986, p.05) 

 

Quanto aos instrumentos normativos do ONS, que tratam dos processos de 

recomposição da rede de operação após perturbação, o sistema está estruturado 

em um conjunto de áreas de autorrestabelecimento ou área geoelétrica, constituído 

de usinas, linhas de transmissão e equipamentos (ONS, 2017i). 

Em cada área de autorrestabelecimento, há, pelo menos, uma usina de 

autorrestabelecimento integral que aciona e sincroniza um número mínimo de 

unidades geradoras, instalações que energizam linhas de transmissão e ainda 

transformadores necessários para a alimentação de cargas (ONS, 2017i). 

Sendo assim, este trabalho analisou o comportamento dinâmico do fluxo de 

carga no subsistema sudoeste da região Nordeste, mais precisamente no trecho que 

vai da usina Sobradinho, de autorrestabelecimento, até a Subestação 230kV Brotas 

de Macaúbas, durante o processo de reenergização geral do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), com ênfase nos recursos de regulação disponíveis, a fim de obter 

melhoria na tomada de carga. 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos: O primeiro capítulo 

aborda os elementos introdutórios para a pesquisa e apresenta o tema com a 

justificativa, os objetivos e a metodologia. O segundo capítulo apresenta 

fundamentação teórica e uma breve visão geral do sistema elétrico de potência, as 

consequências e impactos das perturbações, os processos de recomposição do 

sistema e os métodos para regulação da tensão. O terceiro capítulo se dispõe ao 

esclarecimento sobre o subsistema elétrico sudoeste da região Nordeste, palco das 

simulações, expondo a configuração. O quarto capítulo apresenta os limites 

operacionais de carregamento, de tap e de tensão dos equipamentos presentes no 

subsistema sudoeste do Nordeste, necessários para a parametrização do sistema 
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no PowerWorld. O quinto capítulo aborda a funcionalidade do software PowerWorld 

e a sua importância na modelagem do sistema elétrico, bem como, esclarece os 

modelos matemáticos que permeiam o estudo do fluxo de carga. O sexto capítulo 

apresenta as simulações realizadas, os gráficos e tabelas com os dados resultantes 

das simulações, e as análises dos resultados. O sétimo capítulo discorre sobre as 

considerações finais, relacionando os resultados aos objetivos desta pesquisa, e 

propostas para estudos complementares. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação fundamental para a realização deste trabalho teve como base a 

identificação de oportunidade de melhoria no desempenho do processo de 

recomposição do sistema, quando de situação de contingência de grande porte, 

aumentando o montante de carga reenergizada, com segurança e a rapidez do 

processo de recomposição do sistema elétrico proposto, a fim de evitar danos físicos 

ou perdas financeiras e materiais para a sociedade e os agentes envolvidos. 

Uma das formas de melhorar o desempenho do sistema é executando o 

estudo do fluxo de carga com ferramentas adequadas e confiáveis. Neste trabalho 

foi utilizado o software PowerWorld, pois apresenta confiabilidade na realização dos 

cálculos e resultados apresentados. Desta forma, Monticelli (1983), reforça a 

importância dos cálculos do fluxo de carga da seguinte forma: 

 
O cálculo do fluxo de potência consiste basicamente na determinação do 
estado da rede, da distribuição dos fluxos e de algumas outras grandezas 
de interesse. A modelagem do sistema é dada em regime permanente, o 
que significa que a rede é representada por equações e inequações 
algébricas (MONTICELLI, 1983). 

 

Logo, um bom processo de recomposição do sistema elétrico é aquele que, 

garante agilidade no reestabelecimento da energia elétrica para todos os setores da 

sociedade, de forma adequada e segura, evitando danos aos equipamentos elétricos 

e minimizando os prejuízos à sociedade, sem afetar o meio ambiente e o bem-estar 

das pessoas. Sendo assim, existe uma variedade grande de ações para serem 

tomadas pelos operadores de sistema elétrico de potência, operadores das usinas e 

subestações elétricas e equipes de manutenção e de apoio em geral, voltadas para 
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o restabelecimento da energia elétrica neste momento tão característico e único em 

termos de proporção. 

Por outro lado, por via reflexa, ao melhorar o processo de recomposição, há 

de se reconhecer que a qualidade da energia elétrica se restabelece no menor 

tempo possível. Portanto, o estudo proposto tem impacto direto nas características 

de continuidade de suprimento e de conformidade com certos parâmetros 

considerados desejáveis para a operação segura, tanto do sistema supridor como 

das cargas elétricas. 

 Este trabalho justifica-se pelo fato de que o processo de reenergização 

vigente, elaborado pelo ONS, não restabelece todo o montante de carga 

interrompido, mantendo fixo num valor de carga pré-estabelecida até que se conclua 

a fase fluente do processo de reenergização do sistema interligado nacional (SIN). 

Desta forma, pretende-se identificar oportunidades de melhorias no processo de 

reenergização que possibilitem o aumento dos montantes de cargas restabelecidas, 

de forma rápida e segura, sem sobrecarga em equipamentos e com os níveis de 

tensão dentro de faixas adequadas para os sistemas de distribuição e consumidores 

industriais, diminuindo assim, os impactos causados na sociedade pela ausência de 

tensão elétrica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o comportamento do fluxo de carga no subsistema sudoeste da 

região Nordeste, no trecho Usina Sobradinho à Subestação 230kV Brotas de 

Macaúbas, durante o processo de reenergização do Sistema Interligado Nacional 

(SIN), com ênfase nos recursos de regulação disponíveis, a fim de obter melhoria no 

processo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

· Modelar o subsistema elétrico sudoeste da região Nordeste através do 

software PowerWorld Simulator em conformidade com os parâmetros 
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operacionais para possibilitar simulações da sistemática reenergização 

operacional; 

· Traçar quadro comparativo do processo de reenergização do sudoeste da 

região Nordeste tomando como referência os valores adotados pelo ONS 

(2017e) através de estudos com o ANAREDE, contidos em sua instrução de 

operação, com os valores teóricos levantados nos estudos simulados com 

software PowerWorld Simulator; 

· Identificar uma melhor configuração dos recursos de regulação disponíveis, 

que possam otimizar o processo de tomada de carga, através de simulações 

com o software PowerWorld Simulator; 

· Destacar informações analíticas para tornar mais eficiente o sistema 

operacional da reenergização do sudoeste da região Nordeste. 
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2. O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA - SEP 

 

 

A análise do fluxo de carga no sistema elétrico de potência é sempre 

necessária, pois, os efeitos provocados pela passagem excessiva da corrente 

elétrica nos condutores dos equipamentos e linhas de transmissão podem provocar 

danos, tais como, superaquecimentos e diminuição da vida útil, ou até mesmo 

provocar acidentes às pessoas.  

Saindo de uma produção de energia próximo aos grandes centros 

consumidores, com pequenas centrais geradoras de eletricidade, para um modelo 

onde as grandes geradoras ficaram mais distantes dos consumidores, inicialmente 

foi uma ótima solução. Porém, o que se tem hoje em dia, é um processo contrário 

com a diversificação da matriz energética e o surgimento de geração distribuída, 

explorando diversas formas de produção da energia. Logo, segundo Seca (2006, 

p.3), 

 

A utilização da Produção Distribuída para assegurar o funcionamento em 
regime de rede elétrica isolada corresponde a uma alternativa que 
atualmente se procura explorar nas redes de distribuição. O aumento 
apreciável dos níveis de integração deste tipo de produção recomenda que 
seja considerada uma forma de controlar o seu nível de produção e que 
estas unidades possam participar no fornecimento de serviços de sistema. 
(SECA, 2006, p.3) 

 

 

O processo de recomposição do sistema é um momento bastante delicado e 

que requer grande atenção e estudos precisos, pois, é necessário que o retorno da 

energia elétrica a todos os consumidores, seja realizado com qualidade e 

segurança, mantendo os níveis de tensão regulados em valores preestabelecidos e 

aceitáveis, sem com isso, submeter equipamentos a condições de trabalho 

indesejáveis, que possam danificá-los e assim aumentar os problemas decorrentes 

da falta de energia e prejuízos, tanto as empresas geradoras, como transmissoras e 

distribuidoras de energia, bem como, verifica-se que a ausência de tensão causa 

prejuízos em todas as esferas da sociedade, como por exemplo, a falta de energia 

em um hospital, que pode causar danos irreparáveis. 
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De uma forma geral, pode-se caracterizar o processo de recomposição dos 
sistemas elétricos como sendo um passo a passo que, tem seu início e vai 
progredindo, tornando o sistema cada vez mais robusto e mais seguro com 
a interligação de unidades geradoras e, consequente, tomada de carga. 
Desta forma, o sistema vai se tornando menos vulnerável às oscilações de 
tensão e frequência com toda a carga sendo atendida. (SOUZA, 2014, p.1) 

 

Verifica-se também um crescimento muito grande na produção de energia 

eólica, com vários parques instalados em pontos distintos do sistema elétrico, 

suprindo grande parte da carga do sistema. Sua importância tem destaque maior 

quando os reservatórios atingem níveis muito baixos, impedindo a plena produção 

de energia elétrico hidráulica.  

No sistema que foi estudado neste trabalho, a tensão é gerada em 13,8kV, 

depois é elevada para 500kV, e para suprir o eixo de análise, é reduzida para 

230kV. Nos pontos de conexão da transmissão com a distribuição existe uma 

redução de 230kV para 69kV, entregando esse nível de tensão das distribuidoras de 

energia elétrica desta região, que são, COELBA e CELPE. 

 

2.1 O SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN 

 

O sistema interligado nacional (SIN) é bastante grande e complexo, formado 

por usinas, linhas de transmissão, transformadores, entre outros tantos 

equipamentos, com a finalidade principal de levar a energia elétrica aos mais 

diversos tipos de consumidores, e assim, manter a sociedade em constante 

evolução, atendendo desde as necessidades mais básicas da humanidade, até as 

mais importantes, como por exemplo: hospitais e centros cirúrgicos. 

Para melhorar a confiabilidade do sistema são criadas linhas de transmissão, 

nos mais diversos níveis de tensão, interligando subestações, sistemas e regiões, 

levando a energia elétrica que é produzida nas usinas, de qualquer princípio de 

conversão (hidráulica, térmica, eólica, solar, etc), para todo o sistema elétrico, 

conectando-as numa grande malha de linhas de transmissão, formando assim, o 

sistema interligado nacional (SIN). A integração dos recursos de geração e 

transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. 

No sistema elétrico brasileiro a fonte de energia elétrica que predomina são 

as de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. Sabe-se, conforme 

informações do ONS (2017d), que o Sistema Interligado Nacional é constituído por 



21 
 

 

quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região 

Norte. 

A figura 2.1 mostra o mapa do sistema elétrico nacional, com isso, dá para ter 

uma noção da dimensão do sistema de transmissão existente no Brasil. 

 

 

FIGURA 2.1: Sistema de transmissão brasileiro. 

 
FONTE: ONS, 2017a. 

 

 

Verifica-se também que o sistema elétrico nacional cresceu em tamanho e 

complexidade, acompanhando o crescimento do consumo no país. Juntamente com 

o crescimento técnico-operacional, vieram também as mudanças do setor elétrico 

que criaram um ambiente regulatório, proporcionando o aumento da competitividade 

e o surgimento de novos agentes. 

Na tabela 2.1 a seguir, está a previsão de crescimento da geração no Brasil 

por tipo de matéria prima produtora, conforme informações do Plano das Operações 

Energéticas 2017/2021 do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 
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TABELA 2.1: Resumo da evolução da matriz de energia elétrica (MW) brasileira. 

 
FONTE: ONS, 2017g 

 

 

Obs.: (1) A contribuição das PCHs e da compra da UHE Itaipu está 

considerada na parcela �Hidráulica�. (2) A parcela �Outros� se refere a outras usinas 

térmicas com CVU. 

Na figura 2.2, verifica-se o constante crescimento da carga no sistema. 

 

 

FIGURA 2.2: Projeção de carga anual (MWmed) brasileira. 

 
FONTE: ONS, 2017g 

 

 

Sendo assim, o estudo do fluxo de carga é sempre muito importante, pois, 

além de melhorar condições atuais, pode antecipar um conjunto de medidas 

necessárias, como de ampliação, reforço ou melhorias, para acompanhar o 
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crescimento do consumo de energia elétrica. As previsões de carga adotadas foram 

elaboradas em conjunto pela Empresa de Pesquisa Energética � EPE, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia - MME, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico -

ONS e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e foram 

consubstanciadas no Boletim Técnico ONS/CCEE/EPE � �Previsões de Carga para 

o Planejamento Anual da Operação Energética 2017-2021 � 1ª Revisão 

Quadrimestral�. 

Uma perfeita avaliação do sistema elétrico destaca pontos de atenção no 

atendimento à demanda do sistema, na provável ocorrência também de baixa 

disponibilidade de potência nas usinas. Sendo assim, conforme o Balanço Estático 

de Demanda Máxima do SIN, apresentado no Plano da Operação Energética - PEN 

2017, uma avaliação de cunho estratégico tem como objetivo principal, identificar a 

existência de potência disponível no SIN para o atendimento à sua demanda 

máxima. Nessas avaliações, são considerados aspectos estruturais relevantes e é 

adotada a premissa de priorização de alocação da reserva de potência no 

subsistema, em aderência às práticas operativas atuais.  

A potência disponível para as usinas hidroelétricas considera um cenário 

crítico, sendo obtida a partir do percentil 5% da distribuição de probabilidades da 

variável Potência Disponível, resultante de uma simulação hidrotérmica. Para as 

usinas do Nordeste foi considerada uma disponibilidade hidráulica reduzida em 

2017, considerando defluência máxima de 700 m³/s no rio São Francisco. (ONS, 

2017g) 

O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das 

instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN e pelo 

planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e 

regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). (ONS, 2017a) 

Cabe ao ONS propor regras para a operação das instalações de transmissão 

da rede básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL. Essas regras são 

consolidadas em Procedimentos de Rede, que são documentos de caráter 

normativo, elaborados pelo ONS, com participação dos agentes. 
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2.2 PERTURBAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO 

 

 Há situações indesejadas no sistema elétrico de potência, que são de certa 

forma, inevitáveis, mas que podem ser minimizadas. Essas situações causam 

prejuízos dos mais diversos, desde a falta simples de energia, até danos aos 

equipamentos e linhas de transmissão. Também conhecidas como perturbações, 

elas podem ser de pequeno porte, como o desligamento de uma linha de 

transmissão ou alimentador, e também pode ser de grande porte, como o 

desligamento de subestações inteiras e até mesmo de parte do sistema elétrico, 

podendo chegar também ao desligamento geral do sistema. 

O ONS define perturbação no item 302 do submódulo 20.1 - glossário de 

termos técnicos dos Procedimentos de Rede, da seguinte maneira: 

 

�Ocorrência no SIN caracterizada pelo desligamento forçado de um ou mais 
de seus componentes, que acarreta quaisquer das seguintes 
consequências: corte de carga, desligamento de outros componentes do 
sistema, danos em equipamentos ou violação de limites operativos.� (ONS, 
2017j, p.33) 

 

Uma perturbação também pode ser resultado de um ato de retirar de serviço 

de um equipamento ou LT (linha de transmissão), que estejam operando em 

condições anormais, resultante de falha, com desligamento automático ou de 

desligamento de emergência. A perturbação impõe que o equipamento ou a LT seja 

desligado automática ou manualmente para evitar riscos à integridade física de 

pessoas ou do meio ambiente, danos ao equipamento, à LT bem como outras 

consequências ao sistema elétrico. 

Em uma instalação elétrica existem muitos pontos sujeitos a falhas, ou que 

podem provocar falhas. As equipes de manutenção realizam periodicamente reparos 

ou manutenções para manter as instalações no mais perfeito funcionamento.  

Após uma perturbação de grande porte, como é o caso deste estudo 

realizado, é extremamente necessário que se adotem medidas rápidas, porém, 

seguras, para o atendimento pleno da carga, e com o devido controle da frequência 

do sistema, controle da geração, controle do carregamento nos equipamentos e LT, 

controle da tensão nas barras, controle das cargas restabelecidas e com 

possibilidade de corte de carga. 
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2.3 USINAS DE AUTORRESTABELECIMENTO 

 

 A usina Sobradinho (USB), é a principal fonte de energia do caso estudado. É 

na USB que se inicia todo o processo de recomposição do subsistema sudoeste da 

Região Nordeste, quando de um desligamento geral do sistema elétrico, isso 

porque, nela foi instalado um recurso que permite que a mesma possa iniciar o 

processo de partidas de seus geradores sem depender de fontes externas. 

 Usinas deste tipo são chamadas de usinas de autorrestabelecimento integral. 

E conforme definição do ONS: 

 

São usinas que possuem uma ou mais unidades com capacidade de 
autorrestabelecimento, estando todas as suas unidades geradoras na 
condição de repouso � desligadas elétrica e mecanicamente � 
independentemente de qualquer alimentação externa para suprir os seus 
serviços auxiliares; (ONS, 2017h, p.4) 

 

Esses tipos de usinas são capazes de, com seus próprios recursos de 

serviços auxiliares, dar início à partida nas unidades e sincronizar o número mínimo 

de unidades definido nas instruções de operação de recomposição, do ONS. 

A USB é uma usina de autorrestabelecimento integral, capaz de energizar os 

elementos da rede adjacente, como transformadores, autotransformadores e linhas 

de transmissão, sem ter que considerar nenhum evento que esteja fora do seu 

controle, absorver variações bruscas de carga, bem como, controlar as tensões e 

frequência dentro das faixas definidas para situação de emergência. 

 Na figura 2.3 vê-se o diagrama unifilar da usina Sobradinho, mostrando como 

cada gerador se conecta ao sistema, bem como, informações dos dados nominais 

dos principais equipamentos. Após o processo de partida dos geradores, através 

dos grupos geradores de emergência � GGE, os geradores passam a alimentar os 

serviços auxiliares da usina através das duas fontes de serviços auxiliares, 

11R2/01R2 e 11R3/01R3, conforme representadas no diagrama unifilar da figura 

2.3, e a partir desta configuração é que se prossegue com a reenergização do 

sistema. 
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FIGURA 2.3: Diagrama unifilar Usina Sobradinho (USB). 

 
FONTE: CHESF, 2017 (Adaptada). 

 

 

 

Por ser uma usina de autorrestabelecimento integral, ela é a principal 

responsável pelo processo de recomposição fluente do sistema. Sendo assim, a 

USB conta com recursos que possibilitam o autorrestabelecimento. São 

equipamentos instalados na usina que são utilizados para iniciar o processo de 

partida de uma ou mais unidades geradoras, como grupo gerador de emergência a 

diesel, unidade geradora auxiliar e sistemas de partida em corrente contínua. 

 

 

FIGURA 2.4: Grupo gerador diesel de emergência. 

 
FONTE: CHESF, 2017. 
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3. O SUBSISTEMA ELÉTRICO SUDOESTE DA REGIÃO NORDESTE 

 

 

O subsistema estudado é o que está representado na figura 3.1, logo abaixo. 

Seguindo a sequência fonte para carga, desde a geração até os pontos de conexão 

com as distribuidoras de energia elétrica CELPE e COELBA, nas barras de 69kV e 

138kV, e com o consumidor industrial Mineração Caraíba MCSA, em 230kV, 

passando por diversas linhas de transmissão em 230kV. 

 

 

FIGURA 3.1: Sudoeste da Região Nordeste. 

 
FONTE: ONS, 2017e. (Adaptada). 

 

 

Desta forma, tem-se inicialmente a usina Sobradinho, em seguida a 

subestação de 500kV de Sobradinho, onde existem três autotransformadores de 

500kV para 230kV, ligando todo o eixo, até a subestação Brotas de Macaúbas. 

No diagrama da figura 3.1, também é possível verificar os pontos de conexão 

com as cargas em 69kV, identificados pela cor azul, bem como, os pontos de 

conexão nas barras de 138kV na cor laranja. Cada subestação possui 

transformadores para possibilitar a redução da tensão de transmissão 230kV, para 

os níveis de tensão da distribuição em 69kV e 138kV, nos pontos de carga, da 

subtransmissão. 
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3.1 INSTALAÇÕES DO SUBSISTEMA SUDOESTE 

 

3.1.1 Usina Sobradinho (USB) 

 

É uma usina hidroelétrica, localizada no rio São Francisco, na cidade de 

Sobradinho-Ba. Ela é composta por 6 (seis) geradores de 175,05MW, 13,8kV e fator 

de potência de 0,9. O arranjo desta usina é formado por uma configuração em que, 

2 (dois) geradores se conectam com o sistema através de um único transformador 

elevador 13,8 para 500kV. Desta forma, os geradores 01G1 e 01G2 USB estão 

conectados ao transformador elevador 01T1 USB. Os geradores 01G3 e 01G4 USB 

estão conectados ao transformador elevador 01T2 USB 13,8kV para 500kV, e os 

geradores 01G5 e 01G6 USB estão conectados ao transformador elevador 13,8kV 

para 500kV 01T3 USB. Por sua vez, esses três transformadores elevadores estão 

conectados a subestação 500kV Sobradinho (ver anexo B). 

Durante todas as simulações foram devidamente respeitados os limites 

nominais de operação dos geradores e transformadores desta usina, logo, em se 

respeitando os limites dos geradores automaticamente estarão sendo respeitados os 

limites dos transformadores elevadores, pois os mesmos foram corretamente 

projetados para suportar a máxima geração produzida. Em particular, foram 

verificados os limites dos geradores pela curva da capacidade de operação, 

mostrada na figura 3.3, a seguir, com valores expressos em pu. 

 

FIGURA 3.2: Curva de capacidade de operação geradores USB. 

 
FONTE: CHESF, 2017. (Adaptada) 
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3.1.2 Subestação 500kV Sobradinho (SOB) 

 

Essa subestação serviu como ponto de referência nas simulações, logo, teve 

papel fundamental nas decisões. O arranjo desta subestação é do tipo disjuntor e 

meio (ver anexo B), logo, cada bay, quando está completo, é formado por três 

disjuntores, sendo dois disjuntores laterais e um disjuntor central. Os disjuntores 

laterais ficam dos lados dos transformadores ou do lado das linhas de transmissão. 

É na subestação de 500kV que encontram-se 3 (três) autotransformadores de 

500kV para 230kV, eles são responsáveis por suprir todo o eixo 230kV do sudoeste 

da região Nordeste estudado. Cada autotransformador é formado por 3 (três) bancos 

monofásicos de 100MVA cada um, totalizando 300MVA trifásico por 

autotransformador. Com isso, o limite de transformação 500kV para 230kV de 

Sobradinho é de 900MVA. No diagrama unifilar do anexo B, também é possível 

diferenciar os autotransformadores pelos seus códigos de referência, sendo eles: 

05T4, 05T5 e 05T6. 

 Vale salientar que nos procedimentos operativos do ONS (2017e), contidos 

na instrução de operação vigente para recomposição da área Sobradinho-Sudoeste 

da região Nordeste após perturbação, só utiliza dois, dos três autotransformadores 

disponíveis em Sobradinho, conforme pode ser verificado na figura 3.1. 

Essa subestação ainda possui duas linhas de transmissão em 230kV que 

recebem a energia eólica produzida neste regional, uma vinda da subestação de 

Casa Nova II, da empresa CHESF, e a outra vinda da subestação de Sete 

Gameleiras, na cidade de Sento Sé. Nesse estudo não foram considerados outras 

participações na produção de energia elétrica, ficou considerado apenas a geração 

da usina hidroelétrica Sobradinho-USB, ficando como sugestão para estudos futuros 

e complementares. 

 

3.1.3 Subestação Juazeiro II (JZD) 

 

 Essa subestação tem quatro transformadores trifásicos de 230kV para 69kV 

de 100MVA cada um, desta forma, a capacidade de transformação desta 

subestação é de 400MVA (ver anexo C). 
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É importante destacar que nos procedimentos operativos contidos na 

instrução de operação vigente para recomposição da área Sobradinho-Sudoeste da 

região Nordeste após perturbação, só utiliza dois, dos quatros transformadores 

disponíveis da subestação Juazeiro II. 

Desta subestação saem 9 (nove) linhas de 69kV para suprir as cargas do 

regional das distribuidoras de energia elétrica COELBA e CELPE.  

 

3.1.4 Subestação Jaguarari (JGR) 

 

 A carga que essa subestação alimenta é apenas a do consumidor industrial 

Mineração Caraíbas-MCSA (ver anexo D), ela está conectada ao sistema através de 

duas linhas de transmissão em 230kV, uma que a liga a subestação de Juazeiro II, e 

a outra que a liga a subestação de Senhor do Bonfim II, logo, conforme a sequência 

das realizações das simulações variou-se a carga, considerando que os dois 

transformadores existentes, de 60MVA cada um, estavam conectados, pois os 

mesmos pertencem ao consumidor industrial e fica ao seu critério a utilização de um 

ou de dois, visto que a carga máxima verificada nesta subestação foi de 26,68MVA, 

logo, não ultrapassou a potência nominal de um transformador, que é de 60MVA. 

Por isso, ter um, ou os dois conectados não muda a análise. A capacidade de 

transformação total da subestação Jaguarari é então de 120MVA. 

 

3.1.5 Subestação Senhor do Bonfim II (SNB) 

 

 Nesta subestação existem quatro transformadores, sendo dois de 230kV para 

69kV, de 100MVA cada um, e outros dois transformadores de 230kV para 138kV, de 

100MVA cada um, logo, a capacidade de transformação total é de 400MVA, sendo 

200MVA para o setor de 69kV e mais 200MVA para o setor de 138kV (ver anexo E). 

Os procedimentos operativos contidos na instrução de operação vigente para 

recomposição da área Sobradinho-Sudoeste da região Nordeste após perturbação, 

utiliza os dois transformadores 230kV para 69kV, porém, no setor de 138kV dos dois 

transformadores disponíveis na subestação, só é utilizado apenas um transformador. 

Desta forma, a instrução de operação considera um transformador fora de operação. 
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Nas simulações realizadas neste estudo, a fim de obter maior segurança no 

processo de reenergização do subsistema, nas ultimas simulações foi inserido o 

segundo transformador 230kV para 138kV, ficando todos os transformadores 

energizados, aliviando o carregamento entre eles e dando maior segurança para a 

subestação e para o sistema. Como será visto na apresentação das simulações. 

 

3.1.6 Subestação Campo Formoso (CFO) 

 

É uma subestação 230kV. A importância desta subestação, além de interligar 

as subestações de Irecê e Senhor do Bonfim II, também está associada coleta da 

produção da energia eólica produzida nesta região, e a sua distribuição para o 

sistema (ver anexo F). A participação desta geração fica como sugestão para 

estudos futuros e complementares. 

 

3.1.7 Subestação Irecê (IRE) 

 

A subestação IRECÊ é bastante interessante e importante, pois, além de 

possuir os transformadores para permitir a redução das tensões do sistema para 

níveis de 69kV e 138kV, tem diversos recursos que permitem a regulação da tensão 

do sistema, como reatores, banco de capacitor série fixo e compensador síncrono. 

Quanto aos transformadores, existem três de 230kV para 69kV, de 39MVA, 

totalizando 117MVA, e dois autotransformadores de 230kV para 138kV, esses de 

55MVA cada um, totalizando 110MVA. Ao todo, a capacidade de transformação da 

subestação Irecê é de 227MVA. (ver anexo G) 

Os procedimentos do ONS (2017e) utilizam apenas dois transformadores 

230kV para 69kV, e no setor de 138kV utiliza apenas um autotransformador, dos 

dois existentes e disponíveis na subestação. Desta forma, a instrução de operação 

deixa fora de operação um transformador 230kV para 69kV, e também deixa fora de 

operação um autotransformador 230kV para 138kV. 

Desta subestação saem 4 (quatro) linhas em 69kV e 1 (uma) linha em 138kV, 

todas para suprirem as cargas do regional da distribuidora de energia elétrica 

COELBA.  
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 3.1.8 Subestação Brotas de Macaúbas (BMC) 

 

É uma subestação em 230kV. A importância desta subestação, além de 

interligar as subestações de Irecê e Bom Jesus da Lapa, também está associada 

coleta da produção da energia eólica produzida nesta região, e a sua distribuição 

para o sistema. A participação desta geração ficará como sugestão para estudos 

futuros e complementares. (ver anexo H) 

 

3.2 LINHAS DE TRANSMISSÃO DO SUBSISTEMA SUDOESTE 

 

 A seguir, estão presentes as informações sobre as linhas de transmissão que 

interligam as subestações do subsistema sudoeste do Nordeste. Os dados como 

limite de carregamento, expressos pelos valores das correntes nominais, e os 

comprimentos das referidas linhas, foram retirados do documento do ONS (2017b), 

que trata do cadastro de limites operacionais de linhas de transmissão e 

transformadores da área 230kV sudoeste da região Nordeste. 

 

3.2.1 Interligação em 230kV entre Sobradinho e Juazeiro II 

  

 Conforme a figura 3.1 verifica-se a existência de duas linhas de transmissão 

em 230kV, ligando as subestação de Sobradinho à Juazeiro II. Cada uma destas 

linhas de transmissão tem 42,5km de comprimento e suportam, em condição normal 

de operação de longa duração, uma corrente de 879A, e sendo assim, as duas 

linhas juntas tem uma capacidade de transmitir 1758A. 

  

3.2.2 Interligação em 230kV entre Juazeiro II e Jagurari  

  

 Essa interligação é feita através de uma linha de transmissão de 80,4km de 

comprimento, e que tem uma capacidade de transmissão de 631A em condições 

normais de operação de longa duração. Conforme a figura 3.1, verifica-se a 

importância desta linha, porque, além de transmitir a energia que irá suprir o 

consumidor industrial Mineração Caraíba (MCSA), que tem uma potência instalada 

de transformação de 120MVA, ainda transmite o fluxo de carga que irá percorrer a 
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linha de transmissão 230kV Jaguarari para Senhor do Bonfim II, formando assim, um 

circuito duplo entre Juazeiro II e Senhor do Bonfim II, pois existe outra linha de 

transmissão entre Juazeiro II e Senhor do Bonfim II. 

 

3.2.3 Interligação em 230kV entre Jagurari e Senhor do Bonfim II 

 

 A linha de transmissão 230kV que liga a subestação de Jaguarari a 

subestação de Senhor do Bonfim II, garante o suprimento do consumidor industrial 

Mineração Caraíba (MCSA) como segunda fonte de transmissão de energia, bem 

como, faz parte dos circuitos que ligam a subestação de Juazeiro II a subestação de 

Senhor do Bonfim II. Essa linha de transmissão tem 87,2km de comprimento e uma 

capacidade de transmissão de 631A, em condições normais de operação de longa 

duração. 

 

3.2.4 Interligação em 230kV entre Juazeiro II e Senhor do Bonfim II  

 

 A existência desse circuito possibilita mais segurança para esse subsistema, 

pois trata-se de uma linha de transmissão de 148,5km de comprimento, unindo 

Juazeiro II ao resto do sistema sudoeste da região Nordeste. Essa linha de 

transmissão tem uma capacidade de transmitir 631A em condições normais de 

operação. 

 

3.2.5 Interligação em 230kV entre Senhor do Bonfim II/Campo 

Formoso/Irecê 

 

Da subestação de Senhor do Bonfim II para Campo Formoso existe uma linha 

de transmissão em 230kV de 64,65km de comprimento, e de Campo Formoso para 

Irecê outra linha de transmissão de 158km, com capacidade de transmissão de 

631A cada um, conforme pode ser comprovado na figura 3.1. Esses dois circuitos 

têm fundamental importância pois além de interligar as subestações de Senhor do 

Bonfim II e Irecê, também conecta a subestação de Campo Formoso ao sistema 

elétrico, possibilitando o escoamento da geração eólica produzida em Campo 

Formoso. 
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3.2.6 Interligação em 230kV entre Irecê e Brotas de Macaúbas 

 

 A linha de transmissão que liga Brotas de Macaúbas a subestação de Irecê 

tem 135km de comprimento, com uma capacidade operativa de longa duração em 

condições normais de 600A. Junta com o outro circuito que vai da subestação de 

Brotas de Macaúbas para Bom Jesus da Lapa, interligam o sistema, fechando anel 

230kV com o 500kV da Sudeste Nordeste. 

 A subestação de Brotas de Macaúbas recebe toda energia eólica produzida e 

fornece para o sistema através destas duas linhas mencionadas logo acima. 

 

3.3 OPERAÇÃO NORMAL DO SUDOESTE DA REGIÃO NORDESTE 

 

A fim de manter o sistema elétrico dentro dos limites pré-estabelecidos o 

controle da tensão, do carregamento e dos limites dos equipamentos devem ser 

devidamente acompanhados pelo ONS e pelos Agentes envolvidos. (ONS, 2017i) 

Em situação normal do sistema é necessário que sejam feitas ações de 

coordenação, supervisão e controle sobre as tensões dos barramentos e os 

carregamentos dos equipamentos pelo ONS, com comando e execução sob 

responsabilidade dos Agentes. 

Como a carga do sistema é dinâmica, e durante o dia existem diversos 

períodos em que se verificam variações até acentuadas nos montantes de caga, se 

torna necessário um perfeito equilíbrio entre o que está sendo gerado pelas usinas e 

o que está sendo consumido pelas indústrias, residências, comércio e sociedade 

como um todo, desta forma, em todo momento deve existir geração disponível e 

com folga para regulação, a fim de absorver as naturais variações do sistema. 

As usinas, além de fornecer a potência ativa (MW) necessária para a 

realização do trabalho nos mais diversos equipamentos, também contribuem de 

forma significativa para a regulação das tensões do sistema, fornecendo ou 

absorvendo potência reativa (MVAr) através da atuação na tensão de geração, 

aumentando ou reduzindo a excitação das máquinas. 

Na usina Sobradinho (USB) os geradores tem uma importante particularidade, 

que a torna fundamentalmente diferente da maioria das usinas do sistema, e no 

Nordeste apenas ela tem esta característica, que é a de operar como compensador 
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síncrono, onde a potência ativa é zero, e o reativo é alterado conforme necessidade 

do sistema. Para que isso seja possível, as máquinas desta usina têm um sistema 

de ar comprimido que empurra a coluna de água presente no espaço delimitado 

pelos distribuidores liberando assim as pás da turbina, ficando as mesmas sem 

água, e aí então, de forma livre, estas máquinas ficam girando executando a função 

de compensador síncrono. 

As usinas eólicas quando de operação normal, entram em operação de forma 

automática, conforme a disponibilidade de vento, e assim, sua produção de energia 

é baseada na quantidade de vento que incide sobre suas pás. Por outro lado, além 

da geração da potência ativa, as mesmas também contribuem para a regulação das 

tensões do sistema com o fornecimento e absorção de reativo através das tensões 

de excitação dos aero geradores. 

A regulação da tensão na área 230kV usina Sobradinho (USB) a subestação 

Brotas Macaúbas (BMC) em condição normal ou em contingência, conta com 

diversos equipamentos e recursos de regulação, controlando o fornecimento e a 

absorção do reativo do sistema, e desta forma, possibilitando manter os níveis de 

tensão dentro de valores preestabelecidos, controlando a circulação de reativo nas 

linhas e equipamentos, corrigindo o fator de potência. Para manter as tensões dos 

barramentos nas faixas preestabelecidas, é importante saber explorar todos os 

recursos de controle da tensão disponíveis. 

 Os bancos de capacitores série fixos conectados às linhas de transmissão, 

instalados nos terminais das subestações de Bom Jesus da Lapa (BJS) e Irecê 

(IRE), que normalmente operam com os disjuntores de bypass fechados, isolando-

os assim do sistema. 

 Os Reatores 230kV e 13,8 kV presentes na subestação de Irecê (IRE) e dois 

reatores 230kV conectados a linhas de transmissão 230kV Brotas Macaúbas (BMC) 

/ Bom Jesus da Lapa (BJS) no terminal da subestação Bom Jesus da Lapa (BJS), 

que afetam o referido estudo, pois, existem outros, mas estão fora da área. 

Conforme a IO-ON.NE.2SO do ONS (2017f), os períodos típicos de carga 

pesada, média, leve e mínima da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste são 

referidos não por horário e sim por faixas de demanda, as quais são estabelecidas 

pela potência elétrica média solicitada por esta área elétrica. 
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Quando da situação de desligamento geral do sistema elétrico onde a 

configuração na reenergização do subsistema sudoeste do Nordeste apresenta 

características que imprimem dificuldades para a regulação das tensões, devido 

principalmente a forma radial com que se encontram interligadas as instalações 

deste subsistema, são necessárias medidas adequadas para a utilização dos 

recursos de regulação de forma que possibilitem manter as tensões e também as 

demais grandezas elétricas dentro de faixas operativas adequadas, corrigindo 

possíveis violações. 

Nesse estudo formam definidas sequências que podem ser seguidas de forma 

que cada ação atua na manutenção dos parâmetros elétricos para que não ocorra a 

violação de limites ou carregamentos nominais dos equipamentos. Desta forma, a 

cada novo passo escolhido foi necessário reavaliar o comportamento do sistema. 

 

3.4 RECOMPOSIÇÃO DA REDE DE OPERAÇÃO APÓS PERTURBAÇÃO 

 

A fim de resolver os problemas verificados no apagão ocorrido em 2011, o 

ONS realizou estudos e subdividiu a região Nordeste, dando independência para 

cada eixo dessa divisão, e assim, possibilitar que a energia elétrica chegasse aos 

grandes centros, como as capitais do Nordeste, facilitando assim toda a 

recomposição do sistema. As áreas da Região Nordeste foram divididas pelo ONS 

(2017i) da seguinte forma: 

  

· IO-RR.NE.UXG � Recomposição da Área Xingó. 

· IO-RR.NE.ULG � Recomposição da Área Luiz Gonzaga. 

· IO-RR.NE.PAQ � Recomposição da Área Paulo Afonso IV. 

· IO-RR.NE.UITP � Recomposição da Área Itapebi. 

· IO-RR.NE.SBOE � Recomposição da Área Sobradinho � Oeste. 

· IO-RR.NE.SBSO � Recomposição da Área Sobradinho � Sudoeste.  

 

 Neste estudo, tratou-se apenas da recomposição da Área Sobradinho-

Sudoeste. Na instrução de operação IO-RR.NE.SBSO do ONS (2017e), encontram-

se os procedimentos a serem executados pelo ONS e pelos agentes envolvidos, a 

fim de restabelecer o referido eixo do sistema.  
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A Recomposição da Área Sobradinho � Sudoeste da Região Nordeste, à qual 

se refere esta instrução, é formada pelas instalações a seguir: 

 

 

QUADRO 3.1: Instalações da Área Sobradinho-Sudoeste da Região Nordeste. 

UHE/SE 
Sobradinho 

SE 
Juazeiro 
da Bahia 

II 

SE 
Jaguarari 

SE 
Senhor do 
Bonfim II 

SE 
Campo 

Formoso 
SE Irecê 

SE Brotas 
de 

Macaúbas 

SE 
Barreiras 

SE Bom 
Jesus da 

Lapa 

SE Bom 
Jesus da 
Lapa II 

Tabocas 
do Brejo 

Velho 

SE Pedra 
Branca 

SE 
Igaporã II 

SE Rio 
Grande II 

FONTE: ONS, 2017e. (Adaptado) 
 

 

Na primeira linha do quadro 3.1, estão as instalações que fazem parte da fase 

fluente da recomposição. As demais instalações apresentadas no quadro 3.1 fazem 

parte da fase coordenada. 

  Sendo assim, os procedimentos para reenergização do sistema após 

perturbação são estruturados passo-a-passo a fim de permitir o restabelecimento 

das instalações e das cargas de forma segura e o mais adequado possível. O ONS 

enfatiza essas ações da seguinte forma: 

 

A recomposição da Rede de Operação após perturbação é uma atividade 
de tempo real que visa restabelecer com rapidez e segurança a condição 
normal de operação do Sistema Interligado Nacional � SIN, com o 
atendimento pleno da carga. O processo de recomposição do sistema é 
composto de duas fases, a fase fluente e a fase coordenada. (ONS, 2017i, 
p.3) 
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4 LIMITE DOS EQUIPAMENTOS 

 

 

Para a devida análise do fluxo de carga realizado neste trabalho foi 

pesquisado e analisado os fatores limitantes das linhas de transmissão e de 

transformadores inseridos nesta parte do sistema, de forma a controlar e se ter como 

referência. 

 

4.1 LIMITES DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E TRANSFORMADORES DA ÁREA 

230 kV SUDOESTE DA REGIÃO NORDESTE 

 

Esses limites estão disponíveis em documentos do ONS, pois é de sua 

responsabilidade controla-los executando ações que impeçam a superação. A 

ultrapassagem destes limites poderá causar danos aos equipamentos que vão 

desde a diminuição da vida útil até a danificação parcial ou total dos equipamentos. 

Vale salientar que se trata de equipamentos extremamente caros, e que a sua 

danificação além de trazer prejuízos para os agentes proprietários também poderá 

implicar em corte de carga ou restrições que dificultem a operação normal do 

sistema, com impactos na regulação das tensões e carregamentos de equipamentos 

adjacentes. 

Na próxima seção estão descritos nas tabelas 4.1 e 4.2 os limites adotados 

como referência nas análises supracitadas, para linhas de transmissão e 

transformadores. 

O ONS (2017b) define alguns conceitos importantes para se entender melhor 

os limites e carregamentos de equipamentos diversos acompanhados. Sendo assim, 

estão relacionados os termos utilizados em análises deste trabalho: 

Limite Operacional: Corresponde ao limite de carregamento do equipamento 

que deve ser observado pelo ONS e Agentes, em condição normal de operação e ou 

em condição de emergência. 

Alteração dos Limites Operacionais: É a alteração de limite na qual são 

estabelecidos novos valores, decorrentes de eventos que alteraram a capacidade 

operativa do equipamento, como por exemplo, recapacitação, trocas de TC, troca de 
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característica de proteção, indisponibilidade do sistema de refrigeração, 

flexibilização por parte do Agente, etc. 

Fator Limitante: Fator que impede um equipamento de atingir um limite 

operacional superior ao estabelecido de projeto. Um fator limitante ativo provoca 

aumento no custo de operação ou de expansão do SIN. 

 

4.2 LIMITES DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

Quando se trata especificamente de limites de linhas de transmissão, o ONS 

(2017b) define as seguintes condições na qual uma linha de transmissão poderá 

está submetida (estas condições estão presentes na tabela 4.1 e seus dados foram 

levados em conta ao efetuar as simulações com o PowerWorld): 

 

Limites de carregamento linhas de transmissão 

 

· Valor operacional - Diurno e noturno 

· Limites de condição normal de operação (Longa duração - NLD) 

· Limites de condição de emergência (Curta duração - ECD) 

 

 

TABELA 4.1: Limites de carregamento das linhas de transmissão. 
LINHAS DE 
TRANSMISSÃO kV A 

  
NLD ECD 

LT 04F5 BMC/BJS 230 600 600 
LT 04F1 CFO/IRE 230 631 756 
LT 04F2 IRE/BMC 230 600 600 
LT 04L1 JGR/SNB 230 631 780 
LT 04N1 JZD/JGR 230 631 795 
LT 04N2 JZD/SNB 230 631 795 
LT 04C1 SNB/CFO 230 631 756 
LT 04S1 SOB/JZD 230 879 879 
LT 04S2 SOB/JZD 230 879 879 

FONTE: ONS, 2017b. (Adaptada) 
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Condição Normal de Operação: Situação de carregamento em que a linha de 

transmissão transporta continuamente corrente em valor igual ou inferior ao seu 

valor operacional, em sua condição de carregamento nominal, para a qual foi 

projetada. 

Condição de Emergência de Operação: Situação de carregamento em que a 

linha de transmissão transporta corrente acima do seu valor operacional, em sua 

condição de carregamento superior ao nominal para a qual foi projetada, por um 

tempo não superior a 4 dias (96 horas) contínuos, ou um somatório máximo de 18 

dias (432 horas) intermitentes (se somados em base anual todos os períodos 

contínuos inferiores a 4 dias).  

Condição Sazonal de Operação: Situação de carregamento em que a linha de 

transmissão transporta continuamente corrente em valor igual ou inferior ao seu 

valor operacional, em condição normal de operação e ou em condição de 

emergência, em condições de operação temporárias e específicas para diferentes 

períodos do ano, tais como verão-dia, verão-noite, inverno-dia e inverno-noite ou 

outro período específico do ano (meses ou estações do ano). 

Limite Diurno: Limite operacional a ser considerado para o período diurno. O 

período diurno é o intervalo entre o horário do amanhecer e do crepúsculo, conforme 

disposto nos Procedimentos de Rede. Quando o período não for definido pelo 

agente, deve ser considerado o período entre 06h00min até 17h59min fora do 

horário de verão e entre 07h00min e 18h59min no horário de verão, sempre 

tomando como referência o horário oficial de Brasília. 

Limite Noturno: Limite operacional a ser considerado para o período noturno. 

O período noturno é o intervalo de tempo entre o horário do crepúsculo e do 

amanhecer, conforme disposto nos Procedimentos de Rede. Quando o período não 

for definido pelo agente, deve ser considerado o período de 18h00min até 05h59min 

fora do horário de verão e entre 19h00min e 06h59min no horário de verão, sempre 

tomando como referência o horário oficial de Brasília. 
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4.3 LIMITES DOS TRANSFORMADORES E AUTOTRANSFORMADORES 

 

Quando se trata especificamente de Limites de transformadores, o ONS 

define as seguintes condições no qual um transformador poderá está submetido 

(ONS, 2017b). Estas condições estão presentes na tabela 4.2: 

 

Limites de carregamento transformadores e autotransformadores 

 

· Valor operacional - Diurno e noturno 

· Limites de condição normal de operação - NOP 

· Limites de condição de emergência (Longa duração - ELD) 

· Limites de condição de emergência (Curta duração - ECD) 

 

 

TABELA 4.2: Limites de carregamento dos transformadores. 
Transformadores 

Autotransformadores 
ENROLAMENTO 

MVA 
ENROLAMENTO 

kV A 

   
NOP ELD 

4h 
ECD 

30min 

04T4 IRE 
55 138 230 235 276 
55 230 138 141 166 

04T5 IRE 55 138 230 230 276 
55 230 138 138 166 

04T1 IRE 
39 69 326 326 392 
39 230 98 98 117 

11,7 13,8 # # # 

04T2 IRE 
39,9 69 276 278 334 
33,3 230 100 100 120 
22 13,8 # # # 

04T3 IRE 
39,9 69 278 278 334 
33,3 230 100 100 120 
22 13,8 # # # 

04T1 JZD 
100 69 837 879 1004 
100 230 251 264 301 

04T2 JZD 100 69 837 837 1004 
100 230 251 251 301 

04T3 JZD 100 69 837 879 1004 
100 230 251 264 301 

04T4 JZD 
100 69 837 1004 1171 
100 230 251 301 351 

04T4 SNB 100 138 418 418 502 
100 230 251 251 301 

04T5 SNB 
100 138 418 501 585 
100 230 251 301 351 
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04T1 SNB 
100 69 837 837 1004 
100 230 251 251 301 

04T3 SNB 100 69 837 837 1004 
100 230 251 251 301 

04T2 SNB 33 69 279 290 335 
33 230 84 87 100 

05T4 SOB 
300 230 753 753 904 
300 500 346 346 416 

05T5 SOB 300 230 753 753 904 
300 500 346 346 416 

05T6 SOB 
300 230 753 753 904 
300 500 346 346 416 
FONTE: ONS, 2017b (Adaptada). 

 

 

Condição Normal de Operação: Situação de carregamento em que o 

transformador opera continuamente com sua corrente nominal. Mesmo que em 

algum momento seja ultrapassada a sua corrente nominal, não deve ser excedida a 

temperatura máxima do óleo e ou do enrolamento, conforme limites estabelecidos 

na NBR 54161 e respeitadas as condições, valores e prazos admitidos pelo agente. 

Condição de Emergência de Longa Duração: Situação de carregamento em 

que o transformador opera continuamente com corrente superior a sua corrente 

nominal, com duração não superior a 04 (quatro) horas. Mesmo que em algum 

momento seja ultrapassada a sua corrente de emergência de longa duração, não 

deve ser excedida a temperatura máxima do óleo e ou do enrolamento, conforme 

limites estabelecidos na NBR 5416, respeitadas as condições, valores e prazos 

admitidos pelo agente. 

Condição de Emergência de Curta Duração: Situação de carregamento em 

que o transformador opera continuamente com corrente superior a sua corrente de 

emergência de longa duração, com duração não superior a 30 (trinta) minutos. Após 

esse intervalo de tempo, deve-se retornar à condição de carregamento de longa 

duração. Mesmo que em algum momento seja ultrapassada a sua corrente de 

emergência de curta duração, não deve ser excedida a temperatura máxima do óleo 

e ou do enrolamento, conforme limites estabelecidos na NBR 5416, e respeitadas as 

condições, valores e prazos admitidos pelo agente. Esta condição deve ser utilizada 

como último recurso antes do corte de carga. 

                                                
1 NBR 5416 - Aplicação de cargas em transformadores de potência � Procedimento. 
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Sendo assim, os Centros de Operação do ONS, nas ações de coordenação, 

supervisão e controle devem observar os limites operacionais aqui descritos. 

Por outro lado, os agentes, em suas ações de comando e execução, também 

devem observar os limites operacionais e interagir com o ONS para solucionar 

possíveis alterações ou ultrapassagens. O agente deve comunicar de imediato ao 

ONS qualquer alteração de limite que imponha restrições à operação dos seus 

equipamentos. E desta forma, nessas situações, o ONS deve justificar formalmente 

toda e qualquer alteração ocorridas nos valores de limites operacionais.  

 

4.4 LIMITES DOS TAPs - AUTOTRANSFORMADORES E TRANSFORMADORES 

 

Em condição normal de operação do sistema, a comutação de tap dos 

transformadores ocorre de forma automática, a fim de manter as tensões 

secundárias dentro das faixas solicitadas pelas distribuidoras de energia elétrica. 

Conforme a CHESF (2017), a modalidade de comutação manual, só deve ser 

utilizada no caso da indisponibilidade ou inexistência da opção automática, ou 

durante o processo de reenergização da subestação ou do sistema, o qual os 

transformadores estejam inseridos. 

Na tabela 4.3 a seguir, são apresentadas as faixas permitidas para o 

excursionamento dos tapes, visando sempre a regulação das tensões conforme 

necessidade do sistema. 

 As comutações de tapes em transformadores que operam em paralelo 

devem ocorrer de forma que exista equiparação entre os transformadores, pois, se 

ocorrer discrepância entre os tapes, isso causará a circulação de correntes 

indesejadas entre os transformadores em paralelo, podendo causar sobrecargas e 

desligamentos automáticos por atuação de alguma proteção de sobrecorrente. 

 

 

TABELA 4.3: Faixas permitidas para excursionamento de tap. 

SE TRANSFORMADOR 
RELAÇÃO 
TENSÃO 

FAIXA DE 

EXCURCIONAMENTO 

SOB 
05T4 

500 / 230 KV 
-12 A +5 

05T5 E 05T6 1 A 25 
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JZD 
04T1, 04T2, 04T3 E 

04T4 
230 / 69KV 1 A 21 

SNB 

04T1 E 04T3 
230 / 69KV 

1 A 21 

04T2 / 02R2 1 A 33 

04T4 E 04T5 230 / 138KV 1 A 21 

IRE 

04T1 230 / 69KV 1 A 21 

04T2/02R2 E 

04T3/02R3 
230 / 69KV 1 A 33 

04T4 E 04T5 230 / 138KV 1 A 21 
FONTE: CHESF, 2017. (Adaptada) 

 

 

4.5 LIMITES DE TENSÃO DA ÁREA 230 kV SUDOESTE DA REGIÃO NORDESTE 

 

Neste trabalho levou-se em conta os limites de tensão na barra 230kV da SE 

SOB conforme definido pelo ONS (2017c). Esses limites têm valor mínimo e máximo 

de 218kV e 242kV. 

De uma forma geral, os barramentos e os enrolamentos dos transformadores 

da Rede de Operação devem operar com tensões na faixa de referência operativa 

de 218kV a 242kV, conforme ONS (2017k), estabelecido no submódulo 23.3, dos 

Procedimentos de Rede. 

 Conforme ONS (2017c), as faixas para controle de tensão da área 230 kV 

Sudoeste da Região Nordeste estão estabelecidas em função de faixas de demanda 

do sistema. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Os processos metodológicos adotados se iniciaram com uma pesquisa 

exploratória sobre fluxo de carga no sistema elétrico de potência (SEP), e em 

particular, durante processos de reenergização geral do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), e assim, possibilitou melhor familiarização com o objeto da pesquisa 

explorado. 

O software PowerWorld utiliza métodos matemáticos, como o de Newton-

Raphson, para soluções de fluxo de carga, e de forma complementar foi utilizado 

método empírico 

Após a conclusão da pesquisa exploratória e bibliográfica em conjunto com o 

levantamento das informações técnicas, foram realizados estudos dos modelos, da 

seguinte forma: 

· Foram realizados estudos dos modelos através da modelagem do 

sistema no software PowerWorld (simulador específico para análise de 

fluxo de cargas).  

· Com o modelamento pronto, foram simuladas sequências de 

reengergização com os dados contidos na instrução de operação do 

ONS (2017e). Valores normatizados pelo ONS. 

A figura 5.1 apresenta de forma mais clara a estrutura da metodologia. 

 

FIGURA 5.1: Apresentação estrutural da metodologia utlizada. 
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Com isso, foi possível traçar um paralelo entre o modelo idealizado por esta 

pesquisa e o modelo do ONS (2017e), desta forma, iniciou-se a identificação dos 

pontos mais críticos dos níveis das tensões para as devidas atuações sequenciais e 

criteriosas nos recursos de regulação e consequente controle do fluxo de carga 

executado nas simulações. 

A autorização para o uso do software PowerWorld Simulator e dos dados das 

grandezas elétricas registradas através do sistema aberto de gerenciamento de 

energia (SAGE), foram obtidas com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF), e está anexo. 

 

5.1 MODELAGEM DO SISTEMA NO SOFTWARE POWERWORLD 

 

Para modelar o subsistema elétrico sudoeste da região Nordeste através do 

software PowerWorld Simulator foi realizada uma pesquisa a fim de descobrir os 

dados de placa de todos os equipamentos, inclusive os parâmetros das linhas de 

transmissão, presentes neste sistema em análise. Com esses dados em mãos, 

foram identificadas as impedâncias e as referidas bases de origem, e assim, 

posteriormente foram executados os devidos cálculos para mudança de base em pu, 

para a base Sb = 100MVA e Vb = 500kV, adotada por todos os agentes do setor 

elétrico, em conformidade com as diretrizes do ONS. 

 Com as impedâncias dos equipamentos todas na mesma base, em pu, 

chegou o momento de lançá-las no diagrama de impedâncias do software 

PowerWorld simulator e incluir os limites de operação dos equipamentos. 

 Foram executados os procedimentos constantes na instrução de operação do 

ONS (2017e) que trata da recomposição da rede da área Sobradinho � Sudoeste do 

Nordeste. Esta instrução de operação define toda a sequência de reenergização, 

passo-a-passo, indicando a sequência e os parâmetros que devem ser observados 

para energização de cada equipamento e quais os montantes de carga que podem 

ser restabelecidos por distribuidora de energia e pelo consumidor industrial 

mineração caraíba � MCSA. 

 Os valores básicos que foram considerados como limites para as tensões e 

frequência durante todas as simulações que se seguem, são estes que estão nas 

tabelas a seguir, tabela 5.1 para tensão, e tabela 5.2 para frequência. Conforme o 
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ONS, (2017e), estes valores foram estabelecidos em acordo com os Agentes, e 

deverão sempre ser respeitados esses limites a fim de evitar danos aos mais 

diversos equipamentos, bem como, ajudar na regulação das tensões nos níveis de 

distribuição, para que as tensões cheguem aos consumidores em níveis adequados 

para funcionamentos dos seus equipamentos. 

 

 

TABELA 5.1: Faixas de tensão (kV). 

Tensão Nominal 
do Barramento 

(kV) 

Faixa de 
Tensão  

(kV) 

500 450 a 550  

230 207 a 242 

138 124 a 145 

69 62 a 72 
FONTE: ONS (2017e). 

 

 

É importante ressaltar que o estudo realizado faz parte de um momento 

específico do processo de reenergização, chamado fase fluente, onde o sistema 

estará operando de forma ilhada, partindo de uma usina de autorrestabelecimento 

integral, e chegando a um número definido de instalações e cargas do sistema. 

Nesse período, essa parte do sistema merece especial atenção e os procedimentos 

devem ser devidamente seguidos, a fim de evitar novo colapso. 

Quanto a frequência, por se tratar de uma fase inicial do processo de 

reenergização do sistema, onde são esperadas dificuldades para regulação dos 

mais diversos parâmetros elétricos associados ao sistema elétrico de potência, tem-

se também uma faixa de frequência onde é aceitável que ela esteja, mas sempre se 

buscando o 60Hz ideal. A tabela 5.2, apresenta a faixa adotada para a fase fluente 

em estudo, e também, a título de informação, está apresentada a faixa de frequência 

na fase subsequente do processo de reenegização do sistema, que é a etapa 

conhecida como fase coordenada. 
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TABELA 5.2: Faixa de frequência (Hz). 

Faixa de Frequência (Hz) 

Fase fluente Fase coordenada 

58 e 62 59 e 61 
FONTE: ONS (2017e). 

 

 

Segundo os estudos do ONS (2017e), o Controle Automático de Geração � 

CAG2 deverá ficar desligado durante toda a fase de recomposição fluente. Nessa 

fase, o controle da frequência será executado pelos operadores do agente 

proprietário da usina Sobradinho. O CAG será ligado conforme procedimento 

específico para cada área. 

O sistema elétrico do sudoeste do Nordeste foi criteriosamente representado 

por meio de uma modelagem adequada ao estudo do fluxo de carga. 

Durante todas as simulações foi considerado que o sistema em estudo opera 

de forma equilibrada entre as fases, pois, como se trata de malha primária, em 

230kV e 500kV, os desequilíbrios entre as fases são mínimos, sendo 

desconsiderados para efeito de estudos de fluxo de carga. 

 

5.2 SOFTWARE POWERWORLD  

 

Para atingir os objetivos propostos por esse trabalho, foi utilizado o software 

PowerWorld Simulator, para realizar as diversas simulações computacionais, pois é 

uma ferramenta muito importante para estudo de fluxo de carga, e de acordo com 

Zanetta (2005), a análise do fluxo de carga no atendimento das cargas pressupõe a 

disposição de ferramentas adequadas e confiáveis, principalmente quando o sistema 

envolvido é de grande porte. 

Na figura 5.1 a seguir, está um exemplo de uma tela do software PowerWorld. 

Nela é possível ver os autotransformadores 500/230kV 05T4, 05T5 e 05T6 da 

subestação Sobradinho (SOB), a tensão 234,4kV na barra 230kV, o carregamento 

                                                
2 Conforme ONS (2017j) � CAG é o Processo sistêmico que viabiliza a manutenção da frequência 
e/ou do intercâmbio entre áreas do sistema elétrico, através de recursos de controle que atuam em 
usinas ou unidades geradoras. Esse termo também é aplicado para se referir ao conjunto de 
equipamentos e/ou dispositivos responsáveis por essa ação.  
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de cada um através do gráfico de pizza, indicando 39%, os taps que indicam 

1,015pu, as correntes do lado primário e secundário, bem como os disjuntores de 

500kV e 230kV. Também é possível ver as duas linhas de transmissão 230kV 04S1 

e 04S2 Sobradinho para Juazeiro II, e os seus carregamentos que estão indicando 

71% através do gráfico de pizza. As setas verdes indicam o sentido do fluxo de 

potência ativa, e as setas na cor azul indicam o sentido do fluxo de potência reativa. 

Na sequência tem a subestação de Juazeiro II (JZD), indicando tensão de 

228,9kV na barra 230kV, e 68,6kV na barra de 69kV. Observa-se que neste 

exemplo, os quatro transformadores da subestação Juazeiro II estão energizados 

com tap 0,982 e que a carga desta subestação é 147,8MVA, com 135,7MW e 

+58,5MVAr, com fator de potência de 0,918. Na parte inferior da figura 5.1 verifica-se 

uma tensão de 225,8kV na subestação Jaguarari (JGR). Em todas as linhas de 

transmissão tem-se a indicação das correntes de ambos os terminais. 

PowerWorld Simulator é um software de simulação de sistemas elétricos de 

potência projetado para que seja, além de eficiente, amigável ao usuário. O 

simulador tem o poder para as análises complexas da engenharia, mas não deixa de 

ser altamente interativo e de ótima visualização gráfica. (POWERWORLD, 2017) 
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FIGURA 5.2: Software PowerWorld simulator. 
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5.3 MÉTODOS MATEMÁTICOS � SOLUÇÕES DE FLUXO DE CARGA 

 

Na busca por soluções que possibilitaram o restabelecimento pleno da carga 

do subsistema estudado, foram acompanhados e avaliados os parâmetros elétricos 

típicos da energia elétrica. O comportamento da potência ativa P(MW), da potência 

reativa Q(MVAr), da tensão V(kV), da corrente i(A) e do ângulo do fator de potência 

 . Todos esses parâmetros foram devidamente analisados em cada etapa das 

simulações com o PowerWorld. 

Existem diversos métodos que podem ser aplicados na resolução de fluxos de 

carga, porém a escolha de qual método que deve ser utilizado fica a cargo do 

desenvolvedor (MONTICELLI, 1983). Os métodos matemáticos mais utilizados, 

descritos na literatura, são: O Método de Gauss-Seidel e o Método de Newton-

Raphson. 

 Muitas soluções de fluxo de carga são necessárias para eliminar estas 

sobrecargas e minimizar o custo da instalação de linhas de transmissão e 

transformadores adicionais. O plano deve permitir uma operação do sistema sem 

sobrecarregar nenhum elemento de transmissão, sob as condições normais de pico 

e durante qualquer condição de contingência severa que possa ocorrer. 

 O problema da engenharia é minimizar o investimento necessário para 

construção de um sistema que irá suportar as mais severas contingências do grau 

prescrito. 

 Neste trabalho, a modelagem do sistema foi estático. Com este tipo de 

modelo, a rede foi representada por um conjunto de equações e inequações 

algébricas. Segundo Monticelli (2003, p.207), essa representação da rede é utilizada 

em situações nas quais as variações com o tempo são suficientemente lentas para 

que se possa ignorar os efeitos transitórios.  

 Segundo Kagan (2010), entende-se por estudo de fluxo de carga da rede 

como sendo a resolução do circuito elétrico que representa a rede, para o qual se 

dispõe da topologia, com as constantes elétricas de seus elementos, das demandas 

das cargas e das tensões dos geradores que o excitam. Assim, Kagan (2010) ainda 

diz que, o estudo do fluxo de carga, que permite a simulação da operação da rede, 

tem por finalidade: 
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O cálculo das tensões nas barras de rede, permitindo a verificação do 
atendimento aos níveis de tensão tecnicamente corretos. O cálculo da 
corrente, e da potência, que fluem pelos trechos da rede, permitindo a 
verificação da obediência aos seus limites de carregamento. O cálculo das 
perdas, em termos de potência e de energia, permitindo, comparação com a 
demanda e da energia das cargas, definir a necessidade de realização de 
novos estudos, visando alcançar-se uma condição opera operativa de 
melhor desempenho técnico e econômico. (KAGAN, 2010, p.149) 

 

Brown (1977) assegura que, a disponibilidade de computadores para a 

realização de estudos de fluxo de carga tem fundamental importância, pois facilitam 

os cálculos de grandes matrizes matemáticas, aumentando a precisão dos 

resultados. 

As equações básicas do fluxo de carga são obtidas impondo-se a 

conservação das potências ativa e reativa em cada nó da rede, 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. Isso equivale a se impor a 

primeira lei de Kirchhoff. A lei de Ohm é utilizada para expressar os fluxos de 

potência nos componentes internos como funções das tensões de seus nós 

terminais. 

Além de equações, o cálculo do fluxo de carga envolve também inequações 

como, por exemplo, aquelas associadas aos limites de operação dos geradores, 

conforme curva de capacidade da figura 3.3, e aos limites de transmissão. 

 

5.4 EXPRESSÕES GERAIS DOS FLUXOS 

 

Montecelli (2003, p.208) explica que os fluxos de potência ativa e reativa, em 

linhas de transmissão, transformadores em-fase, defasadores puros e defasadores, 

obedecem as expressões gerais 

(5.1) 

Pkm = (akm.Vk)².gkm - (akm.Vk).Vm.gkm.cos(�km+ km) - (akm.Vk).Vm.bkm.sen(�km+ km)   

 

(5.2) 

Qkm = (akm.Vk)².(bkm+ bkm
sh)+(akm.Vk).Vm.bkm.cos(�km+ km) - (akm.Vkm).Vm.gkm.sen(�km+ km) 

 

No caso de linhas de transmissão, akm =!1!e! km = 0. 

Para transformadores em-fase, bkm
sh =!0!e! km = 0. 
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Para os defasadores puros, bkm
sh = 0 e akm = 1. 

Finalmente, para os defasadores, bkm
sh = 0. 

 

5.5 FORMULAÇÃO BÁSICA DO PROBLEMA 

 

Na formulação mais simples do problema, a cada barra da rede são 

associadas quatro variáveis, sendo que duas delas entram no problema como dados 

e duas delas como incógnitas:  

 

Vk � magnitude da tensão nodal (barra k); 

 k � ângulo da tensão nodal; 

Pk � geração líquida (geração menos carga) de potência ativa; 

Qk � injeção líquida de potência reativa. 

 

Dependendo de quais variáveis nodais entram como dados e quais são 

consideradas como incógnitas, definem-se três tipos de barras: 

 

PQ � são dados Pk e Qk, e calculados Vk e  k; 

PV � são dados Pk e Vk, e calculados Qk e  k; 

V  - (ou referência) � são dados, Vk e  k, calculados Pk e Qk. 

 

As barras dos tipos PQ e PV são utilizadas para representar, 

respectivamente, barras de carga e barras de geração (incluindo-se os 

condensadores síncronos). A barra V , ou barra de referência, tem uma dupla 

função: como o próprio nome indica, fornece a referência angular do sistema (a 

referência de magnitude de tensão é o próprio nó terra); além disso, é utilizada para 

fechar o balanço de potência dos sistemas, levando em conta as perdas de 

transmissão não conhecidas antes de se ter a solução final do problema (daí a 

necessidade de se dispor de uma barra do sistema na qual não é especificada a 

potência ativa). 

O conjunto de equações do problema do fluxo de carga é formado por duas 

equações para cada barra, cada uma delas representando o fato de as potências 

ativas e reativas injetadas em uma barra serem iguais a soma dos fluxos 
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correspondentes que deixam a barra através de linhas de transmissão, 

transformadores etc. Isso corresponde a imposição da primeira lei de Kirchhoff e 

pode ser expresso matematicamente como se segue: 

 

(5.3) 

    

 

(5.4) 

    

 

 

 

em que, 

 

k = 1, ..., N, sendo N o número de barras da rede; 

�k � conjunto das barras vizinhas da barra k; 

Vk, Vm � magnitudes das tensões das barras terminais do ramo k � m; 

 k,  m � ângulos das tensões das barras terminais do ramo k � m; 

Pkm � fluxo de potência ativa no ramo k � m; 

Qkm � fluxo de potência reativa no ramo k � m; 

Qk
sh

 � componente da injeção de potência reativa devido ao elemento shunt ligada à 

barra. 

 

Como será mostrado mais adiante, nessas equações os ângulos  k e  m 

aparecem sempre na forma  k -  m, significando que uma mesma distribuição de 

fluxos na rede pode ser obtida se for somada uma constante arbitrária a todos os 

ângulos nodais, ou seja, o problema do fluxo de carga é indeterminado nas variáveis 

 , o que torna necessária a adoção de uma referência angular e isso pode ser feito 

por uma barra tipo V , conforme mencionado anteriormente. 

 As expressões foram montadas considerando-se as seguintes convenções de 

sinais: as injeções líquidas de potência são positivas quando entram na barra de 

geração e negativas quando saem da barra da carga; os fluxos de potência são 
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positivos quando saem da barra e negativos quando entram; para os elementos 

shunt das barras, é adotada a mesma convenção que para as injeções. Essas 

convenções de sentido para as potências ativas e reativas são as mesmas utilizadas 

para correntes e estão indicadas na figura 5.1. 

 O conjunto de inequações, que fazem parte do problema do fluxo de carga, é 

formado, entre outras, pelas restrições nas magnitudes das tensões nodais das 

barras PQ e pelos limites nas injeções de potência reativa das barras PV: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3: Sinais dos fluxos em uma barra. 

 
FONTE: Monticelli, 2003. 

 

 

 Além dessas restrições, que aparecem na formulação básica, outras do 

mesmo tipo podem ser consideradas para incluir no problema limite nos valores dos 

TAPs de transformadores em-fase e defasadores, limites na capacidade de geração 

de barras responsáveis pelo controle de intercâmbio, limites nas magnitudes das 

tensões das barras PV etc. 
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5.6 FLUXO DE POTÊNCIA NÃO-LINEAR 

 

 O fluxo de potência é a ferramenta mais utilizada por um engenheiro de uma 

empresa de energia elétrica, que trabalhe na área de análise ou planejamento. A 

formulação geral do problema é apresentada em seguida, de maneira bem simples e 

resumida. 

 Definindo como N o número de barras (nós elétricos) do sistema, as 

equações gerais para a injeção líquida de potência, já referidas anteriormente, são 

  

(5.5) 

  i k E   i k          i k ; k — i
 

(5.6) 

   i L   i     k :   i k          i k F     i k          i k ; k — i
  

 

 

para k = 1,..., N. K é o conjunto das barras vizinhas à barra-k, inclusive k. 

 

Para cada barra, tem-se quatro grandezas: Pk, Qk, Vk e �k. Como temos N 

barras, temos 4N variáveis. Tem-se, portanto, 2N equações e 4N variáveis. Dessas 

variáveis, algumas são conhecidas (como, por exemplo, potência ativa e reativa em 

uma barra ou a tensão desejada em uma outra na qual há controle de tensão). Uma 

barra especial terá seu ângulo � especificado. Se isso não ocorrer, o sistema será 

indeterminado. 

 Utilizando-se as definições de barra apresentadas anteriormente, é possível 

fazer com que duas grandezas sejam conhecidas e duas sejam incógnitas. Através 

dessas definições, têm-se os tipos das barras já definidos anteriormente: tipo V�, 

PV, PQ. Pelo tipo de barra conhecemos: V e � para as do tipo V� e P e V para as 

do tipo PV e P e Q para as do tipo PQ. As incógnitas são, por tanto, P e Q para as 

barras V�, Q e � para as do tipo PV e V e � para as do tipo PQ. 

 Dessa forma, obtém-se um sistema de 2N equações a 2N incógnitas. O 

sistema de equações 5.5 e 5.6 pode ainda ser alterado para retirar as equações 

referentes à(s) barra(s) V�, pois as incógnitas P e Q para essas barras somente 
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aparecem no lado esquerdo das equações, podendo ser obtidas apenas com um 

cálculo, se as demais incógnitas forem obtidas. 

 Assim, a dimensão do sistema de equações não-lineares a ser resolvido 

diminui para 2N � 2NV , onde NV  é o número de barras V , normalmente existe 

apenas uma barra V  no sistema. Porém, existem casos especiais em que são 

necessárias mais de uma barra V . 

 Em barras do tipo PV, tem-se uma situação semelhante, pois a potência 

reativa dessas barras (que são incógnitas) aparecem também somente do lado 

esquerdo, diminuindo a dimensão para 2N � 2NV  - NPV. Essas barras, contudo, são 

especiais. Existem limites para a potência reativa dessas barras (assim como para a 

potência reativa da barra V ). Esses limites devem ser respeitados na solução. 

Um subconjunto das equações que tem de ser resolvido pelo método de 

Newton-Raphson, aquele para o qual as incógnitas aparecem na forma implícita, 

pode ser representado de uma forma genérica por g(x), onde x são as incógnitas e 

g(x) o vetor de funções não-lineares: 

 

 

x = 

  

e 

 

 g(x) = 

 

 

onde esp representa especificado. 

 

O sistema de equações a ser resolvido é esparso. As submatrizes H, L, M e N 

têm elementos não nulos apenas nas posições correspondentes às ligações entre 

barras, além das diagonais, as submatrizes têm estrutura semelhante à da matriz 

admitância nodal. 

Dada a dimensão do sistema e as características dessas matrizes, o sistema 

é resolvido via fatoração triangular, com esquemas especiais para explorar a 

esparsidade das matrizes, como ordenação ótima para reduzir o número de "fill-ins". 

 k ; k  [barras PV] 

 k ; k  — [barras PQ] 

Vk ; k  — [barras PQ] 

Pk
esp 

- Pk(x) ; k  — [barras PV] 

Pk
esp 

- Pk(x) ; k  — [barras PQ] 

Qk
esp 

- Qk(x) ; k  — [barras PQ] 
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 Os elementos Hkk, Nkk, Mkk e Lkk podem ser colocados em função das injeções 

de potência ativa e reativa na barra k, conforme pode ser deduzido das expressões 

anteriores: 

 

(5.7) 

 

(5.8) 

 

(5.9) 

 

(5.10) 

 

 

 

A partir das expressões, pode-se concluir que, se Ykm = Gkm + jBkm for nulo, 

então os elementos Hkm, Nkm, Mkm e Lkm também serão nulos. Isto implica que as 

matrizes H, N, M e L têm as mesmas características de esparsidade que a matriz Y.  
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6. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

6.1 VISÃO GERAL DAS SIMULAÇÕES 

 

 Nesta pesquisa foram realizadas várias simulações, e dentre elas foram 

selecionadas dez. Essa escolha foi resultado da exclusão de simulações cujos 

degrais de 5% em 5% não apresentaram variações significativas, com necessidade 

de atuação em recursos de regulação. Desta forma, os degrais de 10% em 10% 

apresentaram melhor resultado quando da ação combinada com os recursos de 

regulação.  

Por outro lado, verificou-se que, após 50% de cargas adicionais as tensões 

tendiam a se estabilizar em valores intermediários entre os limites inferior e os 

valores nominais de tensão, e com isso, diminuia a faixa segura para possíveis 

necessidades de regulação. Logo, após os 50% de cargas adicionais, houve 

atuação apenas nos últimos recursos de regulação disponíveis, a fim de melhorar os 

níveis de tensão, trazendo todos para valores próximos de 100%, e assim, garantir 

de forma equilibrada, faixa para regulação da tensão entre o limite superior e inferior. 

A 1ª simulação é uma reprodução dos estudos do ONS (2017e), e na 

sequência foram efetuadas alterações no montante de carga reenergizada com as 

devidas atuações e modificações necessárias nas configurações dos recursos de 

regulação disponíveis, conforme sequência apresentada no quadro 6.1, de forma 

que houvesse a devida compensação de reativo. 

 Sendo assim, o critério inicialmente utilizado foi o de iniciar pelo recurso de 

regulação de menor capacidade e potência, a fim e avaliar as variações ocasionadas 

pela sua desenergização. Com isso, os primeiros recursos utilizados foram os dois 

reatores de 13,8kV de Irecê, que são de apenas 5MVAr, cada um, executando a 

desenergização primeiramente de um deles, para avaliar os reflexos produzidos nas 

tensões, e em seguida foi desenergizado o segundo reator.  

A atuação na tensão de geração da usina Sobradinho também foi um dos 

recursos explorados, iniciando em degrais de 100V, e conforme foram verificados os 

reflexos nas tensões em todo o eixo, foram realizadas novas elevações, também em 

degrais de 100V, e com isso, optou-se por apresentar aqui os resultados de degrais 
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de 200V, por apresentar resultados mais significativos, até se atingir o valor nominal 

da tensão de geração, que é de 13,8kV. 

Conforme a sequência das simulações apresentadas no quadro 6.1, na 2ª 

simulação, para a elevação de 10% na carga, foram utilizados os dois reatores de 

13,8kV de 5MVAr de Irecê e elevado a tensão de geração da usina  Sobradinho, de 

13,1kV para 13,3kV. O menor valor verificado para a tensão de 230kV foi 223,31kV 

(97,09%) na barra de Irecê. Mesmo com essa elevação na carga as tensões ainda 

apresentaram melhores valores do que os registrados na 1ª simulação, de acordo 

com os valores registrados nas tabelas 6.1 e 6.2.  

A atuação para elevação de tap nos transformadores ocorreu na 3ª 

simulação, para melhorar de forma local as tensões em cada barra do sistema, 

juntamente com a elevação de 20% na carga e tensão de geração de Sobradinho 

elevada de 13,3kV para 13,5kV. 

Na 4ª simulação, optou-se por elevar 30% na carga, passando a carga total 

do sistema de 225MW para 292,5MW, e na sequência, para melhorar os níveis de 

tensão, foi elevada a tensão de geração de Sobradinho de 13,5kV para 13,7kV. 

A desenergização do reator 230kV 04E1 10MVAr de Irecê, só ocorreu na 5ª 

simulação, quando da elevação de 40% na carga, nesse momento, houve uma 

necessidade maior de compensação de reativo para melhorar os valores das 

tensões nas barras de 230kV e também nas barra de 138kV e 69kV, pois, foi 

verificado que a desenergização deste reator produz variações nas tensões de todo 

o eixo. 

Combinado com a desenergização do reator 230kV 04E1 10MVAr de Irecê, 

foi elevado um tap nos autotransformadores da subestação Sobradinho, pois 

verificou-se através dos valores das tensões de 230kV, que havia a possibilidade de 

melhorar os níveis das tensões 230kV em todo o eixo. 

Como neste momento, as tensões em todo o eixo estavam bem reguladas, 

com valores próximos a 100% nominal, optou-se por elevar a carga em todas as 

subestações, de 40% para 50%, executando assim, a 6ª(simulação). Por efeito desta 

ação, as tensões apresentaram redução, o que é natural, atingindo valor mínimo de 

93,35% (214,7kV), conforme tabela 6.1. 

Na sequência, para elevação da carga a valores superiores da 50%, foi 

inserido o último recurso de regulação, o banco de capacitor série fixo 230kV 04H1 
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81MVAr de Irecê, porém, foram verificados valores de tensões próximos aos limites 

inferior, diminuindo assim a faixa segura para possíveis necessidades de regulação 

das tensões, desta forma, optou-se por retornar gradativamente, o valor percentual 

de acréscimo na carga até o valor de 50%, configurando assim, a 7ª simulação, 

cujos valores de tensão podem ser vistos nas tabelas 6.1 e 6.2. 

Seguindo a sequência do quadro 6.1, a próxima simulação realizada foi a 8ª, 

onde foi energizada a linha de transmissão 230kV 04F2 BMC/BJS com um reator 

230kV de 15MVAr no terminal da subestação de Bom Jesus da Lapa. Os resultados 

desta simulação podem ser verificados nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, onde o menor 

valor verificado para a tensão 230kV foi 221,6kV (96,35%), e para as tensões nas 

barras de 138kV e 69kV, os menores valores foram 132,6kV (96,09%) e 66,8kV 

(96,81%), respectivamente. 

Na realização da 9ª simulação, já não haviam mais equipamentos de 

regulação para serem utilizados, desta forma, a fim de melhorar a confiabilidade do 

sistema, foram colocados em operação os últimos transformadores, de todas as 

subestações. Após estas ações, foram registrados os valores das tensões e 

verificado que os menores valores das tensões nas barras de 230kV, 138kV e 69kV 

foram, 224,1kV (97,43%), 135,6kV (98,26%) e 67,5kV (97,83%), respectivamente, 

todos essas informações em Senhor do Bonfim II, o que mostra que as tensões 

estavam próximas de 100%, conforma tabelas 6.1 e 6.2. 

Concluida a 9ª simulação, foi efetuado uma análise geral dos cenários 

estudados, ficando esta última configuração como a proposta de melhoria para a 

instrução de operação do ONS (2017e), pois apresentou os melhores resultados, 

mantendo todas as tensões com folga para possíveis variações, tanto no sentido do 

limite superior, quanto no sentido do limite inferior, pois estam próximas do valor 

intermediário de 100%. 

 Por fim, foi realizada a 10ª simulação, com o objetivo de verificar os principais 

pontos limitantes para elevação da carga neste subsistema. Os valores estão 

registrados nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, desta forma, foi identificado que o máximo 

acréscimo de carga alcançado foi de 90%, o que corresponde a uma elevação de 

225MW para 427,5MW, nesse valor extremo, foram verificados que em muitas 

subestações as tensões chegaram aos seus limites inferiores, bem com, as linhas 

de transmissão 230kV 04S1 e 04S2 Sobradinho para Juazeiro II atingiram valores 
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de carregamento próximos ao limite superior de 100%, não sendo mais possível 

nenhuma elevação na carga. 

Desta forma, os critérios adotados foram o de verificação da carga com a 

tensão do sistema, partindo do recurso de menor potência ou influência na 

regulação, até se utilizar todos os recursos disponíveis, tendo em vista, a segurança 

mantida com o valor intermediário das faixas de tensão, pré-definidas como 

aceitáveis para operação dos equipamentos e sistema, sempre sendo observado os 

carregamento dos equipamentos, para não ocorrer sobrecargas indesejadas.  

 

6.1.1 Configuração inicial 

 

A preparação das subestações e usina, visando a configuração inicial para as 

simulações que serão executadas, segue as orientações do ONS, contidas na 

instrução de operação que trata da recomposição as áreas de Sobradinho-Sudoeste 

do Nordeste. (ONS, 2017e)  

 

Foram abertos todos os disjuntores de 500kV, 230kV, 138kV, 69kV, 13,8kV e 

34,5kV de todas as subestações do eixo em estudo. 

 

Para a subestação Irecê, a configuração adotada foi adequada conforme 

instrução de operação do ONS (2017e), da seguinte forma: (ver anexo G)  

 

· Disjuntor 230kV 14E1 fechado, conectando o reator 230kV 04E1 de 15MVAr; 

· Disjuntor 13,8kV 11T2 fechado, conectando a barra de 13,8kV ao terciário do 

transformador 230/69/13,8kV 04T2; 

· Disjuntor 13,8kV 11E1 fechado, conectando o reator 13,8kV 01E1 de 5MVAr; 

· Disjuntor 13,8kV 11E2 fechado, conectando o reator 13,8kV 01E2 de 5MVAr; 

· Disjuntor 230kV 14H1 fechado, bypassando o banco de capacitor série fixo 

BCS 230kV 04H1 de 81MVAr; 
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Colocou-se o comando dos LTC3 de todos os transformadores e 

autotransformadores do eixo em estudo na posição �MANUAL/INDIVIDUAL�. 

Ajustou-se o TAP de todos os transformadores e autotransformadores para o 

valor nominal de 1,000pu, adotado pelo ONS (2017e), em sua instrução de 

operação, onde o mesmo orienta que este tap deverá permanecer fixo até o final da 

recomposição do sistema. 

No quadro 6.1 a seguir, está a sequência das modificações na configuração 

de cada cenário das simulações, onde é possível verificar a utilização de cada 

recurso de regulação disponível para o controle da tensão, em conjunto com a 

elevação das cargas propostas. 

 

 

QUADRO 6.1: Sequência das modificações na configuração. 

 
 
 

 

 

                                                
3 LTC � Load Tap Changer: É o Trocador de Tap em Carga. É o dispositivo de mudança da relação 
de transformação com o equipamento em funcionamento. Pode operar na forma automática ou 
manual. 
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A tabela 6.1 a seguir, apresenta todos os resultados encontrados quando da 

realização das dez simulações, conforme sequência descrita no quadro 6.1. É 

possível verificar que da 1ª a 9ª simulação os resultados foram todos dentro das 

faixas pré estabelecidas, e com margem de segurança.  

Tudo isso foi possível devido as ações de controle de carga e tensão, em 

cada ponto do sistema estudado, e com a utilização adequada dos recursos de 

regulação e controle de reativo disponíveis nas mais diversas instalações.  

 

 

TABELA 6.1: Tabela completa - Tensões (%) da malha principal. 

 
 

 

A tabela 6.2 a seguir, apresenta todos os resultados das tensões encontrados 

nas barras de conexão com as cargas quando da realização das dez simulações, 

conforme sequência descrita no quadro 6.1.  

Desta forma, é possível verificar que da 1ª a 9ª simulação os resultados foram 

todos dentro das faixas pré estabelecidas, e com margem de segurança. 

 Na 10ª simulação, realizada apenas para identificar os pontos críticos quando 

da elevação da carga para valores extremos, os resultados obtidos mostram que as 

tensões chegaram aos seus limites inferiores devido a elevação de 90% da carga. 

Com isso, identifica pontos de insegurança para a operação do subsistema. 
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TABELA 6.2: Tabela completa - Tensões (%) na carga. 

 
 

 

Conforme pode ser verificado na tabela 6.3 a seguir, o valor de 50% a mais 

na carga inicialmente definida pelo ONS (2017e) foi o que apresentou melhor 

resultado, diante dos recursos para regulação da tensão disponíveis e manobrados.  

Foram executadas simulações, desde a carga uilizada pelo ONS, até o valor 

de 50%, seguindo degraus de 10%. Da 6ª a 9ª simulação, ao observar a 

necessidade de priorizar a regulação das tensões, foi fixada a carga reenergizada 

em 50%, e a preocupação ficou em regular as tensões, de forma que existisse faixa 

para possíveis necessidades de regulação superior e inferior. 

Sendo assim, nenhum limite de carregamento foi violado, em nenhum dos 

equipamentos deste sistema, seja, linhas de transmissão ou transformadores. 
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TABELA 6.3: Tabela completa - Carga (%) por subestação. 

 

 

 

Foram escolhidas duas simulações para apresentar de forma mais detalhada 

e comentada, com todos os resultados e dados obtidos, tais como: tensões em 

todas as barras (500kV, 230kV, 138kV, 69kV e 13,8kV), carregamento em todos os 

equipamentos e linhas de transmissão.  

A 1ª simulação foi escolhida por que foi realizada com o intuito de verificar se 

os procedimentos contidos na instrução de operação do ONS (2017e), que trata da 

recomposição da área sobradinho � sudoeste do nordeste, estam realmente dentro 

dos limites operacionais. Sabe-se que os estudos do ONS foram realizados 

utilizando o software ANAREDE4, desta forma, ao realizar os mesmos 

procedimentos de reenergização utilizando o software PowerWorld, diferente do 

ANAREDE, chegou-se a conclusão de que a modelagem do sistema foi realizada de 

forma correta, pois também foram verificados resultados dentro dos limites 

operacionais; 

A 9ª simulação foi escolhida por que é o resultado de todas as simulações 

anteriores a ela, e que foram realizadas com o objetivo de atingir a melhor 

configuração para o sistema, utilizando todos os recursos de regulação disponíveis, 

obtendo aumento de 50% no valor do montante de carga inicialmente definida pelo 

ONS (2017e), e o melhor perfil de tensão em todo o eixo, com valores 

                                                
4 ANAREDE (Análise de Redes Elétricas) é o programa computacional para análise de Sistemas 
Elétricos de Potência em regime permanente. Realiza análise de fluxo de potência. Entre os 
principais usuários do ANAREDE estão: entidades setoriais, como Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE). (CEPEL, 2017) 
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aproximadamente iguais aos nominais. Sendo assim, a 9ª simulação apresenta as 

melhorias perseguidas por esta pesquisa, e com isso, a configuração nela 

apresentada é a proposta para reformulação da instrução de operação do ONS 

(2017e).  

 

6.2 A INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO DO ONS NO POWERWORLD 

 

Para verificação das conformidades dos estudos existentes feitos pelo ONS 

utilizando o software ANAREDE, foram analisados os resultados e verificada a 

compatibilidade com o estudo aqui modelado no software PowerWorld,  executado 

na 1ª simulação.   

No anexo I, estão apresentados os passos do processo de reenergização do 

sudoeste da região Nordeste que foram executados no software PowerWorld 

Simulator, tomando como referência a instrução de operação do ONS que trata da 

recomposição da área de Sobradinho-Sudoeste do Nordeste, conforme ONS 

(2017e). 

A sequência de energização do eixo 230 kV UHE/SE Sobradinho / Juazeiro II 

/ Jaguarari / Senhor do Bonfim II / Campo Formoso / Irecê / Brotas de Macaúbas 

(Área Sudoeste do Nordeste), foi completamente realizada no PowerWorld, e não 

foram encontradas dificuldades na sua execução.  

Todos os recursos de regulação ficaram conectados ao sistema, conforme 

prevê a instrução do ONS (2017e), onde não faz uso dos mesmos para o controle 

dos parâmetros de tensão ao longo de todo o eixo. A sequência mostrada no anexo 

I, pode ser acompanhada pela figura 3.1 onde se verifica os patamares de carga 

restabelecidos e o número de geradores e transformadores energizados. 

 Os resultados obtidos na 1ª simulação apresentaram resultados bem 

semelhantes aos resultados encontrados pelo ONS em seus estudos, conforme 

pode ser verificado na tabela 6.4 e gráfico 6.1. Todas as tensões da malha principal 

do sistema em estudo ficaram dentro dos limites máximos e mínimos permitidos, 

com todos os valores medidos nas barras, menores que os valores nominais 

(100%). A tensão de geração das máquinas da USB foi ajustada no valor mínimo de 

13,1kV (94,93%) conforme orientação do ONS (2017e), e desta forma, as demais 
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tensões medidas apresentaram valores que foram resultado do fluxo de carga 

adotado e dos taps fixados em 1,0pu nominal. 

 

TABELA 6.4: Tensões (%) da malha principal. 

 
 

 

 Sendo assim, verifica-se a existência de folga para variação das tensões em 

todo o eixo, tanto para o limite superior, quanto para o limite inferior, com exceção 

da USB que já se encontra no limite inferior de 13,1kV (94,93%). Os valores 

medidos estão representados pelas barras em azul, que são os valores encontrados 

na simulação da recomposição do eixo. 

 

 

GRÁFICO 6.1: Tensões (%) da malha principal. 

 
 

 

 As tensões nas barras de conexão com as distribuidoras apresentaram 

valores inferiores aos nominais, porém, todos dentro das faixas permitidas, sendo 
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verificado menor valor para a tensão na barra 69kV de Juazeiro II, com 65,8kV 

(95,36%), e em Senhor do Bonfim II o menor valor registrado foi de 132,1kV 

(95,72%) na barra de 138kV. Os valores mínimos permitidos são 62kV e 124kV, 

para as tensões de 69kV e 138kV respectivamente. Desta forma, verifica-se que 

ainda existe folga para regulação, o que permite um aumento controlado no 

montante de carga de cada subestação. 

 
 

TABELA 6.5: Tensões (%) na barra da carga. 

 
 
 

 Conforme o gráfico 6.2 verifica-se que o perfil das tensões em todas as barras 

de carga, sejam nas barras de 69kV ou nas barra de 138kV, apresentam os valores 

medidos das tensões inferiores aos valores nominais, apesar de estarem dentro dos 

valores máximos e mínimos permitidos. Desta forma, é possível entender que um 

aumento qualquer no montante de carga restabelecida, automaticamente produzirá 

tensões ainda menores nas barras de carga, e que se reflitirão por todo o eixo, visto 

que a configuração que se encontram as instações é radial. Será visto 

posteriormente que a elevação nas cargas das subestações será possível com a 

utilização adequada dos recursos diversos recursos de regulação disponíveis.   
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GRÁFICO 6.2: Tensões (%) na barra da carga. 

 
  

 

A reenergização das cargas resulta num fluxo de carga que produz variações 

nos níveis de tensões em todo o eixo, desde o 69kV até o 500kV. Após a conclusão 

do processo de reenergização normatizado pelo ONS, verifica-se através da tabela 

6.6 que os valores de cargas restabelecidas em cada subestação são inferiores ao 

valor máximo histórico, bem como, é ainda mais inferior a capacidade de 

transformação de cada instalação, com exceção do setor de 69kV da subestação 

Irecê, onde a máxima carga histórica, registrada no sistema aberto de 

gerenciamento de energia � SAGE da CHESF (2017), chegou a ultrapassar a 

capacidade de transformação do setor de 69kV. 

 

 

TABELA 6.6: Carga (%) por subestação. 

 

 

 

 Os valores apresentados no gráfico 6.3 estão associados a capacidade total 

de transformação de cada setor das subestações, logo, verifica-se com maior 

clareza a diferença entre os valores medidos, adotados pelo ONS, e os valores 
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máximos e nominais de cada subestação. Desta forma, quanto aos limites de 

transformação, verifica-se que ainda existe uma grande folga para elevação da 

carga em cada setor, seja de 69kV ou de 138kV de cada subestação. 

 Vale salientar que em cada subestação existem instalados transformadores 

destinados a operar em paralelo, possibilitando a distribuição do carregamento. 

 

 

GRÁFICO 6.3: Carga (%) por subestação. 

 

 

 

Todos os transformadores das subestações que participaram das simulações 

estão na tabela 6.7 a seguir. É possível perceber que muitos transformadores 

ficaram fora de operação, por conveniência do ONS (2017e), tais como: o 05T6 

SOB, 04T2 JZD, 04T4 JZD, 04T5 SNB, 04T3 IRE e 04T5 IRE (ver anexos). Quanto 

ao fluxo de carga em cada um dos transformadores que estão ligados em paralelo, 

houve uma divisão equilibrada de carga entre eles, isso se deve ao fato deles 

possuírem as mesmas impedâncias. A uníca exceção verificada foi para os 

transformadores 230/69kV 04T1 e 04T2 IRE. 

 

 

TABELA 6.7: Carga por transformador (%). 
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 O transformador 230/69kV 04T1 IRE está assumindo um carregamento maior 

do que o do 04T2 IRE, desta forma, já é possível perceber que, por trabalharem em 

paralelo tornar-se-á um fator limitante para o carregamento pleno do setor de 69kV 

da subestação IRE. Para o consumidor industrial mineração caraíba, na subestação 

JGR, foi considerado que sempre estarão energizados os seus dois transformadores 

230/13,8kV. 

 De uma forma geral, em todas as subestações do eixo existe folga para 

aumento de carregamento sem risco de ultrapassar os limites nominais de seus 

equipamentos, ainda mais quando forem energizados os demais transformadores, 

aumentando assim, a capacidade real de transformação. 

 
 

GRÁFICO 6.4: Carga por transformador (%). 

 
  

 

As linhas de transmissão que fazem parte da área estudada são todas do 

nível de tensão de 230kV. Nessa parte do sistema, o único circuito duplo, onde 

encontram-se duas linhas de transmissão operando em paralelo é no trecho entre as 

subestações de Sobradinho e Juazeiro II, e foi justamente nestas duas linhas que 

verificou-se o maior carregamento, 47% o que corresponde a 413,13A por linha, 

num total de 826,26A. Essas linhas são as que têm menor comprimento, com 

41,85km cada uma. 
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TABELA 6.8: Carga por linha de transmissão 230kV (%). 

 

  

 

Todas essas linhas então formando uma configuração radial nesse trecho do 

sistema, e desta forma suas impedâncias estão em série, produzindo quedas de 

tensão pelo efeito de suas impedâncias série, porém, em contrapartida, devido ao 

efeito capacitivo formado entre as linhas e o solo, as tensões tendem a se elevar. A 

última linha de transmissão LT 04F2 IRE/BMC, que sai de Irecê para Brotas de 

Macaúbas, encontra-se com 0% de carregamento devido a subestação BMC ser 

apenas de geração, e com isso não teve carga para considerar. 

 Através do gráfico 6.5 a seguir, verifica-se o baixo carregamento das linhas 

previsto nos estudos do ONS (2017e), o que possibilita maior elevação das cargas 

nas subestação de todo o subsistema em estudo. 

 

 

GRÁFICO 6.5: Carga por linha de transmissão 230kV (%). 
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6.3 CENÁRIO COM OS MELHORES RESULTADOS 

 

 Após a utilização de todos os recursos de regulação, verificou-se que no 

degrau de elevação de 50% da carga, obteve-se os melhores resultados no perfil de 

tensão em todo o eixo. E para finalizar a exploração desta pesquisa, foi realizada a 

9ª simulação, acrescentando-se ao sistema, todos os transformadores e 

autotransformadores que ainda se encontravam desenergizados. 

 A energização dos transformadores e autotransformadores neste cenário 

aumentou a confiabilidade do sistema e melhorou de forma sutil, o perfil de tensão 

nas instalações. 

 Este cenário, por apresentar os melhores resultados, fica como proposta de 

melhoria para a instrução de operação do ONS (2017e), que trata da recomposição 

da área Sobradinho � Sudoeste do Nordeste. 

 Devido à importância desta 9ª simulação, apresenta-se a seguir, detalhes dos 

resultados obtidos, com análise dos dados contidos nos gráficos e tabelas. 

 
Configuração: 

 

- Os reatores 13,8kV 01E1 e 01E2 5MVAr de Irecê foram mantidos desenergizados; 

- A alteração de 1 TAP JZD + 1 TAP SNB + 1 TAP IRE, foram mantidas; 

- Alteração de 1 TAP nos autotransformadores de Sobradinho; 

- Tensão de geração na usina Sobradinho foi mantida em 13,7kV. 

- O reator 230kV 04E1 de 15MVAr de Irecê foi mantido desenergizado. 

- O aumento de 50% no valor da carga adotado pelo ONS (2017e), foi mantido; 

- Banco de capacitor série fixo 230kV 04H1 de 81MVAr de Irecê inserido. 

- Energização da LT 230kV 04F2 Brotas de Macaúbas/Bom Jesus da Lapa, sem um 

reator 230kV de 15MVAr no terminal da subestação Bom Jesus da Lapa. 

 

Mudança na configuração: 

 

- Energização do autotransformadores 500/230kV 05T6 SOB; 

- Energização dos transformadores 230/69kV 04T2/04T4 JZD e 04T3 SNB; 

- Energização dos transformadores 230/138kV 04T5 SNB e 04T5 IRE. 
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Nessa simulação foi mantido o aumento de 50% na carga inicialmente 

definida pelo ONS (2017e), onde passou de 225MW para 337,5MW, e também 

foram mantidos todos os recursos de regulação utilizados acumuladamente nas 

simulações anteriores, e que ajudaram na regulação dos níveis de tensão em todo o 

eixo estudado. A mudança executada foi na energização de todos os 

transformadores que ainda estavam fora de operação em todas as subestações do 

subsistema em estudo, conforme apresentado na figura 3.1. 

 A energização dos transformadores em paralelo melhorou o fluxo de potência 

entre eles, reduzindo o carregamento dos que estavam em operação, dando mais 

segurança para o sistema, bem como reduziu a impedância total da transformação 

de cada subestação, melhorando o fluxo da carga entre os transformadores. 

 

 

TABELA 6.9: Tensões (%) na malha principal para aumento de 50% na carga. 

 

 

 

Verificou-se que os níveis de tensão de todas as subestações se elevaram de 

forma sutil, aproximando todos os valores dos nominais correspondentes a 100%, 

conforme análise da tabela 6.9 e gráfico 6.6, melhorando ainda mais a qualidade da 

energia elétrica atendida. 

 Mantida a tensão de geração da usina de Sobradinho em 13,7kV (99,28%), 

obteve-se no 500kV uma tensão de 505,5kV, que após a redução para 230kV 

através dos três autotransformadores 500/230kV da subestação Sobradinho a 

tensão obtida foi de 234,4kV (101,91%). O menor valor verificado em todo o eixo de 

230kV foi 224,09kV (97,43%) em Senhor do Bonfim II, por outro lado, o maior valor 

identificado 238,51kV (103,70%) na subestação Brotas de Macaúbas, que é 

justamente a última subestação deste eixo radial. 
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 Todos os valores de tensão 230kV aqui apresentados mostram que, mesmo 

após a energização de todos os transformadores, as tensões ficaram dentro dos 

valores máximos 242kV (105,22%) e mínimos 207kV (90%) pré estabelecidos pelo 

ONS (2017e) em comum acordo com os agentes de geração, transmissão e 

distribuição da energia elétrica. 

 No gráfico 6.6 as barras em azul mostram o quão próximas estão da linha 

preta correspondente aos valores nominais de 100% da tensão em cada ponto de 

conexão do sistema elétrico. 

 

 

GRÁFICO 6.6: Tensões (%) na malha principal para aumento de 50% na carga. 

 

 

 

Com a utilização de todos os transformadores, houve a diminuição da 

impedância do circuito paralelo formado pelos transformadores de cada setor 69kV e 

138kV de cada subestação, melhorando o fluxo de carga nos pontos de entrega, 

produzindo assim uma sutil elevação nos níveis de tensão nos pontos de conexão 

com as distribuidoras de energia elétrica em 69kV e 138kV. Desta forma, o menor 

valor verificado foi 67,5kV (97,83%) na barra 69kV subestação Senhor do Bonfim II. 
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TABELA 6.10: Tensões (%) 69kV e 138kV, para +50% carga. 

 
 

 

Por outro lado, o maior valor identificado foi 71,7kV (103,91%) na barra 69kV 

da subestação Irecê, sendo que, todos os valores permaneceram dentro dos limites 

máximo e mínimo das faixas permitidas e pré-definidas com aceitáveis, pelo ONS 

(2017e) e os agentes de distribuição de energia elétrica, que são 62 a 72kV e 124 a 

145kV nas barras de 69kV e 138kV respectivamente. 

 

 

GRÁFICO 6.7: Tensões (%) 69kV e 138kV, para +50% carga. 

 
 

 

É possível perceber a capacidade de transformação de cada subestação, seja 

no setor de 69kV ou de 138kV, através da tabela 6.11 e gráfico 6.8 abaixo, e assim 

avaliar a folga existente para possíveis carregamentos adicionais. Como já foi visto, 

e pode ser conferido nos diagramas unifilar anexos, a subestação de Juazeiro II tem 
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quatro transformadores de 100MVA cada um, em Jaguarari tem dois de 60MVA, em 

Senhor do Bonfim II tem dois de 100MVA 230/69kV e dois de 100MVA 230/138kV, já 

em Irecê tem dois de 33,3MVA 230/69kV, um de 39MVA 230/69kV e dois de 55MVA 

230/138kV. 

 

 

TABELA 6.11: Carga por subestação (%), com +50% carga. 

 

 

 

De acordo com a tabela 6.11 e gráfico 6.8 o maior valor percentual de 

carregamento foi no setor 69kV da subestação Irecê com 47%, o que corresponde a 

45,8MW e 19,6MVAr, onde a capacidade total neste setor é de 118,8MVA. Em 

Juazeiro II foi onde teve o maior carregamento efetivo, com 135,7MW e 58,5MVAr 

em 69kV, onde a capacidade total é de 400MVA. 

 

 

GRÁFICO 6.8: Carga por subestação (%), com +50% carga. 
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Com todos os autotransformadores e transformadores em operação foi 

verificada a distribuição do carregamento conforme a impedância de cada 

equipamento. Onde se verifica uma distribuição equivalente de carga, isso se deve 

aos valores equivalentes de impedância dos equipamentos que estão operando em 

paralelo. 

Nos autotransformadores 500/230kV de Sobradinho, nos transformadores 

230/69kV de Juazeiro II e 230/69kV � 230/138kV de Senhor do Bonfim II, bem como 

nos transformadores 230/138kV da subestação Irecê foi verificado a divisão de 

carregamento equilibrado entre os equipamentos em paralelo. 

 

 

TABELA 6.12: Carga por transformador (%), com +50% carga. 

 

 

 

Já na subestação de Irecê, os transformadores 230/69kV 04T1, 04T2 e 04T3 

apresentaram carregamentos diferentes, apesar de estarem em paralelo entre si. 

Isso se deve as características construtivas e impedâncias diferentes que cada um 

possui (ver anexo G). Desta maneira, observa-se que o transformador 230/69kV 

04T1 Irecê chegará ao carregamento nominal primeiro do que os demais, e isso 

acarretará num fator limitante para a plena carga do setor de 69kV de Irecê, visto 

que não é admitido sobrecarga em equipamentos, por motivo de redução da vida útil 

e até mesmo danificação parcial ou total dos transformadores. 
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GRÁFICO 6.9: Carga por transformador (%), com +50% carga. 

 

 

 

Ao reanalisar o carregamento das linhas de transmissão 230kV após a 

energização dos transformadores, verificou-se mudanças desprezíveis. Sendo 

assim, as duas linhas de transmissão 04S1 e 04S2 Sobradinho/Juazeiro II, 

continuam com carregamento de 72% cada uma, onde a capacidade de transmissão 

é de 879A por LT. Já é possível perceber que essas duas linhas apontam como um 

dos fatores limitantes para possíveis aumentos de carga nas subestações de todo o 

eixo. 

 

 

TABELA 6.13: Carga por linha de transmissão 230kV (%), com +50% carga.

 
 

 

O diagrama unifilar da figura 3.1 apresenta de forma mais clara a 

configuração em que se encontram todas estas linhas. Seguindo a sequência das 

linhas de transmissão até Irecê, todas tem a mesma capacidade de transmissão que 

é de 631A, com percentuais de carregamento bem próximos, exceção apenas para 

a LT 230kV 04L1 JGR/SNB onde se justifica pela presença do consumidor industrial 

mineração caraíbas localizado na subestação Jaguarari.  
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 Pelo gráfico 6.10 de barras abaixo, observa-se de outra forma, o 

carregamento entre as linhas de transmissão, e então visualiza-se melhor a folga 

existente em cada linha. Desta forma, conclui-se que não há problemas de 

carregamento excessivo em nenhuma das linhas para o aumento de carga efetuado 

de 50% sobre o carregamento definido pelo ONS (2017e). 

 

 

GRÁFICO 6.10: Carga por linha de transmissão 230kV (%), com +50% carga.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a análise do fluxo de carga realizada neste estudo, foi possível identificar 

a viabilidade da utilização adequada dos recursos para regulação da tensão, 

disponíveis no subsistema sudoeste da região Nordeste, durante o processo de 

reenergização geral do Sistema Interligado Nacional � SIN, tendo em vista a 

reenergização do montante de carga adicional de 112,5MW (50%) sobre a carga 

definida pelo ONS (2017e).  

Desta forma, foi possível aumentar o valor da carga restabelecida, passando 

de 225MW para 337,5MW, aumentando a segurança e qualidade da energia elétrica 

fornecida. 

O software PowerWorld, utilizado na execução das simulações, apresentou 

um excelente desempenho, mostrando-se confiável e de fácil parametrização e 

modelagem. O framework do aplicativo, devido ao ótimo design gráfico e usabilidade 

para simulações, facilitou a leitura e coleta dos dados. A facilidade de utilização do 

PowerWorld contribuiu para a realização de várias simulações, que, após análise 

criteriosa, foram selecionadas 10 (dez) simulações mais significativas, onde a 

tomada de carga, ou o aumento de carga almejado foi realizado mediante a 

utilização de recursos para regulação das tensões em todo o eixo. 

Os resultados obtidos convergiram para os elementos da hipótese da 

pesquisa, tendo como base a realização de todos os objetivos específicos até se 

atingir o objetivo geral, e por fim, responder à problemática proposta. 

A modelagem do subsistema elétrico sudoeste da região Nordeste no 

software PowerWorld, foi executado mediante aprofundamento técnico e científico a 

partir das metodologias propostas, onde ficaram conhecidos os parâmetros e limites 

dos equipamentos existentes, no subsistema estudado. 

Verificou-se também que os dados obtidos nas simulações computacionais 

são compatíveis com os dados indicados pelo ONS (2017e). Os aspectos teóricos 

apreendidos combinados com as simulações, possibilitaram elaborar um quadro 

comparativo, onde foram verificadas as conformidades nos resultados obtidos, 

estando todos os valores medidos das tensões dentro dos limites máximos e 

mínimos, e das cargas dentro dos valores nominais de carregamento dos 
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equipamentos, porém, sem utilizar os recursos de regulação, conforme prevê a 

instrução de operação do ONS (2017e). 

O trabalho também mostrou-se útil para apontar a melhor configuração para 

os recursos de regulação, a fim de aperfeiçoar o processo de tomada de carga. 

Destaca-se a obtenção do aumento de 225MW para 337,5MW, correspondendo a 

uma ampliação de 50%, com tensão regulada, próximo de 100% do valor nominal, 

valor este intermediário da faixa de controle dos limites máximos e mínimos exigidos, 

melhorando a segurança. 

Desta forma, com a 9ª simulação realizada, e ganho de 112,5MW (50%) na 

carga, verificou-se que todas as tensões medidas, desde a usina Sobradinho até a 

subestação 230kV de Brotas de Macaúbas � BMC, ficaram bem próximas dos 

valores nominais de 100%, com menor valor 97,43% na barra 230kV de Senhor do 

Bonfim II, e maior valor 103,7% na barra 230kV de BMC. 

O trabalho também destacou informações analíticas importantes para a 

eficientização energética no sistema estudado, detectadas através da realização de 

todas as simulações, onde foi possível observar a contribuição de cada recurso de 

regulação (tensão de geração da usina Sobradinho, TAPs, banco de capacitor série 

fixo, compensador síncrono, reatores 13,8kV e 230kV), para a elevação de cada 

degrau de carga nas subestações presentes em todo o eixo. 

Ao considerar a técnica de energização dos demais autotransformadores e 

transformadores, não constantes na instrução de operação do ONS (2017e), 

realizada na 9ª simulação, observou-se que melhorou o fluxo de potência ativa e 

reativa para as cargas, por diminuir a impedância total do circuito formado pelos 

transformadores em paralelo, e desta forma, também contribuiu para melhorar o 

perfil de tensão nas subestações, aumentando a segurança do sistema, por colocar 

em operação mais equipamentos de transformação em paralelo. 

Portanto, a utilização de cada recurso de regulação tornou possível a 

elevação da carga de 225MW para 337,5MW, mantendo sempre a tensão regulada 

em cada ponto do sistema.  

Em outra etapa do estudo técnico-científico, quando da elevação da carga de 

50% para 90%, na 10ª simulação, ficaram conhecidos os fatores limitantes da carga 

e da tensão, pois, as linhas de transmissão 230kV 04S1 e 04S2 Sobradinho para 

Juazeiro II atingiram o limite superior de carregamento, não sendo mais possível 
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elevação na carga, bem como, as tensões nas subestações Jaguarari, Senhor do 

Bonfim II, Campo Formoso e Irecê tiveram seus valores muito próximos do limite 

inferior, impedindo também, a continuação na elevação da carga. 

Por fim, ao analisar o comportamento do fluxo de carga no subsistema 

sudoeste da região Nordeste, no trecho usina Sobradinho à Subestação 230kV 

Brotas de Macaúbas, durante o processo de reenergização do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), com ênfase nos recursos de regulação disponíveis, destaca-se a 

obtenção de diversas melhorias no processo de reenergização, tais com: aumento 

de 50% no valor da carga inicialmente definida pelo ONS (2017e), sem sobrecarga 

nos equipamentos e linhas de transmissão, e melhoria no perfil de tensão em todo o 

eixo, ficando todas as barras com valores muito próximos de 100% do nominal. 

Desta maneira, propõe-se como melhorias para a Instrução de Operação do 

ONS (2017e), que trata da Recomposição da Área Sobradinho � Sudoeste do 

Nordeste, a inclusão dos itens do quadro 7.1 a seguir:  

 

 
QUADRO 7.1: Itens para inclusão na Instrução de Operação do ONS (2017e). 

Item  Procedimento Item de controle 

 Usina Sobradinho  

1.9 USB 
Elevar tensão de geração de 13,1kV 
para 13,3kV. 

- Somatório do fluxo de potência ativa 
total nos autotransformadores 
500/230 kV da UHE/SE Sobradinho 
superior a 225MW. 

1.10 USB Elevar tensão de geração de 13,3kV 
para 13,5kV. 

- Somatório do fluxo de potência ativa 
total nos autotransformadores 
500/230 kV da UHE/SE Sobradinho 
superior a 247,5MW. 

1.11 USB Elevar tensão de geração de 13,5kV 
para 13,7kV. 

- Somatório do fluxo de potência ativa 
total nos autotransformadores 
500/230 kV da UHE/SE Sobradinho 
superior a 270MW. 

1.12 USB 

-Elevar um tap nos 
autotransformadores. 
-Energizar o autotransformador 
500/230kV 05T6. 

- Somatório do fluxo de potência ativa 
total nos autotransformadores 
500/230 kV da UHE/SE Sobradinho 
superior a 315MW. 

    
 SE Juazeiro II  

2.13 JZD -Elevar um tap nos transformadores. 
- Somatório do fluxo de potência ativa 
nas duas LTs 230 kV Sobradinho / 
Juazeiro da Bahia II superior 247,5MW. 

2.14 JZD -Energizar os transformadores 
230/69kV 04T2/04T4. 

- Somatório do fluxo de potência ativa 
nas duas LTs 230 kV Sobradinho / 
Juazeiro da Bahia II superior a 315MW. 
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 SE Senhor do Bonfim II  

3.14 SNB -Elevar um tap nos transformadores. 

- Somatório de fluxo de potência ativa 
superior a 132MW nas LT 230 kV 
Jaguarari/Senhor do Bonfim II � C1(L1) 
e Juazeiro da Bahia II / Senhor do 
Bonfim II � C1(N2). 

3.15 SNB -Energizar os transformadores 
230/69kV 04T3 e 230/138kV 04T5. 

- Somatório de fluxo de potência ativa 
superior a 168MW nas LT 230 kV 
Jaguarari/Senhor do Bonfim II � C1(L1) 
e Juazeiro da Bahia II / Senhor do 
Bonfim II � C1(N2). 

    
 SE Jaguarari  

4.5 JGR Restabelecer o segundo bloco de 
carga. 

- Carga adicional de até 4,5 MW, 
totalizando máximo de 19,5 MW. 

4.6 JGR Restabelecer o terceiro bloco de carga. 
- Carga adicional de até 3,0 MW, 
totalizando máximo de 22,5 MW. 

    
 SE Irecê  

6.13 IRE Desenergizar os reatores 13,8kV 01E1 
e 01E2 de 5MVAr. 

- Fluxo de potência ativa na LT 230 kV 
Campo Formoso / Irecê superior a 
60MW. 

6.14 IRE -Elevar um tap nos transformadores 
138kV. 

- Fluxo de potência ativa na LT 230 kV 
Campo Formoso / Irecê superior a 
66MW. 

6.15 IRE Desenergizar o reator 230kV 04E1 de 
15MVAr. 

- Fluxo de potência ativa na LT 230 kV 
Campo Formoso / Irecê superior a 
78MW. 

6.16 IRE 

-Inserir o banco de capacitor série fixo 
230kV 04H1 de 81MVAr. 
-Energizar o transformador 230/138kV 
04T5. 

- Fluxo de potência ativa na LT 230 kV 
Campo Formoso / Irecê superior a 
84MW. 

    
 SE Brotas de Macaúbas  

7.2 BMC 
Energizar em vazio a LT 230 kV Brotas 
de Macaúbas / Bom Jesus da Lapa. 

Tensão na barra inferior a 230kV. 

 

 

Ao realizar uma análise geral dos resultados desta pesquisa, verifica-se uma 

contribuição real para a sociedade, à medida que propõe uma reavaliação dos 

procedimentos vigentes de reenergização do subsistema sudoeste do Nordeste, 

possibilitando assim, diminuir os danos e impactos à sociedade pela possível falta 

de tensão, oriunda de uma perturbação de grande porte no sistema elétrico. 

De outra parte, numa visão de contribuição acadêmica, o estudo se mostra 

importante, pois, apresentou análise de fluxo de carga em sistema elétrico de 

potência, com utilização de diversos recursos para regulação da tensão elétrica, 
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como: a tensão de geração em usina hidroelétrica, taps de transformadores e 

autotransformadores, compensador síncrono, reatores e capacitor série fixo, e com 

isso, possibilitou a aplicação teórica e prática de vários conceitos e assuntos 

trabalhados nas mais diversas disciplinas, em curso de engenharia elétrica. 

Também, destacou a importância da utilização adequada de ferramentas 

computacionais, como o software avançado PowerWorld para as simulações e 

análises de fluxo de carga. 

Finalmente, fica como sugestão para trabalhos futuros e continuidade desta 

pesquisa, avaliar a possibilidade de participação das várias usinas geradoras de 

energia elétrica, eólica, térmica e solar, presentes neste trecho do sistema, conforme 

ONS (2017a), que podem participar na reenergização das cargas do sudoeste da 

região Nordeste. E também a sugestão de avaliar a viabilidade de ampliar a 

capacidade de transmissão entre a subestação Sobradinho e Juazeiro II. 
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ANEXO A � Autorização para uso software PowerWorld Simulator e SAGE. 
 
 
 

 
 
 
 
Autorização de uso software PowerWorld Simulator (Simulador de fluxo de carga) da 
Divisão Regional de Operação de Paulo Afonso 
 
 
Autorização de uso SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia) da 
Divisão Regional de Operação de Paulo Afonso  
 
 

Autorizamos o funcionário CHESF Aldemário Gomes de Matos � Matrícula 198765 a 

fazer uso do SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia) bem como o uso 

do software PowerWorld Simulator, na elaboração do trabalho de conclusão do 

curso de engenharia elétrica cujo tema é �ANÁLISE DO FLUXO DE CARGA 

DURANTE A REENERGIZAÇÃO DO SIN: ESTUDO DE CASO NO TRECHO USINA 

SOBRADINHO À SUBESTAÇÃO 230KV BROTAS DE MACAÚBAS�, o trabalho está 

restrito, a simulações do fluxo de carga. 

Está autorizado também o uso de dados de históricos dos processos de 

reenergização do referido subsistema. 

 

 
 

Paulo Afonso, 20 de Julho de 2017 
 
 

Iubrai Bezerra da Cruz 
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ANEXO B � Diagrama unifilar da usina (USB) e subestação (SOB) Sobradinho. 
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ANEXO C � Diagrama unifilar da subestação Juazeiro II (JZD). 
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ANEXO D � Diagrama unifilar da subestação Jaguarari (JGR). 
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ANEXO E � Diagrama unifilar da subestação Senhor do Bonfim II (SNB). 
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ANEXO F � Diagrama unifilar da subestação Campo Formoso (CFO). 
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ANEXO G � Diagrama unifilar da subestação Irecê (IRE). 
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ANEXO H � Diagrama unifilar da subestação Brotas de Macaúbas (BMC). 
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ANEXO I � Quadro de procedimentos da Instrução de Operação do ONS (2017e). 
(adaptado) 

 

 
Procedimento Item de Controle 

1 - UHE/SE SOBRADINHO 

1.1 
Partir e sincronizar 2 (duas) 
unidades geradoras. 

- Tensão terminal em 13,1 kV; 

1.2 
Ligar o primeiro autotransformador 
500 / 230 kV � 300 MVA. 

- LTC em 1,000pu. 
- Tensão na UHE/SE Sobradinho inferior ou 
igual a 525 kV. 

1.3 
Energizar em vazio a primeira LT 
230 kV Sobradinho / Juazeiro da 
Bahia II. 

- Tensão na UHE/SE Sobradinho inferior ou 
igual a 240 kV; 

1.4 
Energizar em vazio a segunda LT 
230 kV Sobradinho / Juazeiro da 
Bahia II. 

- Tensão na UHE/SE Sobradinho inferior ou 
igual a 240 kV; 
- Fluxo de potência ativa no 
autotransformador 500/230 kV da UHE/SE 
Sobradinho superior ou igual a 50 MW. 

1.5 
Ligar o segundo autotransformador 
500/230 kV � 300 MVA. 

- Tensão na UHE/SE Sobradinho inferior ou 
igual a 525 kV; 
- Fluxo de potência ativa no 
autotransformador 500/230 kV da UHE/SE 
Sobradinho superior ou igual a 50 MW; 
- LTC em 1,000pu. 

1.6 
Partir e sincronizar a terceira 
unidade geradora. 

- Tensão terminal em 13,1 kV (95%); 
- Somatório do fluxo de potência ativa total 
nos autotransformadores 500/230 kV da 
UHE/SE Sobradinho superior ou igual a 50 
MW. 

1.7 
Energizar em vazio a LT 500 kV 
Sobradinho / São João do Piauí. 

- Tensão inferior ou igual a 528 kV; 
- Somatório dos Fluxos de potência ativa 
total nos autotransformadores 500/230 kV 
da UHE/SE Sobradinho superior ou igual a 
50 MW. 

2 - SE JUAZEIRO DA BAHIA II 

2.1 
Receber tensão e ligar uma LT 230 kV Sobradinho / Juazeiro da Bahia II � 
C1(S1) ou C2(S2). 

2.2 
Ligar o primeiro transformador 230 
/ 69 kV � 100 MVA. 

- Tensão na SE Juazeiro da Bahia II inferior 
ou igual a 242 kV; 
- LTC em 1,000pu. 

2.4 

CELPE - Restabelecer primeiro 
bloco de carga de 69 kV 
derivadas da SE Juazeiro da Bahia 
II. 

- Existência de tensão no alimentador; 
- Carga de 69 kV limitada em 27,5 MW. 
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Procedimento Item de Controle 

2.5 

COELBA - Restabelecer primeiro 
bloco de carga de 69 kV 
derivadas da SE Juazeiro da Bahia 
II. 

- Existência de tensão no alimentador; 
- Carga de 69 kV limitada em 22,5 MW. 

2.6 
Energizar em vazio a LT 230 kV 
Juazeiro da Bahia II / Senhor do 
Bonfim II. 

- Tensão na SE Juazeiro da Bahia II inferior 
ou igual a 231 kV; 
- Fluxo de potência ativa no transformador 
da SE Juazeiro da Bahia II superior ou igual 
a 25 MW. 

2.7 Ligar a segunda LT 230 kV Sobradinho / Juazeiro da Bahia II. 

2.8 
Ligar o segundo transformador 
230/69 kV � 100 MVA. 

- Existência de fluxo de potência ativa nas 
duas LTs Sobradinho / Juazeiro da Bahia II 
� C1(S1) e C2(S2); 
- Tensão na SE Juazeiro da Bahia II inferior 
ou igual a 242 kV; 
- Fluxo de potência ativa no primeiro 
transformador 230/69 kV, superior ou igual 
a 25 MW; 
- LTC em 1,000pu. 

2.10 
CELPE - Restabelecer segundo 
bloco de carga de 69 kV derivadas 
da SE Juazeiro da Bahia II. 

- Adicional de carga 69 kV de até 22 MW, 
totalizando 49,5 MW. 

2.11 
COELBA - Restabelecer segundo 
bloco de carga de 69 kV derivadas 
da SE Juazeiro da Bahia II. 

- Adicional de carga 69 kV de até 18 MW, 
totalizando 40,5 MW. 

2.12 
Energizar em vazio a LT 230 kV 
Juazeiro da Bahia II / Jaguarari.  

- Tensão na SE Juazeiro da Bahia II inferior 
ou igual a 231 kV; 
- Somatório do fluxo de potência ativa nas 
duas LTs 230 kV Sobradinho / Juazeiro da 
Bahia II superior ou igual a 50 MW; 
- Fluxo de potência ativa na LT 230 kV 
Juazeiro da Bahia II / Senhor do Bonfim II � 
C1(N2) superior ou igual a 25 MW; 
- Somatório do fluxo de potência ativa nos 
transformadores 230/69 kV, superior ou 
igual a 35 MW. 

3 - SE Senhor do Bonfim II 

3.1 Ligar a LT Juazeiro da Bahia II / Senhor do Bonfim II. 

3.2 
Ligar o primeiro transformador 230 
/ 69 kV � 100 MVA. 

- Tensão na SE Senhor do Bonfim II inferior 
ou igual a 242 kV; 
- LTC em 1,000pu. 

3.4 

COELBA - Restabelecer primeiro 
bloco de carga de 69 kV 
derivadas da SE Senhor do 
Bonfim II. 

- Existência de tensão no alimentador; 
- Carga total 69 kV limitada em 20 MW. 
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Procedimento Item de Controle 

3.5 
Ligar o transformador 230 / 138 kV 
� 100 MVA. 

- Tensão na SE Senhor do Bonfim II inferior 
ou igual a 242 kV; 
- LTC em 1,000pu. 

3.7 

COELBA - Restabelecer primeiro 
bloco de carga de 138 kV 
derivadas da SE Senhor do Bonfim 
II. 

- Carga total 138 kV limitada em 10 MW. 

3.8 
Energizar em vazio a LT 230 kV 
Senhor do Bonfim II / Campo 
Formoso. 

- Tensão na SE Senhor do Bonfim II inferior 
ou igual a 239 kV; 
- Somatório de fluxo de potência ativa nos 
transformadores energizados 230/69 kV e 
230/138 kV superior ou igual a 10 MW. 

3.9 
Ligar a LT 230 kV Jaguarari / Senhor do Bonfim II, fechando o anel 230 kV 
Juazeiro II / Jaguarari / Senhor do Bonfim. 

3.11 

Coelba - Restabelecer segundo 
bloco de carga de 69 kV 
derivadas da SE Senhor de Bonfim 
II. 

- Carga adicional 69 kV de até 10 MW, 
totalizando máximo de 30 MW. 

3.12 
Ligar o segundo transformador 230 
/ 69 kV � 100 MVA. 

- Tensão na SE Senhor do Bonfim II inferior 
ou igual a 242 kV; 
- Fluxo de potência ativa no primeiro 
transformador 230/69 kV superior ou igual a 
25 MW; 
- Somatório de fluxo de potência ativa 
superior ou igual a 25 MW nas LT 230 kV 
Jaguarari/Senhor do Bonfim II � C1(L1) e 
Juazeiro da Bahia II / Senhor do Bonfim II � 
C1(N2); 
- LTC em 1,000pu. 

3.13 

Coelba - Restabelecer segundo 
bloco de carga de 138 kV 
derivadas da SE Senhor de Bonfim 
II. 

- Somatório de fluxo de potência ativa 
superior ou igual a 25 MW nas LT 230 kV 
Jaguarari/Senhor do Bonfim II � C1(L1) e 
Juazeiro da Bahia II / Senhor do Bonfim II � 
C1(N2); 
- Carga 138 kV adicional de até 20 MW, 
totalizando máximo de 30 MW. 

4 - SE JAGUARARI 

4.1 Ligar a LT 230 kV Juazeiro da Bahia II / Jaguarari. 

4.2 Energizar em vazio a LT 230 kV Jaguarari / Senhor do Bonfim II. 

4.4 
Mineração Caraíba - Restabelecer 
primeiro bloco de carga. 

- Carga limitada em 15 MW. 

5 - SE CAMPO FORMOSO 

5.1 Ligar a LT 230 kV Senhor do Bonfim II / Campo Formoso. 
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Procedimento Item de Controle 

5.2 

Energizar a LT 230 kV Campo 
Formoso / Irecê � C1(F1), 
simultaneamente com o 
transformador 230 / 69 kV � 39 
MVA T2 da SE Irecê. 

- Banco de Capacitor Série Fixo (BCS) da 
SE Irecê baipassado. 
- Reator 230 kV � 15 Mvar � E1 da LT 
conectado na SE Irecê; 
- Tensão na SE Campo Formoso inferior ou 
igual a 235 kV; 
- LTC em 1,000pu. 

6 - SE IRECÊ 

6.1 

Receber tensão pela LT 230 kV 
Campo Formoso / Irecê � C1(F1) 
simultaneamente com o 
transformador 230/69 kV - 39 MVA 
T2. 

- LTC em 1,000pu. 

6.3 
Coelba - Restabelecer primeiro 
bloco de carga de 69 kV 
derivadas da SE Irecê. 

- Carga total 69 kV limitada em 10 MW. 

6.4 
Ligar o primeiro autotransformador 
230 / 138 kV � 55 MVA. 

- Tensão na SE Irecê inferior ou igual a 
242 kV; 
- LTC em 1,000pu. 

6.6 
Coelba - Restabelecer primeiro 
bloco de carga de 138 kV 
derivadas da SE Irecê. 

- Carga total 138 kV limitada em 20 MW. 

6.7 
Energizar em vazio a LT 230 kV 
Irecê / Brotas de Macaúbas. 

- Somatório do fluxo de potência ativa nas 
duas LTs 230 kV Sobradinho / Juazeiro da 
Bahia II superior ou igual a 50 MW; 
- Tensão na SE Irecê inferior ou igual a 
221 kV. 

6.8 
Coelba - Restabelecer o segundo 
bloco de carga de 138 kV 
derivadas da SE Irecê. 

Carga 138 kV adicional de até 10 MW, 
totalizando máximo de 30 MW. 

6.9 

Ligar o transformador 230 / 13,8 / 
6,9 kV � T7 e o compensador 
síncrono -15 / +30 Mvar - K1 da 
SE Irecê. 

- Tensão terminal ajustada para 13,8 kV. 

6.11 
Coelba - Restabelecer segundo 
bloco de carga de 69 kV da SE 
Irecê. 

- Carga 69 kV adicional de até 20 MW, 
totalizando 30 MW 

6.12 
Ligar o segundo transformador 
230/69 kV. 

- Tensão na SE Irecê inferior ou igual a 
242 kV; 
- Fluxo de potência ativa no primeiro 
transformador 230/69 kV energizado, 
superior ou igual a 25 MW; 
- LTC em 1,000pu. 

7 - SE BROTAS DE MACAÚBAS 

7.1 Receber tensão e ligar a LT 230 kV Irecê / Brotas de Macaúbas. 



102 
 

 

 


