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RESUMO 

 

Para que o sistema elétrico de potência funcione corretamente e atenda as demandas 

solicitadas pelos consumidores, alguns monitoramentos e estudos são realizados para 

garantir uma operação estável.  Nesse contexto, a análise de estabilidade de tensão 

é um dos estudos utilizados para observar as reações do sistema a perturbações, 

possibilitando meios de controle, planejamento e expansão. Os sistemas estudados 

são referentes aos arranjos 14 barras e 30 barras disponibilizados, para livre acesso, 

pelo IEEE. Além dos sistemas originais, modificações foram realizadas com o objetivo 

de analisar o comportamento dos sistemas concedidos, sob a adição de elementos 

que os aproximassem da realidade atual dos sistemas de potência, como por 

exemplo, elementos de geração distribuída e transformadores com variação 

automática de TAP. Sendo assim, este trabalho realiza a análise de estabilidade de 

tensão utilizando o software ANAREDE, com objetivo de gerar a curva PV dos 

sistemas estudados sob uma operação atual e sobre o comportamento dada a 

inserção de contingências simples em linhas e transformadores. Através dos dados 

obtidos com a geração da curva PV, verificou-se a margem de estabilidade que o 

sistema opera e os valores encontrados foram comparados com margens de 

seguranças definidas pelos órgãos reguladores. 

 

Palavras-chave: Estabilidade de tensão, Margem de estabilidade, Fluxo de carga 

continuado, Curva PV, Análise de contingências. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução Geral 

A operação do sistema elétrico de potência (SEP) possui um alto nível de 

complexidade pois o seu correto funcionamento depende de diversas variáveis que 

estão sempre passando por alterações. É necessário que exista um equilíbrio entre 

consumo e geração, que se modifica a depender dos padrões, em tempo real, do 

consumo de energia. Por isso, para o melhor funcionamento do sistema elétrico, o 

acompanhamento do seu estado de operação é de fundamental importância. 

(MILLER, 1987). 

Outro fator que faz com que o acompanhamento do sistema seja indispensável 

é o seu constante crescimento. Novas demandas surgem, resultando na necessidade 

de suprimento de localidades cada vez mais distantes dos centros geradores. Existem 

diversos estudos que possibilitam o correto planejamento e antecipação de 

estratégias para corrigir problemas na transmissão de energia, analisando a condição 

de operação do sistema e verificando se o mesmo possui desempenho satisfatório.  

Um dos estudos mais aceitos atualmente, corresponde a análise de 

estabilidade de tensão em sistemas elétricos, onde, através de simulações de fluxo 

de potência continuado, é possível traçar a curva PV que descreve o comportamento 

do sistema e, assim, determinar a margem de estabilidade que o sistema está 

funcionando. 

Para encontrar resultados de margem de estabilidade pertinentes, visto que o 

sistema se encontra sujeito a diversas incertezas, diferentes situações contingenciais 

podem ser simuladas, como, por exemplo, saída de linhas, geradores e cargas, 

permitindo estudar se um sistema está exposto a um colapso. 

Com base nisso, esse trabalho traz um estudo de estabilidade de tensão do 

sistema elétrico de potência em situações de contingências, por meio da aplicação do 

critério N-1, que representa a adição de contingências simples no sistema, utilizando 

o software ANAREDE, a fim de analisar, por meio de simulações, se os sistemas 

escolhidos obedecem aos requisitos de segurança normatizados pela ONS. 
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1.2 Objetivos do trabalho 

• Verificar as curvas P-V e as margens de estabilidade dos sistemas 

estudados; 

• Analisar os sistemas elétricos de potência dado a ocorrência de uma 

contingência com critério N-1; 

• Estudar os critérios de segurança existentes para níveis de tensão em 

sistemas elétricos de potência; 
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Capítulo 2 – ESTABILIDADE EM SISTEMAS ELÉTRICOS  

 

2.1 Sistemas Elétricos de Potência 

Os sistemas elétricos de potência interligados possuem operação com alto grau 

de complexidade, pois, as diversas variáveis que interferem no fornecimento de 

energia estão sempre se modificando e afetando as condições de operação, fazendo 

com que o sistema precise de constante monitoramento. Neste contexto, surge, a 

necessidade de realizar estudos que garantam um fornecimento de energia seguro e 

que minimizem os danos causados aos consumidores por situações de desligamento 

dos elementos destes sistemas. 

Esses estudos consideram como requisitos que, para a devida operação e 

planejamento, os sistemas de potência devam ser capazes de atender a demanda de 

carga daquela região e operar de forma contínua diante das constantes mudanças 

que o sistema está susceptível. Além disso, deve operar com um custo e impacto 

ecológico mínimo, mantendo um padrão de qualidade na energia entregue, com 

confiabilidade, e parâmetros de tensão e frequência dentro dos limites definidos pelos 

órgãos reguladores. 

Então, o objetivo do monitoramento do sistema é garantir a operação da forma 

mais eficiente possível, com tensões e frequência próximas dos valores nominais, 

equilibrando a geração total do sistema com a carga e as perdas existentes. Quando 

uma condição anormal se desenvolve, uma série de medidas devem ser efetuadas 

para restaurar o sistema à operação normal. 

De acordo com a ONS, condição normal de operação é a situação onde os 

equipamentos e elementos presentes no sistema operam dentro da faixa de variação 

permitida para seus valores nominais. 

Para fins de análise, é conveniente a classificação do sistema quanto ao estado 

de operação. Segundo MONTICELLI (1983), o sistema possui quatro estados de 

operação:  

• Seguro: O sistema é considerado seguro quando mantem as capacidades 

de fornecimento sem nenhuma violação de operação e segurança.  
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• Alerta: Encontra-se em conformidade com a operação, mas com limites de 

segurança violados, podendo ser desestabilizado facilmente devido a 

alguma contingência. 

• Emergência: É a violação de alguma condição de operação, causando o 

desligamento de um ou mais dos componentes. 

• Restaurativo: É a situação encontrada quando a emergência é eliminada e 

o sistema pode possuir regiões sacrificadas para que a operação se 

estabilize. 

A identificação das características operativas do sistema fornece informações 

para definir quais as estratégias de controle podem ser desenvolvidas e as ações do 

operador ideais para lidar efetivamente com cada estado. 

 

2.2 Estabilidade dos Sistemas Elétricos de Potência 

Estudos relacionados a estabilidade de tensão permitem uma análise dos locais 

do sistema que possuem maior vulnerabilidade perante alterações nas condições de 

operação, possibilitando um direcionamento para o controle e planejamento ideal do 

sistema elétrico. 

Segundo KUNDUR (1994), a estabilidade do sistema de potência pode ser 

definida, de forma ampla, como a propriedade que permite que o sistema permaneça 

em equilíbrio operacional sob condições normais de operação e recupere um estado 

aceitável de equilíbrio após ser submetido a uma perturbação.  

A falta de estabilidade origina situações de instabilidade, e essa adversidade 

pode ocasionar o colapso do sistema elétrico. Tal instabilidade é um problema local, 

que pode ou não influenciar parâmetros em diferentes pontos do sistema. O colapso 

é uma série de eventos combinados que sobrecarregam a rede, impactando parte 

significativa do sistema e podendo causar interrupções em cascata.  

Existem diferentes variáveis estudadas na análise de estabilidade em um 

sistema, são elas: tensão, frequência e ângulo do rotor das máquinas síncronas. 

Todas essas grandezas interferem diretamente nas condições de operação do 

sistema e precisam ser conhecidas e monitoradas a fim de garantir a estabilidade 

operacional. Além disso, a estabilidade do sistema pode ser analisada sob a influência 
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de perturbações grandes ou pequenas e de curta, média ou longa duração. As 

diferentes formas de estabilidade podem ser visualizadas na figura 1. 

 

Figura 1: Vertentes do Estudos de Estabilidade em Sistemas elétricos de Potência 

 

Fonte: (KUNDUR, 1994 apud PATACA, 2012) 

 

 O estudo da estabilidade de tensão mostra-se relevante inserido no cenário de 

aumento da complexidade dos sistemas interligados e consequente aumento da 

distância entre os pontos geradores e as cargas, tendo em vista que nesse contexto 

os sistemas possuem dificuldades para suprir a demanda solicitada e manter os níveis 

de tensão adequados. Para este trabalho, as análises se restringem a observação da 

estabilidade de tensão. 

 

2.3 Estabilidade de tensão 

Um sistema elétrico de potência é considerado estável, do ponto de vista da 

análise de tensão, quando consegue manter níveis de; tensão considerados 

aceitáveis em seus barramentos, em condições normais de operação ou quando 

submetidos a alguma perturbação. Em situações em que o sistema sofre uma perda 
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gradual e descontrolada de tensão, devido a um aumento de carga ou atuação de 

dispositivos existentes no sistema, como exemplo, disjuntores operando na retirada 

de linhas de transmissão, caracteriza-se uma instabilidade de tensão. Esse problema 

é causado, principalmente, pela incapacidade de suprimento de potência reativa 

solicitada. (KUNDUR, 1994). 

A estabilidade de tensão para pequenas perturbações é determinada pelas 

características de carga e demais processos que são essencialmente de 

natureza estacionária, portanto a análise estática pode ser efetivamente utilizada 

para determinar as margens de estabilidade e contribuir para a determinação de 

diversos cenários pós-contingência.  

A estabilidade de tensão para grandes perturbações é determinada pelas 

características de carga e pelas interações de controles de proteção, como falhas do 

sistema, perdas de geração ou contingências do circuito. Esta, por sua vez, necessita 

do exame do desempenho dinâmico, não linear, pelo período de tempo de interesse. 

Apesar da análise estática ser considerada altamente idealizada para essas 

situações, para sistemas complexos, simulações envolvendo fluxo de potência podem 

ser utilizadas para entender o fenômeno e as características de desempenho das 

linhas de transmissão de forma confiável. (TAYLOR, 1994).  
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Capítulo 3 – CURVA PV E MARGEM DE ESTABILIDADE 

 

3.1 Curva PV  

Um dos métodos mais utilizados para analisar a estabilidade de tensão em 

sistemas elétricos de potência é o estudo através da determinação da curva PV do 

sistema. Esse estudo é importante para um conhecimento extensivo sobre o 

comportamento do sistema quando sujeito a situações de perturbações ou falhas e 

como o mesmo reage às imprevisibilidades que o sistema está exposto, sendo um 

indicador visual e de fácil entendimento, do quão segura a operação se encontra. 

O gráfico PV é uma curva que relaciona nível de tensão em um barramento, à 

medida que a potência aumenta em uma determinada direção escolhida. É 

amplamente utilizada quando se deseja observar a dimensão da variação entre a 

operação atual do sistema e situações de instabilidade. A figura 2 exemplifica o 

comportamento padrão de uma curva PV. 

A margem de carregamento indicada na figura 2 é a nomenclatura que recebe 

a distância entre o ponto máximo de carregamento e o ponto de operação atual, em 

termos de incremento de potência ativa, também conhecida como margem de 

estabilidade ou margem de segurança. 

O ponto máximo de carregamento, também chamado de ponto crítico, é o ponto 

em que o sistema perde a capacidade de manter níveis de tensão aceitáveis, 

passando a se comportar de forma instável.  A parte inferior do gráfico mostra pontos 

de instabilidade, que não são relevantes para a análise proposta, pois deseja-se 

apenas observar a capacidade máxima dos sistemas. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Figura 2: Curva PV Característica 

 

Fonte: RESENDE (2007) 

 

O método de confecção do gráfico, apresentado na figura 2, consiste na 

determinação de pontos para diferentes situações de operação. Sendo construído 

através da simulação do crescimento de demanda do sistema, considerando o fator 

de potência das cargas constantes, tendo como referência inicial a condição de 

operação original do sistema, que é o somatório de todas as cargas existentes na rede 

estudada. 

 

3.2 Margem de Estabilidade 

A análise da margem de estabilidade de tensão, ou margem de carregamento, 

corresponde a distância resultante entre o ponto de operação do sistema e o ponto 

onde se perde a citada estabilidade. É um artificio que possui uma definição bastante 

simples e apresenta como vantagens a fácil visualização do nível de segurança que o 

sistema opera e o quanto um determinado incidente interfere na máxima potência 

suportada pelo sistema. 

O Submódulo 23.3 dos procedimentos de rede da ONS (2002), Diretrizes e 

critérios para estudos elétricos, regulamenta como devem ser realizados os estudos 

de segurança de tensão. Esse normativo define que a análise estática do sistema de 
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potência deve ser utilizada em estudos para a determinação da margem de 

segurança, limites operativos e seleção de contingências crítica. 

Esta norma regulamenta também que para estudos de segurança de tensão, a 

margem de estabilidade do sistema deve ser encontrada por meio de simulações e 

comparada com padrões de segurança definidos pela organização. Além disso, 

estabelece quais as considerações ideais de operação e fatores mais relevantes para 

a determinação da mesma. 

A ONS apresenta uma referência de margem de segurança de tensão (MST), 

que é o valor mínimo da margem de estabilidade que pode ser medido em um sistema 

de transmissão em operação. A MST para estudos de planejamento de operação, 

reforços e ampliações nas redes é de no mínimo 4% para redes incompletas e 7% 

para redes completas. 

É definido como rede completa o sistema original com operação normal e rede 

incompleta como situações em que algum elemento do sistema, equipamentos, 

subestações ou linhas de transmissão, encontra-se indisponível. 

Vale salientar que todos os processos realizados nas simulações existentes 

neste trabalho seguem as orientações contidas no normativo citado. 

 

3.3 Fluxo de Carga Continuado 

As simulações realizadas para encontrar a curva PV e, como consequência, 

determinar a margem de estabilidade que o sistema está operando, podem ser 

realizadas através de um procedimento matemático chamado fluxo de potência 

continuado. 

Os pontos visualizados na curva PV são a solução do fluxo de potência do 

sistema para cada condição de carga que é incrementada. Porém a resolução mais 

comum do problema de fluxo de potência, método de Newton Raphson, apresenta 

problemas de convergência quando os pontos calculados se aproximam do ponto de 

colapso do sistema. (PINTO, 2013) 

Isso ocorre, pois, a matriz utilizada no procedimento matemático se torna mal 

condicionada, o que resulta em problemas de convergência para a técnica numérica.  
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Então, não é possível traçar a curva até o máximo carregamento através do processo 

de aumentar o carregamento do sistema e resolver as equações de fluxo de potência 

com o método de Newton Raphson. 

Surge então, alternativas de cálculo para suprir esse problema, sendo que um 

dos mais utilizados se chama de fluxo de carga continuado, que é uma continuação 

do fluxo de potência, que pode possuir diferentes formas de execução, com o objetivo 

de realizar o cálculo deste, através da predição e correção dos pontos do gráfico.  

A partir do ponto de operação inicial, uma nova condição de operação é 

estimada, através do cálculo da tangente ou secante, fornecendo uma direção de 

crescimento de carga. Posteriormente, o ponto resultante passa por uma etapa de 

correção, onde é calculado o fluxo de potência de forma convencional, a partir do 

ponto dado como resultado no primeiro passo, assegurando um ponto de equilíbrio. 

Esse processo pode ser ilustrado na figura 3, e o mesmo se repete, com capacidade 

de determinar pontos da curva até mesmo para a área instável do gráfico. (KRAUER, 

2007). 

Figura 3: Fluxo de Potência Continuado 

 

Fonte: KRAUER (2007) 

 

Esse processo apresenta valores bastante confiáveis de resultados e trata-se 

do método que o software empregado neste trabalho utiliza. 
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3.4 Influência do Fator de Potência na Curva PV 

A queda de tensão numa linha de transmissão é uma função da transferência 

de potência ativa e reativa através do sistema, principalmente potência reativa. O fator 

carga-potência tem um efeito significativo nas características de transferência de 

potência do sistema, pois quando a carga é modificada, as condições de geração se 

alteram para suprir a nova demanda. (TAYLOR, 1994) 

A depender das circunstâncias de modificação desses parâmetros, e do tipo de 

carga conectada ao sistema, é possível encontrar diferentes fatores de potência em 

uma mesma análise, fato que altera a margem de estabilidade devido à diferente 

solicitação que aquele ponto submete o sistema.  

A figura 3 ilustra a variação da margem de estabilidade quando alterado o fator 

de potência da carga em um sistema radial qualquer. Uma redução súbita no fator de 

potência pode fazer com que o sistema mude de uma condição operacional estável 

para uma condição instável.  

 

Figura 4: Curva PV para Diferentes Fatores de Potência 

 

FONTE: Taylor – adaptado (1994) 

 

É usual simplificar a análise de estabilidade estática utilizando uma modelagem 

de cargas com potência ativa e reativa constante, visto que o modelo assegura que o 
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fator de potência da carga não se modifica, esse método é indicado principalmente ao 

analisar cargas quando, não é conhecido detalhes sobre padrões de mudança. Essa 

consideração é extremamente idealizada em situações onde o sistema possui 

elementos de carga como motores de indução, por exemplo, onde o valor simulado 

poderá se encontrar distante do real. 

Uma modelagem do comportamento de uma carga específica, pode ser 

acrescentada na análise, se forem conhecidos os padrões de comportamento da 

mesma e se possuir interferência considerável na operação do sistema. 
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Capítulo 4 – ÁNALISE DE CONTINGÊNCIAS 

 

4.1 Aspectos Gerais 

Como contingência, é considerada qualquer alteração no sistema elétrico de 

potência que resulta em modificações nas características de operação. É um exemplo 

de contingência a indisponibilidade de algum componente do sistema devido a 

atuações de dispositivos de proteção. Faz parte da análise de segurança dos 

sistemas, verificar como a rede se comportaria diante de perdas de componentes mais 

prováveis, permitindo a prevenção de grandes apagões através da identificação de 

pequenas áreas de risco. 

O SEP possui como característica uma elevada dinamicidade. Além de estar 

exposto a intempéries, o sistema está sujeito a cargas variando constantemente ao 

longo do dia, realização de manutenções para a preservação da vida útil dos 

componentes, e também, regiões podem desligar devido à sobrecarga ou defeitos. 

Portanto, conhecer o sistema original e seu comportamento é útil, mas não é uma 

análise completa, pois o sistema está sujeito a todas essas situações diariamente. 

Então para assegurar a operação adequada, a simulação da resposta do sistema, 

quando sujeito a situações de contingência, traz informações bastante importantes. 

(CONDEGA, 2013) 

Existem contingências simples, onde um elemento do sistema é retirado da 

operação, também chamado de critério N-1. Além disso, existem contingências 

múltiplas, onde elementos saem de operação ao mesmo tempo, também chamados 

de critérios N-2, para a saída de dois componentes, N-3, para a saída de três 

equipamentos e assim sucessivamente. As contingências múltiplas ocorrem 

normalmente quando a ausência de um elemento resulta na sobrecarga de outro, 

podendo ocorrer perdas em cascata. 

É considerado para a análise desse trabalho, a adição de contingências 

simples, considerando a saída somente de linhas e transformadores dos sistemas, 

pois a saída desses elementos afeta diretamente os níveis de tensão no sistema, uma 

vez que sua ausência irá gerar uma situação onde o fluxo de potência precise buscar 

novos caminhos de fornecimento, aumentado a queda de tensão no sistema, ou até 
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mesmo pode passar por linhas com capacidade de carregamento inferior, deixando o 

sistema mais vulnerável à instabilidade.  
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Capítulo 5 – EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTERLIGADO 

 

5.1 Contextualização 
 

Os dados dos sistemas coletados correspondem a aspectos desatualizados em 

relação a situação encontrada atualmente no SEP. O sistema elétrico está em 

constante evolução devido ao surgimento de novas tecnologias e aumento de 

demanda por energia elétrica, que estão fazendo com que novos elementos precisem 

ser modelados e inseridos nas simulações para que resultados mais próximos a 

realidade sejam encontrados. 

Esses elementos adicionados alteram condições de operação e pontos de 

colapso, podendo proporcionar ao sistema maiores ou menores margens de 

segurança. Tendo em vista que análises mais criteriosas são fundamentais para 

descrever a nova realidade do SEP, foram inseridos nesse trabalho algumas situações 

consideradas relevantes para o estudo de estabilidade de tensão. Os tópicos a seguir 

relacionam os elementos que foram adicionados ao sistema para a finalidade 

discutida. 

 

5.2 Modelo ZIP de Modelagem de Carga 

O sistema elétrico de potência supre os mais variados tipos de cargas que estão 

sempre se modificando. A necessidade de modelar, com mais detalhes, os elementos 

presentes no sistema surgem devido ao aumento da complexidade e interconexões 

que são consequências do aumento das demandas dos consumidores. 

Para realizar simulações de sistemas elétricos de potência, cada elemento 

existente precisa ser modelado, da forma mais realista possível, com os limites 

operativos dos equipamentos, para que os resultados encontrados representem o 

comportamento real do sistema. 

As modelagens estáticas de cargas representam as potências ativa e reativa, 

em função da magnitude de tensão do barramento. É possível representar as cargas 

de forma que a potência da mesma varie em função do quadrado da tensão aplicada 
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(denominada impedância constante), como função linear da tensão (denominada 

corrente constante), e com potência constante independente da tensão aplicada. 

O modelo mais utilizado para representação de cargas para analises estáticas 

é conhecido por modelo ZIP. Essa apresentação relaciona os três tipos de modelagem 

como se a carga fosse uma composição dessas três características, como 

apresentado nas equações 1 e 2.  

                          𝑃 = 𝑃𝑜 ∗ ⌊∝1∗ (
𝑉

𝑉𝑜
)
2

+ 𝛽1 ∗ (
𝑉

𝑉𝑜
) + 𝛾1⌋                          (1)   

 𝑄 = 𝑄𝑜 ∗ ⌊∝2∗ (
𝑉

𝑉𝑜
)
2

+ 𝛽2 ∗ (
𝑉

𝑉𝑜
) + 𝛾2⌋                         (2) 

Onde: 

𝑉𝑜, 𝑃𝑜, 𝑄𝑜 = Representam os valores nominais de tensão, potência ativa e 

reativa, respectivamente. 

𝑉, 𝑃, 𝑄  = Correspondem aos valores efetivos de tensão, potência ativa e 

reativa, respectivamente. 

α, β, γ = São os percentuais de carga com impedância, corrente e potência 

constantes, respectivamente. Esse percentual varia se considerada a determinação 

para a potência ativa ou reativa. 

Para o trabalho proposto, seguiu-se a determinação da ONS para análise de 

estabilidade eletromecânica, que o normativo, submódulo 23.3, defende como 

modelagem que pode ser aplicada para a construção da margem de estabilidade. 

Deve-se representar a carga em função da tensão como 50% de potência constante 

e 50% de impedância constante para a parte ativa, e como 100% de impedância 

constante para a parte reativa, quando não se possui detalhes das cargas. 

 

5.3 Transformadores com variação automática de TAP 

Transformadores Load Tap Changer (LTC’s), equivalente em português a 

transformadores com mudança de TAP em carga, possuem a finalidade de manter 

níveis de tensão desejados no secundário do transformador de forma automática, 

mesmo o sistema estando em operação. Esses elementos oferecem a possibilidade 
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de alterar a relação de transformação do equipamento, ajustando os parâmetros para 

se adaptar a mudanças que é submetido e fornecer os níveis de tensão desejados. 

A variação automática de TAP é um dos principais causadores de instabilidade 

em sistemas. (MATARUCCO, 2010). Uma contingência pode resultar em uma grande 

dificuldade de suprimento de potência reativa e consequentemente, ocasionar uma 

queda da tensão nas áreas de carga. À medida que os tapes de transformadores 

agem para restaurar os níveis de tensão, o sistema que estava tentando se adaptar 

as novas condições, é submetido a um novo estado operativo, isso dificulta o encontro 

do equilíbrio do sistema, ocasionando perdas progressivas. 

 

5.4 Geração distribuída em Sistemas de Potência  
 

Existem várias formas de geração de energia distribuída, que possuem 

particularidades que podem influenciar a operação do sistema, como por exemplo 

sistemas solares fotovoltaicos, sistemas híbridos fotovoltaicos/eólicos e pequenas 

centrais hidroelétricas.  

Elementos de geração distribuída suprem parte da demanda da carga e tendem 

a manter, de forma mais eficiente, os níveis de tensão do barramento. Podendo 

melhorar condições de operação e dificultar a ocorrência de situações de 

instabilidade, sendo esperado que o sistema fique mais seguro com a adição desses 

elementos. Existem como desvantagens na análise frente ao SEP, a possibilidade de 

interferência na qualidade da energia na região e problemas relacionados a 

sobretensões, no caso de existirem muitos sistemas em uma única região. 

Foi escolhido para as simulações e análises desse trabalho a adição de 

elementos de micro geração fotovoltaica no sistema de potência estudado, pois a 

autoprodução de energia fotovoltaica cresce cada vez mais no país, (ANEEL, 2019) 

provocada pelo barateamento de componentes e elevadas tarifas de consumo de 

energia.   
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Capítulo 6 – SIMULAÇÕES  

 

6.1 Metodologia Adotada 

Os resultados discutidos neste trabalho foram decorrentes de diferentes 

simulações com considerações específicas. As primeiras simulações apresentadas, 

foram referentes aos sistemas 14 e 30 como apresentado pelo IEEE, com 

características nominais e parâmetros conforme descrito no item 6.2. As simulações 

dos sistemas incompletos expostas se referem ao resultado da margem de 

estabilidade para diferentes situações operacionais, que correspondem às situações 

contingenciais listadas nos anexos A.3, B.3 e C.3. 

Posteriormente, os dados dos sistemas citados foram modificados, com o 

intuito de verificar a resposta do sistema. Uma simulação para cada situação foi 

adicionada, o primeiro cenário consistia na interligação dos sistemas, com um 

intercâmbio de potência. Além disso, todos os parâmetros e sequências de 

simulações foram mantidos os mesmos. 

A partir desse novo sistema, novas características e elementos foram 

adicionados, de forma que um novo elemento foi simulado por vez. Foram 

consideradas situação onde as cargas do sistema variavam em função do nível de 

tensão no barramento, posteriormente foi adicionado um elemento de geração 

distribuída, e em seguida foi adicionado variação automática de TAP nos 

transformadores do sistema. Por fim, foi considerado o sistema com a adição de todos 

os elementos citados acima.  

 

6.2 Parâmetros de simulação 

Os sistemas analisados foram simulados através da interface de linha de 

comando do software ANAREDE (Análise de Redes Elétricas) que é um software com 

versão estudantil gratuita desenvolvido pelo Cepel (Centro de Pesquisas de Energia 

elétrica). Os sistemas iniciais escolhidos são compostos por 14 e 30 barras e os dados 

presentes nesses dois sistemas foram utilizados como embasamento para as 

modificações realizadas posteriormente. As simulações ocorreram conforme as 
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diretrizes da ONS e os sistemas apresentados possuem, originalmente, 

representação de carga no modelo potência constante. 

As simulações ocorreram com incremento de potência em todas as barras com 

carga diretamente conectadas, com taxa de incremento de potência ativa e reativa de 

0,2%, para cada iteração, garantindo fator de potência constante para uma mesma 

curva. Foi considerado a participação no despacho de energia entre todos os 

elementos geradores existentes.  

Definidos esses parâmetros, foi elaborada a curva PV para os sistemas 

completos e para situações de perdas de linhas e transformadores sobre o critério N-

1. Tendo como resultado valores de margem de estabilidade que, posteriormente, 

foram comparados com os critérios de segurança existentes.  

Visando a análise de resultados mais próximos aos encontrados em sistemas 

atualmente, é proposta a criação de um novo sistema, tomando como referência os 

dados dos sistemas de 14 e 30 barras do IEEE interligados. Este sistema será 

chamado de Sistema 44 barras. 

 

6.3 Sistema 44 barras 

Esse sistema consiste de uma adaptação dos sistemas anteriores. Para trazer 

um maior realismo na análise, o sistema de 14 barras foi agregado ao sistema de 30 

barras, sendo interligados por duas linhas longas de intercambio, que serão 

responsáveis por suprir 30% das cargas existentes na segunda parte do sistema. O 

sistema então foi representado de forma que o sistema de 30 barras corresponde a 

área 1 e onde se encontra a referência de tensão para a simulação e o sistema 14 

barras representa a área 2.  

A carga total distribuída pelo sistema se torna 542,4 MW e 199,7 Mvar 

conectadas as barras da mesma forma como nos sistemas menores. São 

apresentadas informações relevantes mais detalhadas no apêndice A. 

Essa nova configuração foi utilizada como referência de sistema completo e 

operação inicial. As simulações a partir dos parâmetros descritos acima, além de 

considerar as contingências definidas inicialmente para a análise, considerou a adição 
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de diferentes elementos a fim de estudar a influência individual de cada um deles no 

sistema. Para cada simulação, um elemento foi considerado. 

Para as simulações com controle automático de TAP foram adicionadas 

possibilidades de variação de ± 5% no nível de tensão controlada em todos os 

transformadores do sistema.  

Para a simulação com modelagem de carga em ZIP foi utilizada como 

referência o tópico, diretrizes para estudos de estabilidade eletromecânica, que 

determina que se não houver informações para representação da carga em função da 

tensão, deve-se representá-la como 50% de potência constante e 50% de impedância 

constante para a parte ativa, e como 100% de impedância constante para a parte 

reativa. (ONS, 2002). 

Para a análise com elementos de geração distribuída foi escolhido o acréscimo 

de um ponto gerador, simulando a participação de sistemas fotovoltaicos, 

representado por uma nova barra com fornecimento somente de potência ativa, com 

características de barra PV, conectada à barra crítica do sistema. A geração 

corresponde a 5 MW, com possibilidade de alterar o fator de potência entre mais ou 

menos 0,92. O fator de participação no redespacho de energia foi considerado como 

zero e o barramento foi conectado ao sistema através de uma linha curta. A 

impedância da linha foi escolhida de 10%, e a referência de tensão inicial da barra é 

de 1,0 p.u. 

 

6.4 Indeterminações 

Algumas das contingências escolhidas para realizar simulações, correspondem 

a perdas de elementos que causaram divergência na simulação devido à desconexão 

de alguma barra do sistema, essa é uma limitação do software que impossibilita a 

análise da margem de estabilidade dada a situação operacional que a contingência 

representa. A tabela 4 apresenta uma lista dos elementos que a retirada impossibilita 

a execução: 
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Tabela 1: Contingências que Causam Desconexão nos Sistemas 
 

Da barra Para a barra 

Contingência 14 - Sistema 
14 Barras 

07 08 

Contingência 17 - Sistema 
30 Barras 

09 11 

Contingência 22 - Sistema 
30 Barras 

12 13 

Contingência 35 -Sistema 
30 Barras 

25 26 

Contingência 17 -Sistema 
44 Barras 

07 08 

Contingência 22 -Sistema 
44 Barras 

09 11 

Contingência 35 -Sistema 
44 Barras 

25 26 

Contingência 57 -Sistema 
44 Barras 

37 38 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Diferente dos casos citados acima, a saída da linha que representa a 

contingência 1, situação que se repete para todas as simulações realizadas, não 

caracteriza uma desconexão de elementos no sistema, porém os resultados gerados 

pelo ANAREDE mostram uma margem de estabilidade zerada. Essa linha é tão 

importante para o balanço de potência, que o fluxo de potência do sistema não possui 

solução convergente. Esse aspecto é discutido com mais detalhes posteriormente. 
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Capítulo 7 – RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

7.1 Resultados Sistema 14 Barras 

Os primeiros resultados obtidos descrevem as condições de operação e o valor 

da margem de estabilidade do sistema completo, cuja a referência de margem de 

segurança é de 7%. 

O sistema possui curva PV conforme apresentado na figura 5, que ilustra as 5 

barras com menores valores de tensão em p.u., sendo que, nessa situação, o valor 

de máximo carregamento do sistema é de 455,6 MW. É possível observar que a barra 

mais sensível ao acréscimo de potência é a barra 14, pois possui a maior variação de 

tensão entre o ponto de operação e o ponto de colapso, o barramento com essas 

caraterísticas também é chamado de barra crítica. Outro ponto relevante que é 

observado, é que as barras mais próximas aos geradores são as que possuem as 

menores variações de tensão. 

 

Figura 5: Curva PV - Sistema 14 Barras 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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Os dados encontrados mostram uma margem de estabilidade de 76%, o que 

indica que a contar do caso base de operação, o sistema suportaria um acréscimo de 

demanda superior à 70% antes de atingir o colapso. Logo, o sistema está operando 

com segurança bastante elevada, podendo ser considerado que os dados e 

parâmetros para esse sistema estão distantes da realidade encontrada nos sistemas 

modernos. 

 

7.2 Resultados Sistema 30 Barras IEEE 

O segundo sistema analisado apresenta curva PV conforme a figura 6 onde, é 

possível observar que a barra crítica do sistema é a barra 30 e o máximo carregamento 

do sistema é de 435,41 MW. Também pode ser observado que quanto maior a 

distância da barra analisada, em relação aos locais de fornecimento de energia, maior 

é a variação de tensão nela. Isso ocorre devido as limitações do suprimento de 

potência reativa que o sistema possui e tendem a aumentar para grandes distâncias. 

 

Figura 6: Curva PV - Sistema 30 Barras 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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O sistema opera com margens de estabilidade menores que o sistema anterior, 

mas ainda corresponde a um valor bastante elevado, cerca de 54% de acréscimo 

suportado, com a referência do ponto base de operação. Portanto, o sistema pode ser 

considerado seguro e novamente com valores distantes dos medidos usualmente. 

 

7.3 Resultados Sistema 44 Barras  

É possível observar de início uma redução significativa na margem de 

estabilidade do sistema, que pode ser justificada pela maior complexidade que esse 

sistema possui. O ponto de máximo carregamento é de 715,42 MW, que corresponde 

a uma margem de estabilidade de 32%. Além disso, o padrão visto nos outros 

sistemas se repete, a barra com maiores variações de tensão é a barra 44 que é a 

mais distante dos elementos de geração. 

 

Figura 7: Curva PV - Sistema 44 Barras 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Mais uma vez, a margem de estabilidade se mostrou muito distante dos valores 

de segurança definidos pela ONS, caracterizando um sistema altamente seguro. 
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7.4 Resultado Sistema 14 Barras Incompleto 

Quando o sistema é submetido a situações de perdas de linha e 

transformadores, a margem de estabilidade de tensão é reduzida proporcionalmente 

a importância que o elemento retirado possui para o funcionamento adequado do 

sistema. A operação com a maior variação na margem de tensão é o caso de 

contingência 3, que é a perda da linha que interliga a barra 02 à barra 03, essa perda 

apresenta valores de margem de tensão muito próximos a contingência 10, que 

interliga as barras 05 e 06. Esses são os incidentes com maior influência no máximo 

carregamento do sistema, porém apesar da redução da potência de colapso para 

335,86 MW, que representa uma margem de estabilidade de aproximadamente 30%, 

a margem de estabilidade está bem acima da margem de segurança para a operação 

adequada do sistema. A tabela 2 mostra o valor da margem de estabilidade de tensão 

para o sistema 14 barras IEEE com a influência de cada contingência. 

 

Tabela 2: Margem de Estabilidade de Tensão para o sistema 14 Barras 

Caso Potência de 

Colapso (MW) 

MET (%) 

Caso base 455,58 75,90 

Contingência 1 0 0 

Contingência 2 359,07 38,64 

Contingência 3 335,86 29,68 

Contingência 4 410,68 58,56 

Contingência 5 428,42 65,41 

Contingência 6 441,4 70,42 

Contingência 7 414,56 60,06 

Contingência 8 412,33 59,20 

Contingência 9 435,51 68,15 

Contingência 10 337,57 30,34 

Contingência 11 449,85 73,69 

Contingência 12 450,11 73,79 

Contingência 13 429,62 65,88 

Contingência 14 0 0 

Contingência 15 387,3 49,54 

Contingência 16 448,3 73,09 

Contingência 17 426,61 64,71 
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Contingência 18 454,38 75,44 

Contingência 19 455,55 75,89 

Contingência 20 448,98 73,35 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

A perda da linha da contingência 1, que representa a linha interliga a barra de 

referência a uma barra PV do sistema, causa uma interferência tão grande na 

condição de operação que o cálculo de fluxo de potência inicial diverge. O sistema 

não é capaz de atender as cargas existentes sem essa linha, que apresenta 

capacidade de transmissão maior que outras conectadas a mesma barra, e o valor da 

margem de estabilidade torna-se indeterminado. 

 

Figura 8: Margens de Estabilidade Sistema 14 Barras Incompleto 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Por meio da figura 8 é possível verificar mais facilmente a ordem de 

contingências que mais afetam o sistema. As contingências 2, 3, 10 e 15 são as que 

possuem maior variação e são também referentes as perdas das linhas mais próximas 

dos pontos de geração e fornecimento de reativo do sistema. Também é possível 

observar, por meio desta figura, a diferente proporção entre os valores encontrados e 
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a margem de segurança definida pela ONS, o que evidencia a simplicidade do sistema 

e a não correspondência com a situação atual do SEP.  

No sistema de 14 barras, os elementos de geração estão melhor distribuídos e 

as linhas mais próximas a esses elementos se destacam causando maiores 

diminuições na margem de estabilidade quando retiradas do sistema. As margens 

visualizadas para situações de contingência apresentam valores bastante elevados, 

ou seja, o sistema está trabalhando com segurança.  

 

7.5 Resultado Sistema 30 Barras IEEE Incompleto 

Dentre as margens de estabilidade simuladas para esse sistema, a 

contingência 4, que é a perda da linha que interliga a barra 02 à barra 05, é o incidente 

que apresentou uma menor margem de estabilidade de tensão, sendo a contingência 

que mais fragiliza o sistema, causando uma alteração do máximo carregamento do 

sistema de 435,41 MW para 322,65 MW, que representa uma margem de 

aproximadamente 14%. A tabela 3 mostra a influência de cada contingência nos 

limites operativos do sistema.  

 

Tabela 3: Margem de estabilidade de tensão para o sistema 30 Barras IEEE 

Caso 
Potência de 

Colapso (MW) 
MET (%) 

Caso base 435,41 53,64 

Contingência 1 0 0 

Contingência 2 347,73 22,70 

Contingência 3 411,21 45,10 

Contingência 4 322,65 13,85 

Contingência 5 393,64 38,90 

Contingência 6 349,86 23,45 

Contingência 7 391,8 38,25 

Contingência 8 365,02 28,80 

Contingência 9 433,18 52,85 

Contingência 10 392,65 38,55 

Contingência 11 422,27 49,00 

Caso 
Potência de 

Colapso (MW) 
MET (%) 

Contingência 12 413,34 45,85 

Contingência 13 424,67 49,85 

Contingência 14 425,38 50,10 

Contingência 15 433,89 53,10 

Contingência 16 397,47 40,25 

Contingência 17 0 0 

Contingência 18 433,18 52,85 

Contingência 19 426,38 50,45 

Contingência 20 428,22 51,10 

Contingência 21 433,89 53,10 

Contingência 22 0 0 

Contingência 23 432,18 52,50 



34 
 

Contingência 24 422,83 49,20 

Contingência 25 431,9 52,40 

Contingência 26 432,18 52,50 

Contingência 27 431,05 52,10 

Contingência 28 434,31 53,25 

Contingência 29 434,74 53,40 

Contingência 30 430,63 51,95 

Contingência 31 435,44 53,65 

Contingência 32 430,48 51,90 

Contingência 33 434,31 53,25 

Contingência 34 435,3 53,60 

Contingência 35 0 0 

Contingência 36 430,63 51,95 

Contingência 37 419,57 48,05 

Contingência 38 410,22 44,75 

Contingência 39 356,94 25,95 

Contingência 40 430,77 52,00 

Contingência 41 435,3 53,60 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Essa linha crítica encontra-se entre um gerador e um compensador síncrono. 

Além disso, grande parte das cargas estão conectadas a essas duas barras, valor 

referente a 41% da demanda por potência ativa do sistema e 25% da demanda por 

potência reativa. O que justifica uma redução de margem bem maior que as demais 

contingências próximas a geradores.  

A figura 9 expõe com maior visibilidade as contingências que resultam nas 

maiores alterações nas margens de estabilidade do sistema. 

 

Figura 9: Margens de Estabilidade para Sistema 30 Barras Incompleto 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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Esse sistema possui valores de margens menores em relação ao 14 barras, ou 

seja, está mais susceptível ao colapso, do ponto de vista da estabilidade de tensão. 

Assim como o caso anterior, as maiores reduções resultam de perdas em locais mais 

próximos das barras de geração e, para esse sistema, grande parte das perdas 

individuais geram pequenas diminuições da margem de segurança, principalmente 

linhas mais longes dos pontos de geração, pois o fluxo de potência busca novos 

caminhos para fornecer a energia necessária para o funcionamento do sistema, 

passando por regiões com menor capacidade de transmissão. 

 

7.6 Resultado Sistema 44 Barras Incompleto 

Para esse sistema, foram realizadas quatro simulações distintas. A primeira 

representa o sistema modificado, com a linha de intercâmbio de potência e com 

demais elementos iguais as das simulações anteriores. 

A figura 10 apresenta as barras críticas do sistema. Como existem muitos 

dados para visualizar, e vários valores de margens não representam alterações 

significativas, quando comparadas a margem do sistema completo, foram 

selecionadas as contingências que apresentaram maior impacto na estabilidade do 

sistema, facilitando a visualização dos pontos críticos. 

 

Figura 10: Margens de Estabilidade para Sistema 44 Barras Incompleto 

 

Fonte: AUTOR (2019) 



36 
 

A menor margem de estabilidade visualizada é a correspondente a 

contingência 55, que representa a perda da linha existente entre as barras 36 e 42, o 

valor encontrado foi de aproximadamente 8%. Essa perda corresponde a 

impossibilidade de utilização de uma linha que interliga um transformador central à 

linha de intercâmbio de potência, que também está conectada a um barramento onde 

existe um compensador síncrono. Provavelmente, a nova formulação fez com que 

esse caminho se tornasse melhor para o fornecimento de energia dos pontos de carga 

mais distantes. As demais contingências que se destacam na figura 10 também 

representam perdas próximas a elementos que fornecem potência ativa ou reativa. 

As linhas de transferência, que são responsáveis pelo fornecimento de 30% da 

potência ativa entre as duas áreas do sistema, possuem uma margem, caso uma das 

linhas sejam perdidas, de 25%. Apesar de não ser um valor baixo, um excesso de 

demanda na área 2 causaria a perda de grande parte do sistema.  

 

7.7 Resultados Sistema 44 Barras com Modelagem de Carga 

Posteriormente, foi considerada uma representação mais detalhada das 

características das cargas. Para encontrar valores confiáveis nas simulações, 

precisam ser conhecidos os padrões de variação das cargas do sistema, em função 

da alteração de tensão. Normalmente, quando consumidores possuem características 

muito particulares ou a sua presença ocasiona um impacto grande no sistema, esse 

comportamento é medido, para a realização de análises especificas e detalhadas. 

Como não são conhecidos os padrões das cargas do sistema estudado, os 

direcionamentos da ONS indicam que podem ser representadas como 50% de 

potência constante e 50% de impedância constante para parte ativa e 100% 

impedância constante para a parte reativa.  
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Figura 11: Sistema 44 Barras Incompleto - Carga em Função da Tensão 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

A modelagem realizada deixou o sistema menos vulnerável para as diferentes 

alterações propostas. É observado que grande parte das contingências possuem 

margens próximas e elevadas quando comparadas ao valor da margem do sistema 

completo. A mesma linha citada na situação anterior, corresponde a perda com maior 

influência na estabilidade, contingência 55, mas o valor da margem de estabilidade é 

superior, um pouco maior que 10%. 

 

7.8 Resultados Sistema 44 Barras com Geração Distribuída 

Com o acréscimo de um ponto de geração na barra crítica, os valores das 

margens se elevaram de forma considerável, mesmo o fornecimento da geração 

distribuída (GD) não participando do redespacho de energia. O suprimento de parte 

da carga e o maior controle da tensão do barramento escolhido, que esse elemento 

proporciona, deixaram o sistema muito mais seguro. 

 

 

 

 



38 
 

Figura 12: 44 Barras Incompleto - GD Conectado à Barra Crítica  

 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

A contingência 55 continua sendo a crítica do sistema, com um valor em torno 

de 12% de margem. Mesmo com as contingências possuindo relevância semelhantes 

as demais simulações do sistema, os valores de máximo carregamento estão muito 

superiores aos visualizados para o mesmo sistema.  

 

7.9 Resultados Sistema 44 Barras com Variação Automática de TAP 

O acréscimo de variação automática de TAP nos transformadores do sistema 

apresenta comportamentos críticos conforme a figura 13, onde é possível observar 

inicialmente que esse é o elemento que causa a maior interferência nas margens para 

perdas em diferentes locais do sistema. 
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Figura 13: 44 Barras Incompleto - Variação Automática de TAP 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

A contingência 55 foi a alteração que causou o maior impacto no sistema, 

reduzindo a margem para 6% que é quase o limite de segurança determinado pela 

ONS. Além de ser a menor margem para essa simulação, também é a menor entre 

todos os casos analisados nesse trabalho. Sendo a alteração que mais impactou 

negativamente a estabilidade do sistema. 

As oscilações que a variação automática de TAP ocasiona é um dos principais 

causadores de instabilidade em sistemas, pois na tentativa de recuperar os níveis de 

tensão programados, o equipamento causa uma nova situação operacional, ainda 

enquanto o sistema está retomando o equilíbrio, dificultando que a estabilidade seja 

mantida. 

 

7.10 Resultados Sistema 44 Barras com Junção dos Elementos 

O gráfico visualizado na figura 14 representa os valores de margem de 

estabilidade para o sistema com a junção das características individuais de cada 

elemento discutido nos tópicos anteriores. Novamente, a situação crítica é 

representada pela adição da contingência 55, que apresenta um valor de margem de 

estabilidade aproximado de 11%. 
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Figura 14: 44 Barras Incompleto - Junção dos Elementos 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

É possível visualizar, também, a contribuição dos elementos citados, com 

padrões parecidos com os discutidos individualmente. Existem valores de margem 

mais elevados, provocados pela geração distribuída, as melhores margens do 

sistema, que chegavam em níveis próximos a 30%, passam a possuir padrões 

próximos a 35%.  

O sistema também exibiu menor sensibilidade aos imprevistos e rearranjos, de 

forma semelhante ao resultado da simulação com a carga modelada em função da 

tensão. E os pontos sensíveis característicos, são visualizados próximos aos 

transformadores com TAP automático. Por fim, observa-se que sistema continua 

operando de forma segura, com valores de resultados próximos ao esperado para o 

mesmo.  
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Capítulo 8 – CONCLUSÕES 

As simulações nos primeiros sistemas mostraram que os dados 

disponibilizados representam situações bastante idealizadas. O sistema de menor 

porte possuía margens em torno de 70%, com contingências críticas na faixa de 30%, 

não correspondendo com os resultados que podem ser visualizados atualmente em 

sistemas elétricos de potência, devido ao aumento de demanda por energia e a 

modernização dos equipamentos de controle.  

Uma interligação dos sistemas, sem alterar os parâmetros do banco de dados 

do IEEE, apontou novos pontos críticos e novos valores de margem de estabilidade 

foram encontrados, sinalizando que análises pontuais dos sistemas podem mascarar 

os aspectos de segurança, mostrando a importância de analisar com detalhes o 

sistema com suas devidas conexões. Os valores de margem de estabilidade reduzem 

em proporção ao aumento do tamanho e complexidade do sistema. 

Quando comparada as mesmas contingências, nos sistemas com novos 

elementos, é possível observar que as mesmas linhas se destacam como causadoras 

de perdas mais significativas no carregamento, comprovando a importância delas no 

sistema, e possibilitando uma análise da interferência de cada um os elementos 

adicionados.  

Nenhuma das simulações encontrou valores de margem de estabilidade 

inferiores a referência de segurança da ONS, algumas contingências chegaram muito 

perto, como a margem resultante da adição da contingência 55, na simulação com 

variação automática de TAP, que apresentou um valor de 6%, podendo ser afirmado, 

considerando os aspectos de análise contidos nesse trabalho, que os sistemas 

operam de forma segura.  

Tendo em vista os resultados desse trabalho, podem ser sugeridos para 

projetos futuros, uma análise mais detalhada dos diferentes padrões e incrementos 

de carga, e as formulações que podem diminuir valores de margens de estabilidade. 

Para o caso da contingência 55, podem ser implementadas formas de aumentar as 

margens de estabilidade, como inserção de capacitores no sistema. Também podem 

ser realizadas análises de situações em que a adição de elementos de geração 

distribuída prejudicaria a estabilidade do sistema.  
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ANEXO A - DADOS SISTEMA 44 BARRAS 

 

A.1 DADOS NOMINAIS DE OPERAÇÃO 

A tabela 4 apresenta os parâmetros dos barramentos considerados para as 

simulações do sistema 44 barras. 

 

Tabela 4: Dados de barra sistema 44 barras 

Barra Tipo 
Tensão 

(p.u) 
Ângulo 

(°) 

Potência 
ativa 

gerada 
(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Máxima 
potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Mínima 
potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa da 
carga 
(MW) 

Potência 
reativa 

da carga 
(Mvar) 

compensador 
estático (Mvar) 

01 REF 1,06 0,00 260,20 -16,10 9999 99999 0,00 0,00 0,00 

02 PV 1,04 -5,00 40,00 50,00 50,00 -40,00 21,70 12,70 0,00 

03 PQ 1,02 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 1,20 0,00 

04 PQ 1,01 -9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 1,60 0,00 

05 PV 1,01 -14,00 0,00 37,00 40,00 -40,00 94,20 19,00 0,00 

06 PQ 1,01 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 PQ 1,00 -13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 10,90 0,00 

08 PV 1,01 -12,00 0,00 37,30 40,00 -10,00 30,00 30,00 0,00 

09 PQ 1,05 -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 PQ 1,05 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 2,00 19,00 

11 PV 1,08 -14,00 0,00 16,20 24,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

12 PQ 1,06 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 7,50 0,00 

13 PV 1,07 -15,00 0,00 10,60 24,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

14 PQ 1,04 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 1,60 0,00 

15 PQ 1,04 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 2,50 0,00 

16 PQ 1,05 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1,80 0,00 

17 PQ 1,04 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5,80 0,00 

18 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,90 0,00 

19 PQ 1,03 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 3,40 0,00 

20 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,70 0,00 

21 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 11,20 0,00 

22 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 1,60 0,00 

24 PQ 1,02 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 6,70 4,30 

25 PQ 1,02 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 PQ 1,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,30 0,00 

27 PQ 1,02 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 PQ 1,01 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Fonte: IEEE (2019) 

 

A tabela 5 apresenta os parâmetros das linhas consideradas para as simulações do 

sistema 44 barras. 

Tabela 5: Dados de linhas sistema 44 barras 

Da barra 
Para a 
barra 

Resistência Reatância Susceptância Tap 

1 2 1,92 5,75 5,28 0,00 

1 3 4,52 16,52 4,08 0,00 

2 4 5,70 17,37 3,68 0,00 

2 5 4,72 19,83 4,18 0,00 

2 6 5,81 17,63 3,74 0,00 

3 4 1,32 3,79 0,84 0,00 

4 6 1,19 4,14 0,90 0,00 

4 12 0,00 25,60 0,00 0,93 

5 7 4,60 11,60 2,04 0,00 

6 7 2,67 8,20 1,70 0,00 

6 8 1,20 4,20 0,90 0,00 

6 9 0,00 20,80 0,00 0,98 

6 10 0,00 55,60 0,00 0,97 

6 28 1,69 5,99 1,30 0,00 

8 28 6,36 20,00 4,28 0,00 

9 10 0,00 11,00 0,00 0,00 

9 11 0,00 20,80 0,00 0,00 

10 17 3,24 8,45 0,00 0,00 

10 20 9,36 20,90 0,00 0,00 

29 PQ 1,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,90 0,00 

30 PQ 0,99 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 1,90 0,00 

31 PV 1,06 -5,00 162,7 -11,8 -50,00 300,00 21,7 12,7 0,00 

32 PV 1,05 -4,99 40,00 42,40 50,00 -40,00 21,70 12,70 0,00 

33 PV 1,01 -12,72 0,00 23,40 40,00 0,00 94,20 19,00 0,00 

34 PQ 1,02 -10,32 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 -3,90 0,00 

35 PQ 1,02 -8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 1,60 0,00 

36 PV 1,07 -14,23 0,00 12,20 24,00 -6,00 11,20 7,50 0,00 

37 PQ 1,06 -13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 PV 1,09 -13,37 0,00 17,40 24,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

39 PQ 1,06 -14,94 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 16,60 19,00 

40 PQ 1,05 -15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5,80 0,00 

41 PQ 1,06 -14,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1,80 0,00 

42 PQ 1,06 -15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 1,60 0,00 

  43 PQ 1,05 -15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 5,80 0,00 

44 PQ 1,04 -16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 5,00 0,00 
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10 21 3,48 7,49 0,00 0,00 

10 22 7,27 14,99 0,00 0,00 

12 13 0,00 14,00 0,00 0,00 

12 14 12,31 25,59 0,00 0,00 

12 15 6,62 13,04 0,00 0,00 

12 16 9,45 19,87 0,00 0,00 

14 15 22,10 19,97 0,00 0,00 

15 18 10,73 21,85 0,00 0,00 

15 23 10,00 20,20 0,00 0,00 

16 17 5,24 19,23 0,00 0,00 

18 19 6,39 12,92 0,00 0,00 

19 20 3,40 6,80 0,00 0,00 

21 22 1,16 2,36 0,00 0,00 

22 24 11,50 17,90 0,00 0,00 

23 24 13,20 27,00 0,00 0,00 

24 25 18,85 32,92 0,00 0,00 

25 26 25,44 38,00 0,00 0,00 

25 27 10,93 20,87 0,00 0,00 

27 29 21,98 41,53 0,00 0,00 

27 30 32,02 60,27 0,00 0,00 

28 27 0,00 39,60 0,00 0,97 

29 30 23,99 45,30 0,00 0,00 

2 42 1.22   9.6   28.1 0,00 

2 42 - 2 2.22   19.6 0,00 0,00 

31 32 1,938 5,917 5,280 0,000 

31 35 5,403 22,304 4,920 0,000 

32 33 4,699 19,797 4,380 0,000 

32 34 5,811 17,632 3,400 0,000 

32 35 5,695 17,388 3,460 0,000 

33 34 6,701 17,103 1,280 0,000 

34 35 1,335 4,211 0,000 0,000 

34 37 0,000 20,912 0,000 0,978 

34 39 0,000 55,618 0,000 0,969 

35 36 0,000 25,202 0,000 0,932 

36 41 9,498 19,890 0,000 0,000 

36 42 12,291 25,581 0,000 0,000 

36 43 6,715 13,027 0,000 0,000 

37 38 0,000 17,615 0,000 0,000 

37 39 0,000 11,001 0,000 0,000 

39 40 3,181 8,250 0,000 0,000 

39 44 12,711 27,038 0,000 0,000 

40 41 8,205 19,207 0,000 0,000 

42 43 22,092 19,988 0,000 0,000 

43 44 17,093 34,802 0,000 0,000 

Fonte: IEEE (2019) 
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A.2 DIAGRAMA UNIFILAR  

 

Figura 15: Diagrama Unifilar Sistema 44 Barras 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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A.3 LISTA DE CONTINGÊNCIAS 
 

A tabela 6 apresenta a correspondência entre o número da contingência 

simulada e o elemento de ligação perdido, para o sistema de 44 Barras. 

 

Tabela 6: Lista de Contingências para o Sistema 44 Barras 
 

Da barra Para a barra 

Contingência 1 1 2 

Contingência 2 1 3 

Contingência 3 2 4 

Contingência 4 2 5 

Contingência 5 2 6 

Contingência 6 3 4 

Contingência 7 4 6 

Contingência 8 4 12 

Contingência 9 5 7 

Contingência 10 6 7 

Contingência 11 6 8 

Contingência 12 6 9 

Contingência 13 6 10 

Contingência 14 6 28 

Contingência 15 8 28 

Contingência 16 9 10 

Contingência 17 9 11 

Contingência 18 10 17 

Contingência 19 10 20 

Contingência 20 10 21 

Contingência 21 10 22 

Contingência 22 12 13 

Contingência 23 12 14 

Contingência 24 12 15 

Contingência 25 12 16 

Contingência 26 15 18 

Contingência 27 15 23 

Contingência 28 16 17 

Contingência 29 18 19 

Contingência 30 19 20 

Contingência 31 21 22 

Contingência 32 22 24 

 Da barra Para a barra 

Contingência 33 23 24 

Contingência 34 24 25 

Contingência 35 25 26 

Contingência 36 25 27 

Contingência 37 27 29 

Contingência 38 27 30 

Contingência 39 28 27 

Contingência 40 29 30 

Contingência 41 14 15 

Contingência 42 2 42 

Contingência 43 2 42 - 2 

Contingência 44 31 32 

Contingência 45 31 35 

Contingência 46 32 33 

Contingência 47 32 34 

Contingência 48 32 35 

Contingência 49 33 34 

Contingência 50 34 35 

Contingência 51 34 37 

Contingência 52 34 39 

Contingência 53 35 36 

Contingência 54 36 41 

Contingência 55 36 42 

Contingência 56 36 43 

Contingência 57 37 38 

Contingência 58 37 39 

Contingência 59 39 40 

Contingência 60 39 44 

Contingência 61 40 41 

Contingência 62 42 43 

Contingência 63 43 44 

Fonte: AUTOR (2019) 
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ANEXO B – DADOS SISTEMA 14 BARRAS 

 

B.1 DADOS NOMINAIS DE OPERAÇÃO 

A tabela 7 apresenta os parâmetros dos barramentos considerados para as 

simulações do sistema 14 barras, cedidos pelo IEEE. 

 

Tabela 7: Dados de barra sistema 14 barras 

Barra Tipo 
Tensão 

(p.u) 

Ângulo 

(°) 

Potência 

Ativa 

Gerada 

(MW) 

Potência 

Reativa 

Gerada 

(Mvar) 

Máxima 

Potência 

Reativa 

Gerada 

(Mvar) 

Mínima 

Potência 

Reativa 

Gerada 

(Mvar) 

Potência 

Ativa da 

Carga 

(MW) 

Potência 

Reativa 

da Carga 

(Mvar) 

Compensador 

Estático 

(Mvar) 

01 REF 1,06 0,00 232,40 -16,90 9999     9999 0,00 0,00 0,00 

02 PV 1,05 -4,99 40,00 42,40 50,00 -40,00 21,70 12,70 0,00 

03 PV 1,01 -12,72 0,00 23,40 40,00 0,00 94,20 19,00 0,00 

04 PQ 1,02 -10,32 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 -3,90 0,00 

05 PQ 1,02 -8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 1,60 0,00 

06 PV 1,07 -14,23 0,00 12,20 24,00 -6,00 11,20 7,50 0,00 

07 PQ 1,06 -13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 PV 1,09 -13,37 0,00 17,40 24,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

09 PQ 1,06 -14,94 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 16,60 19,00 

10 PQ 1,05 -15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5,80 0,00 

11 PQ 1,06 -14,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1,80 0,00 

12 PQ 1,06 -15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 1,60 0,00 

13 PQ 1,05 -15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 5,80 0,00 

14 PQ 1,04 -16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 5,00 0,00 

 Fonte: IEEE (2019) 

 

A tabela 8 apresenta os parâmetros das linhas consideradas para as 

simulações do sistema 14 barras, cedidos pelo IEEE. 

 

Tabela 8: Dados de linha sistema 14 barras 

Da barra Para a bara Resistência Reatância Susceptância Tap 

1 2 1,938 5,917 5,280 0,000 

1 5 5,403 22,304 4,920 0,000 

2 3 4,699 19,797 4,380 0,000 

2 4 5,811 17,632 3,400 0,000 

2 5 5,695 17,388 3,460 0,000 

3 4 6,701 17,103 1,280 0,000 
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4 5 1,335 4,211 0,000 0,000 

4 7 0,000 20,912 0,000 0,978 

4 9 0,000 55,618 0,000 0,969 

5 6 0,000 25,202 0,000 0,932 

6 11 9,498 19,890 0,000 0,000 

6 12 12,291 25,581 0,000 0,000 

6 13 6,715 13,027 0,000 0,000 

7 8 0,000 17,615 0,000 0,000 

7 9 0,000 11,001 0,000 0,000 

9 10 3,181 8,250 0,000 0,000 

9 14 12,711 27,038 0,000 0,000 

10 11 8,205 19,207 0,000 0,000 

12 13 22,092 19,988 0,000 0,000 

13 14 17,093 34,802 0,000 0,000 

Fonte: IEEE(2019) 

 

 

 

B.2 DIAGRAMA UNIFILAR  
 

Figura 16: Diagrama Unifilar Sistema 14 barras IEEE 

 

Fonte: IEEE (2019) 
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B.3 LISTA DE CONTINGÊNCIAS 

A tabela 9 expõe a correspondência que os elementos possuem ao número da 

contingência realizada, para o sistema de 14 barras do IEEE. 

 

Tabela 9: Lista de Contingências para o Sistema 14 Barras 

 Da barra Para a barra 

Contingência 1 01 02 

Contingência 2 01 05 

Contingência 3 02 03 

Contingência 4 02 04 

Contingência 5 02 05 

Contingência 6 03 04 

Contingência 7 04 05 

Contingência 8 04 07 

Contingência 9 04 09 

Contingência 10 05 06 

Contingência 11 06 11 

Contingência 12 06 12 

Contingência 13 06 13 

Contingência 14 07 08 

Contingência 15 07 09 

Contingência 16 09 10 

Contingência 17 09 14 

Contingência 18 10 11 

Contingência 19 12 13 

Contingência 20 13 14 

Fonte: AUTOR (2019) 
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ANEXO C - DADOS SISTEMA 30 BARRAS  

 

C.1 DADOS NOMINAIS DE OPERAÇÃO 

A tabela 10 apresenta os parâmetros dos barramentos considerados para as 

simulações do sistema 30 barras, cedidos pelo IEEE. 

Tabela 10: Dados de barra sistema 30 barras 

Fonte: IEEE (2019) 

Barra Tipo 
Tensão 

(p.u) 
Ângulo 

(°) 

Potência 
ativa 

gerada 
(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Máxima 
potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Mínima 
potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa da 
carga 
(MW) 

Potência 
reativa 

da carga 
(Mvar) 

compensador 
estático (Mvar) 

01 REF 1,06 0,00 260,20 -16,10 9999 9999 0,00 0,00 0,00 

02 PV 1,04 -5,00 40,00 50,00 50,00 -40,00 21,70 12,70 0,00 

03 PQ 1,02 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 1,20 0,00 

04 PQ 1,01 -9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 1,60 0,00 

05 PV 1,01 -14,00 0,00 37,00 40,00 -40,00 94,20 19,00 0,00 

06 PQ 1,01 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 PQ 1,00 -13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 10,90 0,00 

08 PV 1,01 -12,00 0,00 37,30 40,00 -10,00 30,00 30,00 0,00 

09 PQ 1,05 -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 PQ 1,05 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 2,00 19,00 

11 PV 1,08 -14,00 0,00 16,20 24,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

12 PQ 1,06 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 7,50 0,00 

13 PV 1,07 -15,00 0,00 10,60 24,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

14 PQ 1,04 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 1,60 0,00 

15 PQ 1,04 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 2,50 0,00 

16 PQ 1,05 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1,80 0,00 

17 PQ 1,04 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5,80 0,00 

18 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,90 0,00 

19 PQ 1,03 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 3,40 0,00 

20 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,70 0,00 

21 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 11,20 0,00 

22 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 PQ 1,03 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 1,60 0,00 

24 PQ 1,02 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 6,70 4,30 

25 PQ 1,02 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 PQ 1,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,30 0,00 

27 PQ 1,02 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 PQ 1,01 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 PQ 1,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,90 0,00 

30 PQ 0,99 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,6 1,90 0,00 
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A tabela 11 apresenta os parâmetros dos barramentos considerados para as 

simulações do sistema 30 barras, cedidos pelo IEEE. 

 

Tabela 11: Dados de linha sistema 30 barras 

Da barra 
Para a 
barra 

Resistência Reatância Susceptância Tap 

1 2 1,92 5,75 5,28 0,00 

1 3 4,52 16,52 4,08 0,00 

2 4 5,70 17,37 3,68 0,00 

2 5 4,72 19,83 4,18 0,00 

2 6 5,81 17,63 3,74 0,00 

3 4 1,32 3,79 0,84 0,00 

4 6 1,19 4,14 0,90 0,00 

4 12 0,00 25,60 0,00 0,93 

5 7 4,60 11,60 2,04 0,00 

6 7 2,67 8,20 1,70 0,00 

6 8 1,20 4,20 0,90 0,00 

6 9 0,00 20,80 0,00 0,98 

6 10 0,00 55,60 0,00 0,97 

6 28 1,69 5,99 1,30 0,00 

8 28 6,36 20,00 4,28 0,00 

9 10 0,00 11,00 0,00 0,00 

9 11 0,00 20,80 0,00 0,00 

10 17 3,24 8,45 0,00 0,00 

10 20 9,36 20,90 0,00 0,00 

10 21 3,48 7,49 0,00 0,00 

10 22 7,27 14,99 0,00 0,00 

12 13 0,00 14,00 0,00 0,00 

12 14 12,31 25,59 0,00 0,00 

12 15 6,62 13,04 0,00 0,00 

12 16 9,45 19,87 0,00 0,00 

14 15 22,10 19,97 0,00 0,00 

15 18 10,73 21,85 0,00 0,00 

15 23 10,00 20,20 0,00 0,00 

16 17 5,24 19,23 0,00 0,00 

18 19 6,39 12,92 0,00 0,00 

19 20 3,40 6,80 0,00 0,00 

21 22 1,16 2,36 0,00 0,00 

22 24 11,50 17,90 0,00 0,00 

23 24 13,20 27,00 0,00 0,00 

24 25 18,85 32,92 0,00 0,00 

25 26 25,44 38,00 0,00 0,00 

25 27 10,93 20,87 0,00 0,00 
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27 29 21,98 41,53 0,00 0,00 

27 30 32,02 60,27 0,00 0,00 

28 27 0,00 39,60 0,00 0,97 

29 30 23,99 45,30 0,00 0,00 

Fonte: IEEE (2019) 

 

 

 

 

 

C.2 DIAGRAMA UNIFILAR  
 

Figura 17: Diagrama Unifilar Sistema 30 barras IEEE 

 

 

Fonte: IEEE (2019) 
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C.3 LISTA DE CONTINGÊNCIAS 
 

A tabela 12 apresenta a correspondência entre o número da contingência 

simulada e o elemento de ligação perdido, para o sistema de 30 Barras do IEEE. 

 

Tabela 12: Lista de Contingências para o Sistema 30 Barras 

 Da barra Para a barra 

Contingência 1 01 02 

Contingência 2 01 03 

Contingência 3 02 04 

Contingência 4 02 05 

Contingência 5 02 06 

Contingência 6 03 04 

Contingência 7 04 06 

Contingência 8 04 12 

Contingência 9 05 07 

Contingência 10 06 07 

Contingência 11 06 08 

Contingência 12 06 09 

Contingência 13 06 10 

Contingência 14 06 28 

Contingência 15 08 28 

Contingência 16 09 10 

Contingência 17 09 11 

Contingência 18 10 17 

Contingência 19 10 20 

Contingência 20 10 21 

Contingência 21 10 22 

 Da barra Para a barra 

Contingência 22 12 13 

Contingência 23 12 14 

Contingência 24 12 15 

Contingência 25 12 16 

Contingência 26 15 18 

Contingência 27 15 23 

Contingência 28 16 17 

Contingência 29 18 19 

Contingência 30 19 20 

Contingência 31 21 22 

Contingência 32 22 24 

Contingência 33 23 24 

Contingência 34 24 25 

Contingência 35 25 26 

Contingência 36 25 27 

Contingência 37 27 29 

Contingência 38 27 30 

Contingência 39 28 27 

Contingência 40 29 30 

Contingência 41 14 15 

Fonte: AUTOR (2019) 

 


