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RESUMO 

 

O crescimento dos sistemas elétricos de potência, aliado a penetração das fontes 

renováveis e intermitentes de energia, têm exigido estudos de segurança cada vez mais precisos 

e adequados as condições de rede verificadas em tempo real. Isso significa que a operação 

destes sistemas necessita de ferramentas que proporcionem informações detalhadas, precisas e 

que facilitem a tomada de decisão rápida em tempo real. 

A evolução dos recursos computacionais permitiu um grande avanço nos estudos de 

segurança em sistemas elétricos, principalmente em ambiente de tempo real. Algumas 

ferramentas computacionais, direcionadas a análise de redes elétricas, passaram a incluir 

recursos onde é possível obter casos de estudo com base nos níveis de demanda, geração e na 

topologia da rede verificada no momento da operação. Tal recurso se torna uma poderosa 

ferramenta do ponto de vista de sinalização, identificação de cenários e assertividade na tomada 

de decisão dentro de salas de controle, complementando as metodologias clássicas e já 

consolidadas nos ambientes de operação dos sistemas de potência.   

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer um comparativo, apontando as 

vantagens e desvantagens observadas entre dois métodos de avaliação da segurança em sistemas 

de potência e utilizados pelo ONS em tempo real: as Inequações de Monitoramento e as Regiões 

de Segurança Estática do Organon. Para isso, o trabalho foi desenvolvido com base em um 

estudo de caso real, tendo sido explorado, previamente, o fundamento teórico de cada método 

de avaliação da segurança, para permitir uma melhor compreensão das suas aplicações práticas. 

 

Palavras-Chave: Sistema Elétrico de Potência, Operação em Tempo-Real, 

Inequações de Monitoramento, Região de Segurança Estática, ORGANON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The development of electrical power systems, combined with the penetration of 

renewable and intermittent sources of energy, have required safety studies that are increasingly 

accurate and adequate to the network conditions verified in real time. This means that the 

operation of these systems requires tools that provide detailed, accurate information and that 

facilitate quick decision making in real time. 

The evolution of computational resources allowed a great advance in the studies of 

safety in electrical systems, mainly in real time environment. Some computational tools, aimed 

at the analysis of electrical networks, started to include resources where it is possible to obtain 

case studies based on the levels of demand, generation and the topology of the network verified 

at the time of the operation. Such a resource becomes a powerful tool from the point of view of 

signaling, identification of scenarios and assertiveness in decision making within control rooms, 

complementing the classic methodologies and already consolidated in the operating 

environments of the power systems. 

The following study aims to establish a comparison, pointing out the advantages and 

disadvantages observed between two methods of safety evaluation in power systems and used 

by ONS in real time: the Monitoring Inequalities and the Organon Safety Regions. For this, the 

study was developed based on a real case, having previously explored the theoretical basis of 

each tool to allow a better understanding of your practical applications. 

 

Keywords: Electric Power System, Real-Time Operation, Inequality, Static Safety 

Region, ORGANON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Exemplo de sistema de potência simplificado. ......................................................... 8 

Figura 2 – Modelo dos elementos shunt. .................................................................................. 10 

Figura 3 – Modelo π da linha de transmissão. .......................................................................... 11 

Figura 4 – Modelo de transformador em fase........................................................................... 13 

Figura 5 – Modelo de transformador defasador. ...................................................................... 14 

Figura 6 – Conservação da potência. ........................................................................................ 16 

Figura 7 – Exemplo de rede arbitrária. ..................................................................................... 17 

Figura 8 – Injeção de corrente em uma barra arbitrária da rede. .............................................. 20 

Figura 9 – Comportamento dos fluxos no cenário pré e pós-contingência simples. ................ 31 

Figura 10 – Conexão da barra da USINA-A na rede da Figura 9, considerando o cenário pré-

contingência. ............................................................................................................................. 33 

Figura 11 – Procedimentos para prevenir efeitos da contingência da LT 500 kV ................... 36 

Figura 12 – Aplicativo de monitoramento de Inequação em tempo real.................................. 37 

Figura 13 – Arquitetura Mestre-Escravo do Processamento Distribuído. ................................ 39 

Figura 14 – Construção de uma região de segurança com variações de geração dos grupos G1 

e G2. ......................................................................................................................................... 44 

Figura 15 – Interseção dos Limites de Segurança de cada Contingência. ................................ 45 

Figura 16 – Nomograma de uma região de segurança com ponto de operação atendendo a todos 

os limites. .................................................................................................................................. 46 

Figura 17 – Região de segurança projetada no painel (lado direito inferior) da Sala de Controle 

do ONS. .................................................................................................................................... 50 

Figura 18 – Diagrama unifilar da subárea Leste de Minas Gerais. .......................................... 52 

Figura 19 – Diagrama da interligação entre as instalações de 230 kV Mesquita, Baguari e 

Valadares 2. .............................................................................................................................. 53 

Figura 20 – Procedimentos específicos para controle de carregamento da IO-ON.SE.5MG. . 54 

Figura 21 – Modelando a Inequação por meio de uma UDV. .................................................. 56 

Figura 22 – Modelando os limites da Inequação por meio de uma UDR. ............................... 56 

Figura 23 – Região de Segurança Estática para o cenário 1. .................................................... 59 

Figura 24 – Relatório com o resultado da região de segurança estática para o cenário 1. ....... 60 

Figura 25 – Inequação sem violação para o cenário 1. ............................................................. 60 

Figura 26 – Resultados do fluxo de potência no cenário 1 pré-contingência. .......................... 61 

Figura 27 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 1 pré-contingência. ...................... 61 



Figura 28 – Resultados do fluxo de potência no cenário 1 pós-contingência. ......................... 62 

Figura 29 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 1 pós-contingência. ..................... 62 

Figura 30 – Região de Segurança Estática para o cenário 2. .................................................... 63 

Figura 31 – Relatório com o resultado da Região de Segurança Estática para o cenário 2. .... 64 

Figura 32 – Inequação sem violação para o cenário 2. ............................................................. 64 

Figura 33 – Resultados do fluxo de potência no cenário 2 pré-contingência. .......................... 65 

Figura 34 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 2 pré-contingência. ...................... 65 

Figura 35 – Resultados do fluxo de potência no cenário 2 pós-contingência. ......................... 66 

Figura 36 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 2 pós-contingência. ..................... 66 

Figura 37 – Região de Segurança Estática para o cenário 3. .................................................... 68 

Figura 38 – Relatório com o resultado da região de segurança estática para o cenário 3. ....... 68 

Figura 39 – Inequação sem violação para o cenário 3. ............................................................. 69 

Figura 40 – Resultados do fluxo de potência no cenário 3 pré-contingência. .......................... 70 

Figura 41 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 3 pré-contingência. ...................... 70 

Figura 42 – Resultados do fluxo de potência no cenário 3 pós-contingência. ......................... 71 

Figura 43 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 3 pós-contingência. ..................... 71 

Figura 44 – Região de Segurança Estática para o cenário 4. .................................................... 72 

Figura 45 – Relatório com o resultado da região de segurança estática para o cenário 4. ....... 73 

Figura 46 – Inequação violada para o cenário 4. ...................................................................... 73 

Figura 47 – Resultados do fluxo de potência no cenário 4 pré-contingência. .......................... 74 

Figura 48 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 4 pré-contingência. ...................... 74 

Figura 49 – Resultados do fluxo de potência no cenário 4 pós-contingência. ......................... 75 

Figura 50 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 4 pós-contingência. ..................... 75 

Figura 51 – Região de Segurança Estática para o cenário 5. .................................................... 77 

Figura 52 – Relatório com o resultado da Região de Segurança Estática para o cenário 5. .... 77 

Figura 53 – Resultados do fluxo de potência para o cenário 5 pré-contingência. .................... 78 

Figura 54 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 5 pré-contingência. ...................... 78 

Figura 55 – Inequação na situação pré-contingencia para o cenário 5. .................................... 79 

Figura 56 – Resultados do fluxo de potência no cenário 5 pós-contingência. ......................... 79 

Figura 57 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 5 pós-contingência. ..................... 80 

Figura 58 – Região de Segurança Estática para o cenário 6. .................................................... 81 

Figura 59 – Relatório com o resultado da Região de Segurança Estática para o cenário 6. .... 82 

Figura 60 – Resultados do fluxo de potência para o cenário 6 pré-contingência. .................... 83 

Figura 61 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 6 pré-contingência. ...................... 83 



Figura 62 – Inequação na situação pré-contingencia para o cenário 6. .................................... 83 

Figura 63 – Resultados do fluxo de potência no cenário 6 pós-contingência. ......................... 84 

Figura 64 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 6 pós-contingência. ..................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Classificação dos elementos básicos. ....................................................................... 9 

Tabela 2 – Exemplo de nomenclaturas para a Figura 7. ........................................................... 17 

Tabela 3 – Variáveis de um problema de fluxo de potência. ................................................... 18 

Tabela 4 – Classificação das barras. ......................................................................................... 19 

Tabela 5 – Cálculo dos fatores de superposição para diferentes patamares de carga. ............. 32 

Tabela 6 – Arquivos de dados do Organon. ............................................................................. 40 

Tabela 7 – Interpretação dos pontos de operação do nomograma da Figura 16. ..................... 47 

Tabela 8 – Instalações pertencentes a área 500 / 345 kV Minas Gerais. .................................. 52 

Tabela 9 – Cenários de simulação ............................................................................................ 55 

Tabela 10 – Grupos de geração. ............................................................................................... 57 

Tabela 11 – Parâmetros utilizados na simulação das regiões de segurança no Organon. ........ 58 

Tabela 12 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. ................................ 62 

Tabela 13 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 ................................. 67 

Tabela 14 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. ................................ 71 

Tabela 15 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. ................................ 76 

Tabela 16 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. ................................ 80 

Tabela 17 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. ................................ 85 

Tabela 18 – Resultado da aplicação da inequação (41). ........................................................... 86 

Tabela 19 – Resumo dos cenários simulados. .......................................................................... 87 

Tabela 20 – Comparativo entre Inequações e Regiões de Segurança Estática. ........................ 88 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A Ampère 

AT Alta Tensão 

BT Baixa Tensão 

CCAT Corrente Continua em Alta Tensão 

COSR-SE Centro de Operações de Sistemas Regional Sudeste 

C1 Circuito 1 

C2 Circuito 2 

FTP File Transfer Protocol 

G1 Grupo 1 

G2 Grupo 2 

G3 Grupo 3 

Hz Hertz 

kV Quilovolt 

LT Linha de Transmissão 

LTC Load Tap Change 

MVA Mega Volt Ampere 

Mvar Mega Volt Ampere reativo 

MW Megawatt 

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico 

pu Por Unidade 

PSS Power System Stabilizer 

SAGE Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

SE Subestação 

SIN Sistema Interligado Nacional 

SEB Sistema Elétrico Brasileiro 

TR Transformador 

UG Unidade Geradora 

UHE Usina Hidrelétrica 

 

 

 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

π Pi 

Ω𝑘 Conjunto de barras vizinhas a barra k 

Κ Conjunto de todas as barras da rede 

𝜃𝑘𝑚 Diferença entre o ângulo de fase da barra k e o da barra m 

V𝑘 Magnitude da tensão na barra k 

𝜃𝑘 Ângulo de fase da tensão na barra k 

𝑃𝑘 Injeção de potência ativa líquida na barra k 

𝑄𝑘 Injeção de potência reativa líquida na barra k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 1 

1.1 MOTIVAÇÃO ............................................................................................................. 2 

1.2 OBEJTIVOS ................................................................................................................ 3 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................ 3 

2 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE SISTEMAS DE POTÊNCIA EM TEMPO 

REAL 5 

2.1 FLUXO DE POTÊNCIA EM REDES ELÉTRICAS .................................................. 7 

2.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA REDE ELÉTRICA ....................................... 8 

2.1.2 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA .......................................... 15 

2.1.3 NOMENCLATURAS E CONVENÇÕES ............................................................ 16 

2.1.4 FORMULAÇÃO BÁSICA .................................................................................... 18 

2.1.5 EXPRESSÕES GERAIS DO FLUXO DE POTÊNCIA ....................................... 19 

2.1.6 SOLUÇÃO PELO MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON ................................... 23 

2.1.7 FLUXO DE CARGA LINEARIZADO (FLUXO DC) ......................................... 26 

3 FERRAMENTAS DE AVLIAÇÃO DA SEGURANÇA ............................................. 29 

3.1 INEQUAÇÕES DE MONITORAMENTO ............................................................... 29 

3.1.1 ELABORAÇÃO DAS INEQUAÇÕES DE MONITORAMENTO ..................... 30 

3.1.2 CÁLCULO DO FATOR DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS 30 

3.1.3 CÁLCULO DOS FATORES DE INFLUÊNCIA ................................................. 33 

3.1.4 MONITORANDO UMA INEQUAÇÃO EM TEMPO REAL ............................. 36 

3.2 ORGANON ............................................................................................................... 37 

3.2.1 PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO .................................................................. 38 

3.2.2 ARQUIVOS DE DADOS DO ORGANON .......................................................... 40 

3.2.3 REGIÃO DE SEGURANÇA ................................................................................ 43 

4 ESTUDO DE CASO ..................................................................................................... 51 

4.1 SUBÁREA LESTE DA ÁREA 500 / 345 kV MINAS GERAIS .............................. 51 

4.2 METODOLOGIA E CONSIDERAÇÕES DA SIMULAÇÃO ................................. 53 

4.3 SIMULAÇÕES E RESULTADOS ........................................................................... 58 

4.3.1 CENÁRIO 1........................................................................................................... 59 

4.3.2 CENÁRIO 2........................................................................................................... 63 

4.3.3 CENÁRIO 3........................................................................................................... 67 

4.3.4 CENÁRIO 4........................................................................................................... 72 



4.3.5 CENÁRIO 5........................................................................................................... 76 

4.3.6 CENÁRIO 6........................................................................................................... 81 

4.3.7 COMPARAÇÃO DOS REULTADOS ................................................................. 86 

5 CONCLUSÕES ............................................................................................................. 89 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS .......................................................................................... 89 

5.2 PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS ............................................................ 90 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 91 

ANEXO A – Arquivos de simulação do ORGANON ............................................................. 93 

A.1 – Arquivo de dados de definição do ORGANON ............................................................. 93 

A.2 – Arquivo de dados de contingência do ORGANON ........................................................ 95 

ANEXO B – Caso de Referência da IO-ON.SE.5MG ............................................................. 96 



1 

1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre os diversos temas discutidos no contexto de operação em tempo-real dos 

sistemas elétricos de potência, a avaliação da segurança ganha destaque do ponto de vista 

estratégico, devido a sua relação direta com a necessidade desses sistemas de assegurar a 

continuidade de alimentação aos seus consumidores. Devido a extrema importância da energia 

elétrica para o exercício das atividades econômicas e do cotidiano, a manutenção de um elevado 

grau de segurança é o princípio fundamental na operação, para que se atenda ao trinômio 

continuidade, confiabilidade e qualidade. 

De maneira geral, um sistema elétrico de potência é considerado seguro se, frente a 

ocorrência de um evento de alteração de seu estado operacional, é capaz de atender aos limites 

específicos de certas grandezas, mantendo-se em operação sem danos para os equipamentos ou 

prejuízos para os consumidores. 

Para um sistema elétrico de proporções continentais, como é o caso do Sistema 

Interligado Nacional (SIN), isto é uma tarefa bastante difícil e complexa, pois além de ser 

constituído por uma grande malha composta por milhares de equipamentos, o SIN conta com 

linhas de transmissão de grande extensão cujos percursos atravessam regiões com diferentes 

climas e relevos, estando sujeitas a falhas ocasionadas por ações da natureza, como descargas 

atmosféricas, chuvas, rajadas de vento; e ações humanas, como por exemplo, queimadas e 

balões que caem sobre as linhas de transmissão. 

O acompanhamento da segurança operacional pode ser feito desde as etapas de 

planejamento, através de estudos específicos, até a operação em tempo real. Do ponto de vista 

de planejamento, as equipes responsáveis estabelecem os limites através de simulações, 

considerando previsões e cenários pré-estabelecidos a partir de observações dos cenários 

ocorridos em datas / períodos anteriores. Um dos resultados desta atividade é a elaboração de 

instruções de operação, que buscam contemplar as ações de controle a serem realizadas em 

tempo real pelos operadores de sistemas. 

Entretanto, durante a operação em tempo real, nem sempre as condições de carga e a 

distribuição dos fluxos de potência no sistema se aproximam dos cenários estudados na fase de 

planejamento e programação, seja por condições atmosféricas diferentes das previstas, pela 

saída de equipamentos para manutenções emergenciais (não previstas na fase de planejamento 

e programação) ou por grandes variações de geração (em especial no caso de usinas eólicas e 

solares). Neste contexto, em que o ponto de operação observado em tempo-real se distancia 

consideravelmente daquele definido nas fases de planejamento e programação, faz-se 



2 

necessária a utilização de ferramentas de análise em tempo-real para fundamentar as decisões 

que irão permitir a garantia da continuidade de operação e segurança do sistema elétrico. 

A evolução de programas computacionais utilizados para estudos elétricos tornou 

possível a análise de sistemas com base no cenário obtido através das condições reais, ou seja, 

o caso para estudo pode ser obtido através do próprio sistema de supervisão, em tempo real. 

Dessa forma é possível detectar condições de operação seguras ou inseguras em tempo-real 

através das chamadas regiões de segurança. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Além das características naturais já mencionadas, as quais o SIN está exposto, outros 

fatores contribuem para acentuar ainda mais a dificuldade de garantir uma operação segura e 

assim aproximar as previsões do planejamento da operação em tempo real. Dentre estes fatores 

podemos citar as recentes alterações na matriz energética nacional (com a redução da 

construção de usinas hidrelétricas com reservatórios de acumulação e o aumento das usinas 

eólicas e solares), acompanhadas da mudança estrutural do modelo, antes verticalizado, do 

mercado de energia (no qual ativos de geração, transmissão e distribuição (GTD) ficavam sob 

o controle de uma única empresa) para um modelo pulverizado onde os ativos  de GTD são 

gerenciados de forma independente, por empresas distintas. 

Com a redução da participação de usinas hidráulicas com reservatórios, sendo 

substituídas pelas hidrelétricas a fio d’agua, e o crescimento da participação de fontes de energia 

renováveis e intermitentes (eólica, solar, biomassa, entre outras), a operação do SIN em tempo 

real passou a estar sujeita a grandes variações de caráter energético. 

Todas essas mudanças verificadas ao longo dos últimos anos intensificam as 

imprevisibilidades, dificultando a aproximação da programação com o cenário de tempo real, e 

demonstram a necessidade de se utilizar ferramentas de análise adequadas ao ambiente de 

tempo real, que apoiem na tomada de decisão de maneira rápida e segura, além de 

funcionalidades para identificação prévia de cenários adversos. 

Neste contexto, o trabalho proposto visa estabelecer um comparativo apontando as 

vantagens e desvantagens da aplicação de duas ferramentas de avaliação da segurança em 

tempo real utilizadas pelos centros de operação do ONS: 

 

i) As inequações monitoradas em regime normal, advindas das áreas de 

planejamento e programação; e  
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ii) As regiões de segurança do ORGANON, calculadas periodicamente dentro das 

salas de controle do ONS com casos obtidos a partir da própria rede operada 

em tempo-real (com os mesmos valores de geração e carga e a mesma 

topologia).  

Sendo assim, por meio da análise de um caso obtido da operação em tempo real do 

SIN espera-se responder aos seguintes questionamentos: 

 

i) Quais são as vantagens e desvantagens do uso de cada ferramenta de análise: 

inequações em regime normal versus regiões de segurança do ORGANON? 

ii) É possível substituir completamente as inequações pelas regiões de segurança 

como ferramenta de apoio a tomada de decisão na operação em tempo real? 

 

1.2 OBEJTIVOS 

 

Visando mapear as vantagens do uso de cada ferramenta na avaliação da segurança, o 

trabalho explora os resultados de uma sequência de simulações utilizando o método de análise 

por inequações e por regiões de segurança estáticas (nomogramas) do ORGANON. Para o 

estudo será utilizado um caso real, retirado das instruções de operação para controle da 

transmissão em regime normal de operação, constante no Manual de Procedimentos da 

Operação (MPO) do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

A execução das simulações permitirá a formulação de um quadro comparativo entre 

as ferramentas, de maneira que se consiga responder aos questionamentos apresentados na 

motivação do trabalho. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo complementado por 2 anexos. 

O conteúdo é abordado sequencialmente, partindo da fundamentação teórica para os resultados 

práticos. 

O Capítulo 1 introduz o tema, fornecendo um aspecto geral sobre o contexto no qual 

o estudo se insere e apontando os objetivos do mesmo. 

No Capítulo 2 é feita uma revisão sobre a avaliação da segurança e o fluxo de potência 

em redes elétricas, permitindo ao leitor se familiarizar com as análises estáticas utilizadas em 

estudos de sistemas de potência e aplicadas neste trabalho. 
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O Capítulo 3 descreve as Inequações de Monitoramento em Regime Permanente 

utilizadas pelo ONS e apresenta o ORGANON. Neste capítulo são abordadas as formulações e 

resultados ilustrativos obtidos por meio da Inequações, sendo discutido e exemplificado 

também o uso do programa ORGANON nas avaliações de segurança estática. 

O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso, com dados reais do SIN, utilizando as duas 

ferramentas apresentadas anteriormente para fundamentar as conclusões do trabalho. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões, com base nos conceitos extraídos da 

literatura e nos resultados obtidos pelo estudo de caso. 

O ANEXO A.1 apresenta o arquivo de dados de definição do ORGANON com 

extensão *.def, utilizado no estudo de caso do capítulo 4.  

O ANEXO A.2 apresenta o arquivo de dados de contingência do ORGANON com 

extensão *.ctg, utilizado no estudo de caso do capítulo 4.  

O ANEXO B apresenta um recorte da IO-ON.SE.5MG com o caso de referência 

utilizado no trabalho. 
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2 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE SISTEMAS DE POTÊNCIA EM TEMPO 

REAL 

 

A segurança de um sistema de potência é definida na literatura como a prática adotada 

com a finalidade de manter o sistema funcionando continuamente, tanto em condições normais 

como em situações onde os componentes do sistema estarão sujeitos a desconexão (WOOD; 

WOLLENBERG; SHEBLÉ, 2014). 

As duas grandes causas de desconexão de elementos da rede elétrica são as 

interrupções programadas e interrupções forçadas (WOOD; WOLLENBERG; SHEBLÉ, 

2014). 

Em geral, as interrupções programadas são realizadas para execução de manutenção, 

substituição ou testes em equipamentos. Neste caso, as condições de desconexão são estudadas 

previamente e o tempo de operação com rede incompleta é programado para minimizar o 

impacto na confiabilidade do sistema (WOOD; WOLLENBERG; SHEBLÉ, 2014). 

Por outro lado, as interrupções forçadas têm característica aleatória e sofrem grandes 

influências externas, como incidência de ventos, raios e tempestades sobre linhas de 

transmissão, por exemplo. Tal fato impõe a condição de que o sistema deve ser operado o tempo 

todo com ações preventivas, de forma a evitar a operação em condição insegura (WOOD; 

WOLLENBERG; SHEBLÉ, 2014). 

Os equipamentos de uma rede elétrica são projetados para serem operados dentro de 

certos limites. A maior parte deles é protegida por dispositivos automáticos que comandam o 

desligamento desses equipamentos em caso de violação dos seus limites. Se uma interrupção 

forçada ocasiona a operação de componentes remanescentes com limites violados, o evento 

pode ser seguido por uma série de desligamentos sequenciais. Se esse processo de falhas em 

cascata se estender, a continuidade do fornecimento de energia fica comprometida e todo o 

sistema ou grande parte dele pode entrar em colapso (WOOD; WOLLENBERG; SHEBLÉ, 

2014). 

Com base na característica aleatória de interrupções forçadas e no fato de que o sistema 

é planejado para atender critérios de segurança em condições normais, isto é, se a operação do 

sistema continuar sem experimentar estados operacionais imprevistos, provavelmente não 

existirá problema de confiabilidade, a avaliação de segurança em tempo real pode ser encarada 

como o problema de determinar a capacidade da rede elétrica de resistir a algumas 

contingências, considerando um ponto operacional atualizado em tempo real ou um estado 

futuro próximo (GHOLAMI et al., 2020). 
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As atividades de monitoramento do sistema e análise de contingência são as bases para 

execução da avaliação de segurança em tempo real dentro de um centro de operações (LEMOS 

et al, 2015). 

O monitoramento do sistema é a capacidade de identificar se o sistema está em estado 

normal ou não, por meio dos dados recebidos nas salas de controle via telemedição (LEMOS 

et al, 2015): 

A análise de contingências é o processo de avaliar a robustez da rede em condições 

normais, em relação à uma lista de contingências preestabelecida, classificando a operação em 

segura ou insegura (LEMOS et al, 2015). 

As informações extraídas das atividades de monitoramento e análise de contingencia 

geram os seguintes estados operacionais para um sistema de potência: 

 

 Normal: neste estado, também chamado normal-seguro, todas as restrições são 

respeitadas. Não há alarmes sendo apresentados e a análise de contingência não está 

relatando quaisquer contingências que possam causar violação de limites de operação 

(LEMOS et al., 2015); 

 Alerta: neste estado de operação, um alarme foi apresentado ao operador ou a análise 

de contingência sinalizou a possibilidade de uma violação de limites operacionais em 

contingência, o que demanda uma ação de controle por parte do operador (WOOD; 

WOLLENBERG; SHEBLÉ, 2014); 

 Emergência: neste estado ocorre a violação de alguma restrição de operação com 

indicação de alarme grave. A emergência pode ser provocada por uma contingência e 

consequente desligamento de um ou mais componentes do sistema. Por isso operador 

deve agir imediatamente. A eliminação da emergência pode ser feita com a passagem 

do sistema para o estado alerta ou pelo desligamento de parte do sistema, levando o 

sistema para o estado restaurativo (LEMOS et al., 2015); 

 Restaurativo: este estado de operação ocorre se o sistema de fato perder um 

equipamento ou parte do sistema. Neste caso, é necessária a atuação do operador na 

recomposição dos equipamentos e cargas do sistema, que foram desligados (WOOD; 

WOLLENBERG; SHEBLÉ, 2014). 

 

No contexto de sistemas de potência, “segurança” pode ser tratado como um conceito 

mais amplo do que estabilidade. Isso porque, após uma determinada contingência, o sistema 
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pode permanecer estável, mas não atender critérios de segurança, como níveis de tensão 

máximo nos barramentos ou limites térmicos de linhas e transformadores (GHOLAMI et al., 

2020). 

Assim, esta análise pode ser dividida em duas categorias principais: avaliação da 

segurança estática e avaliação da segurança dinâmica. No primeiro caso, a análise investiga a 

resposta de estado estacionário do sistema de potência quando ocorre uma contingência. É 

verificada, por exemplo, a condição de sobretensão ou subtensão nos barramentos e a 

ocorrência de sobrecarga em linhas de transmissão e transformadores. Quando ocorre uma 

contingência, se as magnitudes de tensão para todos os barramentos estão na faixa predefinida 

e nenhuma linha está sujeita à sobrecarga, então a rede é considerada segura em regime 

permanente ou estático; caso contrário há sinalização de operação em situação insegura. Na 

avaliação de segurança dinâmica, todas as variáveis do sistema são analisadas no domínio do 

tempo, sendo investigadas as respostas tanto em regime transitório como em regime 

estacionário. (GHOLAMI et al., 2020). 

Existem diversas metodologias de análise de segurança tanto estática como dinâmica 

discutidas na literatura e implementadas em centros de operação de sistemas de potência. 

WOOD; WOLLENBERG; SHEBLÉ (2014), por exemplo, propõem uma metodologia de 

análise de segurança baseada em algoritmos aproximados em uma solução do tipo estática. Essa 

abordagem é conhecida como "método de sensibilidade linear", cujas bases teóricas são 

derivadas do Fluxo de Potência Linearizado ou Fluxo de Carga DC. Já ALVEZ et al. (2013) 

apresenta um método no qual é integrada a avaliação estática e dinâmica utilizando solução 

online do fluxo de carga AC, estabilidade de pequenos sinais e transitórios eletromecânicos 

através de ferramenta computacional avançada. 

Este trabalho está dedicado ao estudo de duas ferramentas de análise da segurança 

estática utilizadas pelo ONS, buscando estabelecer uma comparativo entre elas. O fundamento 

teórico associado a esse tipo de análise é o fluxo de potência em redes elétricas, que é 

apresentado na seção 2.1. 

 

2.1 FLUXO DE POTÊNCIA EM REDES ELÉTRICAS 

 

De maneira semelhante ao que acontece em outras áreas de estudo de sistemas elétricos 

(como por exemplo os estudos de planejamento e expansão da rede, análise de estabilidade 

eletromecânica e a análise de curto-circuito), a avaliação da segurança em uma rede elétrica 

tem como ponto de partida a solução de um problema de fluxo de potência. Este estudo, também 
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chamado de fluxo de carga, consiste essencialmente na determinação do estado da rede em 

regime permanente, isto é, seu resultado informa o módulo e ângulo de fase das tensões em 

cada barramento do sistema, além de apresentar os valores de potência ativa e reativa que 

circulam em cada linha da rede. 

Em um estudo de fluxo de potência, o sistema é modelado matematicamente por um 

conjunto de equações algébricas que leva em consideração a representação de cada um dos 

componentes básicos de um sistema elétrico de potência (geradores, transformadores, 

elementos shunt, linhas de transmissão e cargas). A solução deste sistema de equações é 

realizada por meio de métodos computacionais e permite definir o comportamento da rede de 

maneira estática. Uma modelagem estática considera que as variações das grandezas elétricas 

com o tempo são suficientemente lentas para se ignorar os efeitos transitórios. 

Para determinação do estado final do sistema é necessário fornecer os dados de entrada 

da rede: geração de potência ativa praticada e a capacidade máxima das máquinas em questão, 

níveis de demanda (ativa e reativa), topologia e dados da rede elétrica, como resistência e 

reatância das linhas de transmissão e transformadores, e seus respectivos limites operativos. 

 

2.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA REDE ELÉTRICA 

 

A Figura 1 ilustra a representação unifilar de um sistema elétrico de potência 

simplificado.  

 

Figura 1 – Exemplo de sistema de potência simplificado. 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Como pode ser observado, esta representação busca reproduzir de uma maneira geral 

as conexões reais existentes entre geradores, transformadores, linhas de transmissão e as cargas. 
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Estes componentes constituem os elementos básicos da rede de energia elétrica, desde a geração 

até o ponto de consumo. 

Em problemas de fluxo de carga, um sistema trifásico de potência pode ser 

representado por meio de um digrama unifilar, como o da Figura 1, dado sua característica de 

fases equilibradas e regime permanente senoidal. Além disso, esses estudos, em geral, utilizam 

um modelo de rede elétrica chamado de modelo barra-linha, no qual as barras são os nós da 

rede e as linhas de transmissão/transformadores são os elos entre esses nós (MONTICELLI; 

GARCIA, 2011). 

Os barramentos das subestações de energia são condutores com resistência desprezível 

quando comparados com as impedâncias de linhas e transformadores. Isto justifica sua 

representação na forma de nós elétricos nos quais a tensão é uma só em todas as partes do 

condutor (MONTICELLI; GARCIA, 2011). 

Com base no modelo barra-linha, os componentes de um sistema de potência podem 

ser classificados em dois grupos: os que estão ligados entre um nó (barra) arbitrário e a terra e 

os que estão ligados entre dois nós (barras) quaisquer da rede. A Tabela 1 apresenta a 

classificação de cada elemento básico de um sistema de potência. 

 

Tabela 1 – Classificação dos elementos básicos. 

Elementos Básicos Conexão 

Geradores 

Ligados entre um nó (barra) e a terra Cargas 

Elementos Shunt 

Linhas de Transmissão 

Ligados entre dois nós (barras) Transformadores em Fase 

Transformadores Defasadores 

Fonte: O autor. 

 

Para o cálculo do fluxo de carga, cada um dos elementos apresentados na Tabela 1 é 

modelado através das componentes de circuitos elétricos, conforme apresentado nas seções a 

seguir. 
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2.1.1.1 MODELAGEM DE GERADORES E CARGAS 

 

Em um estudo de regime permanente, geradores e cargas são modelados como uma 

injeção de potência constante. Para os geradores, especifica-se a potência ativa fornecida para 

uma dada barra. Já para as cargas especificam-se as potências ativa e reativa solicitadas da rede. 

No caso particular das cargas existem outros modelos possíveis como os de corrente 

constante ou impedância constante, entretanto são utilizados apenas em estudos específicos que 

não serão abordados neste trabalho. 

Nos cálculos de fluxo de potência, em geral, trabalha-se com a carga/geração líquida 

da barra, que é dada pela diferença entre a geração e a demanda. 

 

2.1.1.2 MODELAGEM DE ELEMENTOS SHUNT 

 

Os elementos shunt são basicamente os bancos de capacitores e reatores. Esses 

elementos são dispositivos estáticos utilizados para compensação reativa do sistema. Nos 

estudos de fluxo de carga eles são representados através de uma susceptância conectada entre a 

barra e a terra. Para os bancos de capacitores a susceptância é positiva, enquanto no caso dos 

bancos de reatores a susceptância é negativa. A Figura 2 ilustra a referida modelagem. 

 

Figura 2 – Modelo dos elementos shunt. 

 

Fonte: Adaptado de MONTICELLI, 1983. 

 

Onde: 

𝑏𝑘
𝑠ℎ é a susceptância do elemento shunt, medida em S (Siemens); 

𝑏𝑘
𝑠ℎ > 0 representa um banco de capacitores shunt; 

𝑏𝑘
𝑠ℎ < 0 representa um banco de reatores shunt; 

𝐼𝑘
𝑠ℎ é a corrente que flui entre a barra k e o elemento shunt. 

 

Considerando a tensão terminal na barra k, como o fasor:  
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𝐸𝑘 = 𝑉𝑘∠𝜃𝑘 = 𝑉𝑘𝑒
𝑗𝜃𝑘 (1) 

 

A corrente que flui entre a barra k e o elemento shunt é dada por: 

 

𝐼𝑘
𝑠ℎ = 𝑗𝑏𝑘

𝑠ℎ𝐸𝑘 (2) 

 

Desta forma, a corrente entra na barra k sempre que 𝑏𝑘
𝑠ℎ > 0 e sai da barra k quando 

𝑏𝑘
𝑠ℎ < 0. 

 

2.1.1.3 MODELAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

Linhas de transmissão são representadas através do modelo π equivalente, conforme 

indicado na Figura 3. O modelo é caracterizado pela presença de uma impedância série e 

susceptâncias shunt. A parte shunt do modelo π, em geral, é do tipo capacitiva. 

 

 

Figura 3 – Modelo π da linha de transmissão. 

 

Fonte: Adaptado de MONTICELLI, 1983. 

 

Onde: 

𝑧𝑘𝑚 é a impedância série do ramo km, medida em Ω(ohms); 

𝑟𝑘𝑚 é a resistência do ramo km, medida em Ω (ohms); 

𝑥𝑘𝑚 é a reatância do ramo km, medida em Ω (ohms); 

𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ  é a susceptância shunt do ramo km, medida em S (Siemens); 

𝐼𝑘𝑚 é a corrente que sai da barra k em direção a barra m. 
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Desta forma, a admitância do ramo série pode ser escrita como: 

 

𝑦𝑘𝑚 =
1

𝑧𝑘𝑚
 = 𝑔𝑘𝑚 − 𝑗𝑏𝑘𝑚 (3) 

 

Onde: 

𝑦𝑘𝑚 é a admitância série do ramo km, medida em S (Siemens); 

𝑔𝑘𝑚 é a condutância do ramo km, medida em S (Siemens); 

𝑏𝑘𝑚é a susceptância do ramo km, medida em S (Siemens); 

 

Com base na Figura 3, pode-se observar que a corrente que sai da barra k em direção 

a barra m, é formada por uma componente série e uma componente shunt. Esta corrente pode 

ser descrita em função das tensões terminais das barras e em função dos parâmetros do modelo 

equivalente 𝜋 da linha de transmissão. 

Considerando as tensões terminais nas barras, como os fasores:  

 

𝐸𝑘 = 𝑉𝑘∠𝜃𝑘 = 𝑉𝑘𝑒
𝑗𝜃𝑘 (4) 

𝐸𝑚 = 𝑉𝑚∠𝜃𝑚 = 𝑉𝑚𝑒
𝑗𝜃𝑚  (5) 

 

A corrente que flui da barra k para a barra m é dada por: 

 

𝐼𝑘𝑚 = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑘 − 𝐸𝑚) + 𝑗𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ 𝐸𝑘 (6) 

 

Analogamente, a expressão da corrente que flui da barra m para a barra k é: 

 

𝐼𝑚𝑘 = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝐸𝑘) + 𝑗𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ 𝐸𝑚 (7) 

 

 

 

 



13 

2.1.1.4 MODELAGEM DE TRANSFORMADORES EM FASE 

 

A Figura 4 mostra a representação de um transformador que não acrescenta defasagem 

angular entre os terminais primário e secundário. Nela pode-se observar que o modelo é 

composto basicamente de um transformador ideal ligado a uma admitância série, através de um 

nó intermediário P, e com relação de transformação 1: 𝑎. 

 

Figura 4 – Modelo de transformador em fase. 

 

Fonte: Adaptado de MONTICELLI, 1983. 

 

 

 

Onde: 

𝐸𝑘 é o fasor tensão da barra k em kV; 

𝐸𝑚 é o fasor tensão da barra m em kV; 

𝐸𝑝 é o fasor tensão do nó P em kV; 

𝑦𝑘𝑚 é a admitância série do ramo km, medida em Ω (ohms); 

𝑎 é um número real que indica a relação de proporcionalidade da magnitude da tensão 

secundaria em relação a magnitude da tensão primária em um transformador ideal; 

𝐼𝑘𝑚 é a corrente que sai da barra k em direção a barra m. 

 

Como o transformador localizado entre os nós k e p é ideal, não há perdas e toda a 

potência fornecida ao transformador através do nó k está disponível no nó p. Em outras 

palavras, a potência complexa calculada para o nó k é a mesma do nó p, portanto: 

 

𝐸𝑘𝐼𝑘𝑚
∗ = −𝐸𝑝𝐼𝑚𝑘

∗  (8) 
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𝐸𝑝

𝐸𝑘
= −

𝐼𝑘𝑚
∗

𝐼𝑚𝑘
∗ = 𝑎 (9) 

𝐼𝑘𝑚 = −𝑎𝐼𝑚𝑘 (10) 

 

Observando a Figura 4, é possível escrever a corrente que sai da barra m em direção a 

barra k em função das tensões terminais e dos parâmetros do modelo. 

 

𝐼𝑚𝑘 = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝐸𝑝) = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝑎𝐸𝑘) (11) 

 

Assim, a expressão da corrente que flui da barra k para a barra m é: 

 

𝐼𝑘𝑚 = −𝑎𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝑎𝐸𝑘) = 𝑦𝑘𝑚(𝑎
2𝐸𝑘 − 𝑎𝐸𝑚) (12) 

 

2.1.1.5 MODELAGEM DE TRANSFORMADORES DEFASADORES 

 

Um transformador defasador permite o controle do fluxo de potência ativa no ramo 

em que está inserido. Esse controle é possível pois o transformador defasador introduz uma 

defasagem angular entre duas barras do sistema.  

A modelagem de um transformador defasador é muito semelhante à dos 

transformadores em fase, porém sua representação deve indicar, além da relação de tensão, a 

diferença angular introduzida por meio da conexão deste equipamento. 

A representação geral é apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Modelo de transformador defasador. 

 

Fonte: Adaptado de MONTICELLI, 1983. 
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Como pode ser observado o modelo indica que há uma alteração tanto na magnitude 

quanto no ângulo de fase da tensão no secundário do transformador em relação ao primário, 

resultando na relação de transformação 1: 𝑎𝑒𝑗𝜙. 

Em geral, considera-se um modelo de defasador puro. Isto significa assumir 𝑎 = 1 e 

uma relação de transformação 1: 𝑒𝑗𝜙. 

Tal simplificação se deve ao fato de que uma variação da magnitude da tensão não 

exerce grande influência sobre o fluxo de potência. Além disso, transformadores que alteram a 

magnitude e o ângulo de fase das tensões podem ser representados como um transformador em 

fase conectado em série com um transformador defasado puro. 

A relação de transformação para um defasador puro é: 

 

𝐸𝑝

𝐸𝑘
= 𝑒𝑗𝜙 (13) 

 

De maneira análoga ao caso dos transformadores em fase, a formulação das equações 

que modelam o defasador puro considera que não há perdas e toda a potência fornecida ao 

transformador através do nó k está disponível no nó p. Substituindo (11) em (6) e 

desenvolvendo: 

 

𝐼𝑚𝑘 = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝐸𝑝) = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝐸𝑘𝑒
𝑗𝜙) (14) 

𝐼𝑘𝑚 = −𝑒−𝑗𝜙𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑚 − 𝐸𝑘𝑒
𝑗𝜙) = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑘 − 𝐸𝑚𝑒

−𝑗𝜙) (15) 

 

2.1.2 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA 

 

As equações algébricas que modelam o problema de fluxo de potência são obtidas 

considerando uma condição equivalente aquela definida pela primeira lei de Kirchoff, ou seja, 

impondo-se a conservação de potência ativa e reativa em cada nó (barra) da rede. Isto significa 

que, a injeção de potência líquida (ativa e reativa) em um dado barramento é igual somatório 

das potências que fluem através dos componentes que tem este mesmo barramento como um 

de seus terminais (MONTICELLI, 1983). 
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Figura 6 – Conservação da potência. 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Utilizando a premissa da conservação de potência podemos escrever a injeção de 

potência líquida apresentada na Figura 6 como: 

 

𝑃1 = 𝑃𝐺1 − 𝑃𝐶1 = ∑ 𝑃1𝑚

𝑛

𝑚=2

, 𝑐𝑜𝑚 𝑚 𝑒 𝑛 ∈ ℕ (16) 

 

Onde: 

𝑃1 é a potência líquida na barra 1; 

𝑃𝐺1 é a potência ativa fornecida pelo gerador conectado na barra 1; 

𝑃𝐶1 é a potência ativa consumida pela carga conectado na barra 1; 

𝑃1𝑚 é a potência ativa que flui da barra 1 para a barra m; 

𝑛 é o número de barras conectadas com a barra 1; 

 

2.1.3 NOMENCLATURAS E CONVENÇÕES 

 

Antes de efetuar o equacionamento é necessário apresentar as nomenclaturas e 

convenções normalmente utilizadas nos problemas de fluxo de potência.  

Conforme indicado na Figura 7, os fluxos de potência (ativa e reativa) são 

considerados positivos quando entram na barra e negativos quando saem da barra. Da mesma 

forma, as injeções líquidas de potência são positivas quando entram na barra (geração 
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predominante em relação a carga) e negativas quando saem dela (carga predominante em 

relação a geração). 

As nomenclaturas mais usuais são apresentadas com base na rede da Figura 6. 

 

Figura 7 – Exemplo de rede arbitrária. 

 

Fonte: O autor. 

Para representar o conjunto de barras vizinhas a uma dada barra k da rede, utiliza-se a 

simbologia Ω𝑘 (MONTICELLI, 1983) 

Quando se deseja escrever o conjunto de todas as barras do sistema em estudo adota-

se a letra grega Κ a (Kappa). Isto significa escrever o conjunto de barras vizinhas a uma barra 

k, incluindo a própria barra k (MONTICELLI, 1983). 

Para referenciar a diferença angular entre duas barras, como as barras k e m da Figura 

7, será utilizada a notação 𝜃𝑘𝑚. Consequentemente a diferença angular entre as barras m e k é 

escrita como 𝜃𝑚𝑘 (MONTICELLI, 1983). 

A Tabela 2 apresenta um resumo das nomenclaturas que fazem referência ao sistema 

da Figura 7. 

 

Tabela 2 – Exemplo de nomenclaturas para a Figura 7. 

Nomenclatura Significado 

Ω𝑘 {1, 2, 3, 4,𝑚} 

Κ {1, 2, 3, 4, 𝑚, 𝑘} 

𝜃𝑘𝑚 𝜃𝑘 − 𝜃𝑚 

𝜃𝑚𝑘 𝜃𝑚 − 𝜃𝑘 

Fonte: O autor. 
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2.1.4 FORMULAÇÃO BÁSICA 

 

Conforme mencionado no início do capítulo 2, os estudos de fluxo de potência têm 

como objetivo principal a determinação do módulo e ângulo de fase das tensões em cada 

barramento do sistema analisado e também dos valores de potência ativa e reativa que circulam 

em cada linha da rede. Desta forma, é natural que as quatro variáveis envolvidas na formulação 

básica do problema sejam estas mesmas grandezas, referenciadas a cada barramento da rede. 

A Tabela 3 mostra as variáveis envolvidas na formulação básica do fluxo de potência 

 

Tabela 3 – Variáveis de um problema de fluxo de potência. 

Variáveis Significado 

V𝑘 Magnitude da tensão na barra k  

𝜃𝑘 Ângulo de fase da tensão na barra k 

𝑃𝑘 Injeção líquida de potência ativa na barra k 

𝑄𝑘 Injeção líquida de potência reativa na barra k 

Fonte: O autor. 

 

Dentre as variáveis apresentadas na Tabela 3, duas são consideradas como dados de 

entrada do problema e duas entram como incógnitas a serem resolvidas. Dependendo do par de 

variáveis que é fornecido como dado de entrada e do par que é definido como incógnita, 

considerando a formulação mais simples do problema, as barras do sistema podem ser 

classificadas como: 

 

 Barras PV, também conhecidas como barras de tensão controlada; 

 

Nestas barras são fixados os valores de injeção de potência ativa e o módulo da tensão. 

Comumente, nesse tipo de barra, estão conectados geradores e compensadores síncronos, dado 

que nestes casos se dispõe de recursos para controlar a potência ativa (por meio de controles na 

turbina dos geradores) e tensão (por meio do sistema de excitação dos geradores ou 

compensadores síncronos). Para estas barras, P𝑘 e V𝑘 são considerados dados de entrada, e 

posteriormente são calculados os valores de 𝑄𝑘e 𝜃𝑘; 

 

 Barras PQ, também conhecidas como barras de carga; 
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Para essas barras são especificadas as potências injetadas 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 e calculados os 

valores de módulo e ângulo de fase da tensão, V𝑘e 𝜃𝑘  . Em geral, são barras que representam 

pontos do sistema onde as cargas estão conectadas e têm valores de potência ativa e reativa 

conhecidos previamente; 

 

 Barra Vθ, também conhecida como barra de referência, swing ou slack.  

 

Essa barra fornece uma referência angular para o sistema. Além disso, neste caso, são 

dados V𝑘e 𝜃𝑘  e então calculados 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘. Como o valor da potência ativa pode variar 

livremente, esta barra é utilizada para fechar o balanço de potência do sistema, contabilizando 

as perdas da rede. É importante destacar que as perdas não são conhecidas previamente e 

somente a solução do problema permite a determinação destes valores. Usualmente, existe 

somente uma barra swing no sistema.  

 

A Tabela 4 mostra os tipos de barra considerados na formulação básica do problema 

fluxo de potência. 

 

Tabela 4 – Classificação das barras. 

Tipo de Barra Dados de Entrada Incógnitas 

𝑃𝑉 P𝑘 e V𝑘  𝑄𝑘e 𝜃𝑘 

𝑃𝑄 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 V𝑘e 𝜃𝑘 

𝑉𝜃 V𝑘e 𝜃𝑘 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 

Fonte: O autor. Adaptado de CHAVES, 2008. 

 

2.1.5 EXPRESSÕES GERAIS DO FLUXO DE POTÊNCIA 

 

A Figura 8 ilustra um barramento k arbitrário da rede, com seus fluxos de corrente. 
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Figura 8 – Injeção de corrente em uma barra arbitrária da rede. 

 

Fonte: O autor. Adaptado de MONTICELLI, 1983. 

A expressão da injeção de corrente na barra k é obtida através da Primeira Lei de 

Kirchhoff: 

  

𝐼𝑘 + 𝐼𝑘
𝑠ℎ = ∑ 𝐼𝑘𝑚

𝑚∈Ω𝑘

, 𝑐𝑜𝑚 𝑘 ∈ ℕ (17) 

 

Conforme apresentado na seção 2.1 as expressões de corrente em uma linha de 

transmissão, em um transformador em fase e um transformador defasador puro, são dadas, 

respectivamente por: 

 

𝐼𝑘𝑚 = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑘 − 𝐸𝑚) + 𝑗𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ 𝐸𝑘 (18) 

𝐼𝑘𝑚 = 𝑦𝑘𝑚(𝑎
2𝐸𝑘 − 𝑎𝐸𝑚) (19) 

𝐼𝑘𝑚 = 𝑦𝑘𝑚(𝐸𝑘 − 𝐸𝑚𝑒
−𝑗𝜙) (20) 

 

Essas equações podem ser escritas de uma forma geral como: 

 

𝐼𝑘𝑚 = (𝑎𝑘𝑚
2 𝑦𝑘𝑚 + 𝑗𝑏𝑘𝑚

𝑠ℎ )𝐸𝑘 + (−𝑎𝑘𝑚𝑒
−𝑗𝜙𝑘𝑚𝑦𝑘𝑚)𝐸𝑚 (21) 

 

Onde: 

𝑎𝑘𝑚 = 1 e 𝜙𝑘𝑚 = 0 para linhas de transmissão; 

𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ = 0 e 𝜙𝑘𝑚 = 0 para transformadores em fase; 
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𝑎𝑘𝑚 = 1 e 𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ = 0 para transformadores defasadores puros; 

 

Substituindo a equação (19) na equação (15): 

 

𝐼𝑘 + 𝐼𝑘
𝑠ℎ = ∑ (𝑎𝑘𝑚

2 𝑦𝑘𝑚 + 𝑗𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ )𝐸𝑘

𝑚∈Ω𝑘

+ ∑ (−𝑎𝑘𝑚𝑒
−𝑗𝜙𝑘𝑚𝑦𝑘𝑚)𝐸𝑚

𝑚∈Ω𝑘

 (22) 

 

 

 

Sendo, 

 

𝐼𝑘
𝑠ℎ = −𝑗𝑏𝑘𝑚

𝑠ℎ 𝐸𝑘  (23) 

 

A equação (20) pode ser reescrita como: 

 

𝐼𝑘 = [𝑗𝑏𝑘
𝑠ℎ + ∑ (𝑎𝑘𝑚

2 𝑦𝑘𝑚 + 𝑗𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ )

𝑚∈Ω𝑘

] 𝐸𝑘 + ∑ (−𝑎𝑘𝑚𝑒
−𝑗𝜙𝑘𝑚𝑦𝑘𝑚)𝐸𝑚

𝑚∈Ω𝑘

 (24) 

 

E sua forma matricial é: 

 

𝑰 = 𝒀𝑬  (25) 

 

Onde: 

𝑰 é o vetor de injeções de corrente, composto por componentes 𝐼𝑘 para k variando de 1 ao 

número de barras da rede; 

𝒀 é a matriz de admitância nodal dada por Y = G + jB; 

𝑬 é o vetor de tensões nas barras da rede, dadas na forma fasorial 𝐸𝑘 = 𝑉𝑘∠𝜃𝑘; 
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Os elementos da matriz de admitância nodal são: 

 

𝑌𝑘𝑘 = 𝑗𝑏𝑘
𝑠ℎ + ∑ (𝑎𝑘𝑚

2 𝑦𝑘𝑚 + 𝑗𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ )

𝑛

𝑚∈Ω𝑘

 (26) 

𝑌𝑘𝑚 = −𝑎𝑘𝑚𝑒
−𝑗𝜙𝑘𝑚𝑦𝑘𝑚 (27) 

 

Substituindo (24) e (25) em (22): 

 

𝐼𝑘 = 𝑌𝑘𝑘𝐸𝑘 + ∑ 𝑌𝑘𝑚𝐸𝑚
𝑚∈Ω𝑘

= ∑ 𝑌𝑘𝑚𝐸𝑚
𝑚∈Κ

 (28) 

 

Considerando 

 

𝑌𝑘𝑚 = 𝐺𝑘𝑚 + 𝑗𝐵𝑘𝑚 (29) 

𝐸𝑚 = 𝑉𝑚∠𝜃𝑚 (30) 

 

Então, 

 

𝐼𝑘 = ∑(𝐺𝑘𝑚 + 𝑗𝐵𝑘𝑚)𝑉𝑚∠𝜃𝑚
𝑚∈Κ

 (31) 

A injeção de potência em uma barra k é dada na forma complexa: 

 

𝑆𝑘 = 𝑃𝑘 + 𝑗𝑄𝑘 = 𝐸𝑘𝐼𝑘
∗ (32) 

 

E de forma equivalente: 

 

𝑆𝑘
∗ = 𝑃𝑘 − 𝑗𝑄𝑘 = 𝐸𝑘

∗𝐼𝑘 (33) 
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Substituindo (29) em (31): 

 

𝑆𝑘
∗ = 𝑉𝑘∠ − 𝜃𝑘 ∑(𝐺𝑘𝑚 + 𝑗𝐵𝑘𝑚)𝑉𝑚∠𝜃𝑚

𝑚∈Κ

  (34) 

 

Identificando as partes reais e imaginárias de (32), pode-se escrever as expressões 

gerais da injeção de potência ativa e reativa em uma barra arbitrária k qualquer: 

 

𝑃𝑘 = 𝑉𝑘∑𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 cos 𝜃𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin 𝜃𝑘𝑚)

𝑚∈Κ

  (35) 

𝑄𝑘 = 𝑉𝑘∑𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 sin 𝜃𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos 𝜃𝑘𝑚)

𝑚∈Κ

 (36) 

 

2.1.6 SOLUÇÃO PELO MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON 

 

O método de Newton-Raphson é um método iterativo aplicado para determinação de 

raízes de funções e solução de sistemas de equações para os quais não é possível obter uma 

solução analítica. Esse método é o mais utilizado na solução de problemas de fluxo de potência, 

por ser bastante robusto e possuir facilidade de convergência utilizando poucas iterações 

(DOMINGOS, 2015). 

Para solução do sistema de equações advindo da formulação básica do problema, as 

expressões gerais (33) e (34) são colocadas na forma: 

 

𝑃𝑘 − 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 cos 𝜃𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin 𝜃𝑘𝑚)

𝑚∈Κ

 = 0 (37) 

𝑄𝑘 − 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 sin 𝜃𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos 𝜃𝑘𝑚)

𝑚∈Κ

= 0 (38) 

 

Na solução via método de Newton-Raphson, o processo iterativo inicia-se com a 

estimação dos valores de magnitude e ângulo de fase das tensões nas barras do sistema. Em 

seguida, é realizado o cálculo dos resíduos de potência, também chamados de Power 

Mismatches (CHAVES, 2008), dados pelas equações (35) e (36): 
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∆𝑃𝑘 = 𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝 − 𝑃𝑘

𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑉, 𝜃) = 0 (39) 

∆𝑄𝑘 = 𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝 − 𝑄𝑘

𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑉, 𝜃) = 0 (40) 

 

Onde: 

𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝

 e 𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝

 são os valores das injeções de potência ativa e reativa especificados para as barras 

(considerados constantes, em princípio); 

𝑃𝑘
𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑉, 𝜃) e 𝑄𝑘

𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑉, 𝜃) são os valores das injeções de potência ativa e reativa calculados pelas 

equações (33) e (34), respectivamente; 

∆𝑃𝑘 e ∆𝑄𝑘 são os resíduos de potência ativa e reativa; 

O processo segue, comparando-se o resultado do cálculo dos Mismatches de potência 

ativa e reativa com uma tolerância pré-definida, conforme indicado nas expressões (39) e (40): 

 

𝑀𝑎𝑥{|∆𝑃𝑘|} ≤ 𝜀𝑃 (41) 

𝑀𝑎𝑥{|∆𝑄𝑘|} ≤ 𝜀𝑄 (42) 

 

Caso a tolerância seja atendida interrompe-se o processo iterativo. Caso contrário, há 

a necessidade da formação de uma matriz jacobiana J para a resolução de um sistema algébrico 

linear do tipo (CHAVES, 2008): 

 

[
∆�⃗� 

∆�⃗� 
] = [

𝐻 𝑁
𝑀 𝐿

] [∆�⃗�
 

∆𝜃 
]  (43) 

 

Os elementos das submatrizes H, N, M e L, que compõem a matriz jacobiana, são 

apresentados nas equações a seguir (CHAVES, 2008): 

 

𝐻

{
 
 

 
 𝐻𝑘𝑚 =

𝜕𝑃𝑘
𝜕𝜃𝑚

= 𝑉𝑘𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚)

𝐻𝑘𝑘 =
𝜕𝑃𝑘
𝜕𝜃𝑘

= −𝑉𝑘
2𝐵𝑘𝑘 − 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚

𝑚∈𝐾

(𝐺𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚)
 (44) 
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𝑁

{
 
 

 
 𝑁𝑘𝑚 =

𝜕𝑃𝑘
𝜕𝑉𝑚

= 𝑉𝑘(𝐺𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚)

𝑁𝑘𝑘 =
𝜕𝑃𝑘
𝜕𝑉𝑘

= 𝑉𝑘𝐺𝑘𝑘 + ∑ 𝑉𝑚
𝑚∈𝐾

(𝐺𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚)
 (45) 

𝑀

{
 
 

 
 𝑀𝑘𝑚 =

𝜕𝑄𝑘
𝜕𝜃𝑚

= −𝑉𝑘𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚)

𝑀𝑘𝑘 =
𝜕𝑄𝑘
𝜕𝜃𝑘

= −𝑉𝑘
2𝐺𝑘𝑘 + 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚

𝑚∈𝐾

(𝐺𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚)
 (46) 

𝐿

{
 
 

 
 𝐿𝑘𝑚 =

𝜕𝑄𝑘
𝜕𝑉𝑚

= 𝑉𝑘(𝐺𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚)

𝐿𝑘𝑘 =
𝜕𝑄𝑘
𝜕𝑉𝑘

= −𝑉𝑘𝐵𝑘𝑘 + ∑ 𝑉𝑚
𝑚∈𝐾

(𝐺𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚)
 (47) 

 

A dimensão do sistema linear é dada pela composição da dimensão das submatrizes 

do jacobiano, ou seja, a dimensão é igual a duas vezes o número de barras do tipo PQ mais o 

número de barras do tipo PV.  

Após a resolução do sistema linear, os valores de tensão e ângulo nas barras do sistema 

são atualizados por meio de: 

Em seguida são calculadas as novas injeções de potência ativa e reativa nas barras do 

sistema. Para as barras PV, verificam-se os limites de geração de potência reativa. Caso a 

mesma esteja fora dos limites, o reativo é fixado no limite extrapolado e a barra PV é 

transformada em uma barra PQ. Uma nova iteração então é iniciada calculando-se novamente 

os resíduos de potência ativa e reativa nas barras. O processo iterativo encerra quando os 

Mismatches forem inferiores à tolerância pré-estabelecida (CHAVES, 2008). 

 

Em resumo, o algoritmo de solução para o método de Newton, segue os seguintes 

passos (DOMINGOS, 2015): 

 

1) Montagem da matriz de admitância nodal utilizando as equações (24) e (25); 

2) Iniciar a contagem das iterações (i=0), arbitrando as condições iniciais das variáveis 

de estado do problema. Para a iteração inicial utiliza-se a magnitude da tensão igual a 

1 pu e o ângulo de fase zero em todas as barras do sistema; 

3) Através das equações (35) e (36), calcula-se o estado inicial da rede. Com (37) e 

(38) verifica-se a convergência: 𝑀𝑎𝑥{|∆𝑃𝑘|} ≤ 𝜀𝑃 e 𝑀𝑎𝑥{|∆𝑄𝑘|} ≤ 𝜀𝑄. Se estas duas 

condições forem satisfeitas ao mesmo tempo termina-se o processo iterativo; 
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4) Caso contrário, calcular a matriz jacobiana J; 

5) Solucionar o sistema algébrico linear (39); 

6) Atualizar a solução do problema por meio de (46); 

7) Voltar ao passo 3; 

 

2.1.7 FLUXO DE CARGA LINEARIZADO (FLUXO DC) 

 

O fluxo de potência linearizado é uma simplificação do método de Newton que se 

baseia no forte acoplamento existente entre a variação da potência ativa que flui em um ramo 

da rede e a abertura angular existente nas barras terminais deste ramo.  Este método de solução 

analisa somente o fluxo de potência ativa na rede, não levando em conta as magnitudes das 

tensões nodais, o fluxo de potência reativa e o tap dos transformadores (DOMINGOS, 2015). 

 

 

 

As aproximações introduzidas para linearização do fluxo de carga são: 

 

 A magnitude das tensões nos barramentos do sistema está sempre próxima de 

1 pu; 

 A abertura angular entre barras do sistema é muito pequena; 

 As perdas são desprezíveis; 

 Não considera os taps dos transformadores 

 

O fluxo de potência em uma linha de transmissão que conecta as barras k e m é dado 

por (MONTICELLI, 1983): 

 

𝑃𝑘𝑚 = 𝑉𝑘
2𝑔𝑘𝑚 − 𝑉𝑘𝑉𝑚𝑔𝑘𝑚cos𝜃𝑘𝑚 − 𝑉𝑘𝑉𝑚𝑏𝑘𝑚sen𝜃𝑘𝑚 (48) 

𝑃𝑚𝑘 = 𝑉𝑚
2𝑔𝑘𝑚 − 𝑉𝑘𝑉𝑚𝑔𝑘𝑚cos𝜃𝑚𝑘 − 𝑉𝑘𝑉𝑚𝑏𝑘𝑚sen𝜃𝑚𝑘 (49) 

 

Escrevendo as simplificações do fluxo linearizado matematicamente, tem-se: 

 

 𝑉𝑘 ≈ 𝑉𝑚 ≈ 1 𝑝𝑢 
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 𝜃𝑘𝑚 é muito pequeno de forma que 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑘𝑚 ≈ 𝜃𝑘𝑚  e 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 ≈ 1 

 𝑟𝑘𝑚 é muito menor do que 𝑥𝑘𝑚 de forma que 𝑟𝑘𝑚 ≈ 𝑔𝑘𝑚 ≈ 0  e 𝑏𝑘𝑚 ≈ −1 𝑥𝑘𝑚⁄  

 

Aplicando as simplificações nas equações (x) e (y), o fluxo de potência em uma linha 

de transmissão que conecta as barras k e m pode ser escrito como: 

 

𝑃𝑘𝑚 = −𝑃𝑚𝑘 =
𝜃𝑘𝑚
𝑥𝑘𝑚

=
𝜃𝑘 − 𝜃𝑚
𝑥𝑘𝑚

 (50) 

 

O fluxo de potência em transformadores é dado por (MONTICELLI, 1983): 

 

𝑃𝑘𝑚 = (𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘
2)𝑔𝑘𝑚 − (𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘)𝑉𝑚(𝑔𝑘𝑚cos𝜃𝑘𝑚 + 𝑏𝑘𝑚sen𝜃𝑘𝑚) (51) 

𝑃𝑚𝑘 = 𝑉𝑚
2𝑔𝑘𝑚 − (𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘)𝑉𝑚(𝑔𝑘𝑚cos𝜃𝑚𝑘 − 𝑏𝑘𝑚sen𝜃𝑚𝑘) (52) 

 

Aplicando as mesmas simplificações do caso anterior e desconsiderando o tap do 

transformador, ou seja, assumindo 𝑎𝑘𝑚 = 1, tem-se: 

 

𝑃𝑘𝑚 = −𝑃𝑚𝑘 =
𝜃𝑘𝑚
𝑥𝑘𝑚

=
𝜃𝑘 − 𝜃𝑚
𝑥𝑘𝑚

 (53) 

 

Portanto, a expressão do fluxo de potência em transformadores se reduz a mesma do 

fluxo de potência em linhas de transmissão. 

Por meio das equações (50) e (53) pode-se observar que a relação entre o fluxo de 

potência ativa e a abertura angular é semelhante à relação existente entre a corrente e queda de 

tensão em um circuito CC (MONTICELLI, 1983). 

Como a injeção de potência ativa em uma barra k é igual a soma das potencias ativas 

que saem desta barra, então: 

 

𝑃𝑘 = ∑
𝜃𝑘𝑚
𝑥𝑘𝑚

𝑚∈Ω𝑘

= ( ∑
1

𝑥𝑘𝑚
𝑚∈Ω𝑘

)𝜃𝑘 + ∑ (
−1

𝑥𝑘𝑚
𝜃𝑚)

𝑚∈Ω𝑘

 (54) 

 



28 

Onde 𝑘 = (1, 2, …𝑁𝐵) e NB é o número de barras do sistema; 

Esta expressão pode ser escrita na forma matricial como: 

 

𝑷 = 𝑩′𝜽  (55) 

 

Onde: 

𝑷 é o vetor de injeções líquidas de potência ativa composto por componentes 𝑃𝑘 para k variando 

de 1 ao número de barras da rede; 

𝑩′ é a matriz tipo admitância nodal; 

𝜽 é o vetor de ângulo das tensões nodais; 

 

 

Os elementos da matriz B’ são: 

 

𝐵′𝑘𝑘 = ∑
1

𝑥𝑘𝑚
𝑚∈Ω𝑘

 (56) 

𝐵′𝑘𝑚 =
−1

𝑥𝑘𝑚
 (57) 

 

A matriz B’ tem dimensão (NB-1), onde NB é o número de barras do sistema. Isso 

acontece porque uma barra é assumida como a barra de referência do sistema possuindo ângulo 

de fase igual a zero e tendo sua equação retirada do sistema de equações (x). 

A metodologia de solução do fluxo de potência linearizado pode ser resumida pelo 

seguinte algoritmo (DOMINGOS, 2015): 

1) Montar a matriz 𝐵′ excluindo a barra swing do cálculo  

2) Montar o vetor de injeção líquida de potências; 

3) Inverter a matriz 𝐵′ e calcular o vetor de ângulos de fase nas barras; 

4) Calcular o valor do fluxo de potência nos ramos através da equação (x). Neste caso, 

como não existem perdas no ramo, 𝑃𝑘𝑚 = −𝑃𝑚𝑘 
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3 FERRAMENTAS DE AVLIAÇÃO DA SEGURANÇA 

 

Neste capítulo são apresentadas as duas ferramentas de avaliação de segurança 

utilizadas no trabalho: as Inequações de Monitoramento em Regime Permanente e as Regiões 

de Segurança Estática. Para isso, são expostas as formulações e resultados obtidos por meio de 

cada ferramenta de análise, sendo também abordado e exemplificado o uso do programa 

ORGANON. 

. 

3.1 INEQUAÇÕES DE MONITORAMENTO 

 

Conforme disposto no Módulo 2 dos Procedimentos de Rede, o ONS deve atender a 

critérios de estudos e operação de tal modo a garantir o desempenho satisfatório do SIN. Mais 

especificamente, os submódulos 2.3 e 2.5 definem que o desempenho do sistema deve atender 

ao critério n-1, isto é, os carregamentos dos equipamentos e os fluxos sistêmicos devem estar 

permanentemente dentro dos limites operativos na Rede de Operação, garantindo que não haja 

necessidade de corte de carga provocado pela ocorrência de contingências simples. 

Em determinadas regiões do Sistema Interligado Nacional, o critério n-1 é atendido de 

maneira natural, simplesmente pelo fato da topologia da rede ser mais robusta. Entretanto, há 

trechos do sistema em que não é possível atender a esses requisitos, mesmo com a rede 

completa, ou ainda pelo fato da necessidade de intervenção, com desligamento de algum 

equipamento (BATISTA, 2008). 

Tendo em vista ser indispensável o cumprimento dos critérios estabelecidos no 

Módulo 2 dos Procedimentos de Rede para toda a sua Rede de Operação, o ONS adota a 

modelagem de inequações de monitoramento, como uma das formas de avaliar a segurança do 

SIN. Esta ferramenta busca, basicamente, prever de maneira aproximada o carregamento de 

equipamentos remanescentes após uma contingência. Para que não haja sobrecarga, os fluxos 

nestes equipamentos são monitorados e controlados por meio das inequações enquanto houver 

o risco de ocorrer uma dada contingencia. 

Conforme mencionado anteriormente, existem basicamente dois casos em que as 

inequações são elaboradas para atender aos requisitos de segurança. O primeiro se trata do 

monitoramento em regime permanente, no qual as inequações devem garantir que as 

consequências de um desligamento intempestivo não ocasionem violação dos critérios de 

carregamento. Em geral, este caso está associado ao fato da robustez da rede naquela região 

não garantir o cumprimento dos requisitos de maneira natural. O segundo caso envolve os 
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cenários com necessidade de manobras ou desligamentos de caráter provisório, isto é, 

desligamentos programados, de urgência ou de emergência. Essas situações são chamadas de 

análise de rede alterada. 

Para o estudo proposto neste trabalho, serão consideradas apenas as inequações de 

monitoramento em regime permanente. 

 

3.1.1 ELABORAÇÃO DAS INEQUAÇÕES DE MONITORAMENTO 

 

Para a representação das inequações, utiliza-se um conceito matemático baseado no 

princípio da superposição. Através dele é determinado o índice fator de distribuição entre os 

equipamentos. 

O princípio da superposição é uma propriedade exclusiva dos sistemas lineares. 

Conforme abordado no capítulo 2, sabe-se que a solução de um problema de fluxo de potência 

envolve um conjunto de equações algébricas não-lineares. Entretanto, segundo Batista (2008), 

esse método pode ser considerado uma aproximação plausível, pois o conceito que governa a 

confecção das inequações foi fundamentado na formulação linearizada do problema de fluxo 

de potência, o “Fluxo de Potência DC”. Além disso, Batista (2008) afirma também que o 

resultado final da avaliação por meio das inequações traduz apenas uma estimativa do novo 

carregamento, obtido considerando o sistema como linear. 

Em geral, uma inequação de monitoramento está associada, além dos fatores de 

distribuição, a uma medida de controle do tipo “remanejamento” de geração. Tal medida de 

controle pode ser encontrada nas instruções de operação, traduzida sob a forma de uma Tabela 

com fatores de influência. 

Nas seções 3.1.1 e 3.1.2 será apresentada a metodologia de cálculo tanto para o fator 

de distribuição quanto para os fatores de influência. 

 

3.1.2 CÁLCULO DO FATOR DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS 

 

O fator de distribuição de carregamento entre equipamentos é definido como o 

coeficiente que determina a parcela de potência ativa a ser acrescida a um determinado 

equipamento frente ao desligamento de um outo equipamento. 

A Figura 9 ilustra uma situação de contingencia simples e o comportamento dos fluxos 

antes e depois da contingência. 
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Figura 9 – Comportamento dos fluxos no cenário pré e pós-contingência simples. 

 

Fonte: O autor. 

 

Matematicamente, o valor do fator de distribuição é calculado de acordo com a 

seguinte equação: 

 

𝐾𝑑 =
𝐹1𝑓 − 𝐹1𝑖

𝐹2𝑖
=
∆𝐹1
𝐹2𝑖

 (58) 

 

Onde: 

𝐾𝑑 é o fator de distribuição de carregamento; 

𝐹1𝑓 é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento remanescente após a contingência; 

𝐹1𝑖 é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento remanescente antes da contingência; 

∆𝐹1 é a variação de potência ativa (em MW) verificada no equipamento remanescente; 

𝐹2𝑖 é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento desligado, antes da sua saída de 

operação; 

Após a contingência, o fluxo de potência ativa aproximado no equipamento 

remanescente é determinado reescrevendo a equação (35) como: 

 

𝐹1𝑓 = 𝐹1𝑖 + 𝐾𝑑 × 𝐹2𝑖 (59) 

 

Na prática, não se sabe o momento em que uma contingência irá acontecer e o objetivo 

da utilização desta ferramenta é justamente monitorar os fluxos de maneira preventiva, evitando 

que uma possível contingência provoque violação dos limites de emergência do equipamento 

remanescente (BATISTA, 2008). Desta forma, a equação (36) é reescrita na forma da uma 

inequação, conforme segue: 
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𝐹1𝑓 < 𝐿 (60) 

 

Substituindo (36) em (37) 

 

𝐹1𝑖 +𝐾𝑑 × 𝐹2𝑖 < 𝐿 (61) 

 

Onde: 

𝐿 é o limite de emergência do equipamento remanescente (em MW); 

Esta abordagem matemática utilizando um modelo aproximado, mostra que o cálculo 

dos fatores de distribuição não varia de forma significativa com a alteração no nível de 

demanda, carregamento do sistema ou perfil de tensão. A variação está fortemente relacionada 

com as alterações de topologia da rede (DOMINGOS, 2015).  

Um exemplo desta afirmação pode ser observado no estudo de caso realizado por 

Domingos (2015), onde é simulada a contingência de um circuito que interliga a subestação 

Itaberá com subestação Tijuco Preto, com base no caso mensal de maio de 2014 e cujos 

resultados são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Cálculo dos fatores de superposição para diferentes patamares de carga. 

Circuitos 

Carga Leve Carga Média Carga Pesada 

Fluxo 

Inicial 

(MW) 

Fluxo 

Final 

(MW) 

Fluxo 

Inicial 

(MW) 

Fluxo 

Final 

(MW) 

Fluxo 

Inicial 

(MW) 

Fluxo 

Final 

(MW) 

LT 765 kV Itaberá 

/ Tijuco Preto C2 
716,3 0 1108,2 0 1119,8 0 

LT 765 kV Itaberá 

/ Tijuco Preto C3 
675,2 959,2 1045,1 1484,1 1055,0 1499,1 

Fator de 

Distribuição 
0,3964 0,3962 0,3965 

Fonte: O autor. Adaptado de DOMINGOS, 2015. 

 

Como pode ser observado os fatores de distribuição calculados por meio da simulação 

apresentaram diferenças desprezíveis para diferentes patamares de carga. 
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3.1.3 CÁLCULO DOS FATORES DE INFLUÊNCIA 

 

Conforme mencionado anteriormente, as inequações de monitoramento estão sempre 

acompanhadas de uma medida de controle que tem por objetivo manter os valores calculados 

destas inequações abaixo dos limites pré-estabelecidos. No caso das inequações de regime 

permanente, em geral, essas medidas são os “redespachos” de geração. 

O fator de influência de uma determinada usina indica a sensibilidade da inequação 

monitorada em relação ao “redespacho” de geração desta mesma usina. Essa sensibilidade é 

dada em porcentagem e seu valor final é definido matematicamente como uma composição das 

sensibilidades individuais de cada equipamento envolvido na análise, considerando o cenário 

pré-contingencia e após realizada elevação de 100 MW de geração em uma usina específica 

(BATISTA, 2008).  

A Figura 10 ilustra a situação pré-contingencia da rede representada na Figura 10, 

considerando agora a conexão da barra da USINA-A no equipamento 1. 

 

Figura 10 – Conexão da barra da USINA-A na rede da Figura 9, considerando o cenário pré-

contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Para determinar o fator de influência da usina A, são calculadas as sensibilidades dos 

equipamentos 1 e 2, frente a elevação de 100 MW nesta usina, no cenário pré-contingência, 

conforme a equação (39): 

 

𝑆𝑛 =
𝐹𝑛
′ − 𝐹𝑛
100

, 𝑐𝑜𝑚 𝑛 = 1, 2; (62) 
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Onde: 

𝑛 é o número do equipamento de interesse (equipamento 1 ou equipamento 2); 

𝑆𝑛 é a sensibilidade do equipamento “n”, em porcentagem; 

𝐹𝑛
′ é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento “n” depois da elevação de geração 

na usina A; 

𝐹𝑛 é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento “n” antes da elevação de geração na 

usina A em 100 MW; 

Como o fator de influência da USINA-A representa a variação da inequação frente a 

elevação de 100 MW na USINA-A, é necessário determinar o valor da inequação (38) antes e 

depois do redespacho. Antes do redespacho, o valor calculado é aquele fornecido pela equação 

(36), ou seja, 𝐹1𝑓 = 𝐹1𝑖 + 𝐾𝑑 × 𝐹2𝑖. 

Considerando que, conforme apresentado anteriormente, o valor do fator de 

distribuição entre equipamentos (𝐾𝑑) não se altera com a alteração da geração, o novo valor 

calculado para a inequação (38) após a elevação de 100 MW pode ser expresso por: 

 

𝐹1𝑓
′ = 𝐹1𝑖

′ + 𝐾𝑑 × 𝐹2𝑖
′  (63) 

 

Onde: 

𝐾𝑑 é o mesmo fator de distribuição de carregamento de (36); 

𝐹1𝑓
′  é o valor calculado da inequação (em MW) após elevação de 100 MW na USINA-A; 

𝐹1𝑖
′  é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento 1 após elevação de 100 MW na 

USINA-A; 

𝐹2𝑖
′  é a potência ativa (em MW) verificada no equipamento 2 após elevação de 100 MW na 

USINA-A; 

Desta forma, a variação da inequação (38) em relação ao redespacho da USINA-A é 

dado por: 

 

𝐹1𝑓
′ − 𝐹1𝑓

100
= (

𝐹1𝑖
′ − 𝐹1𝑖
100

) + 𝐾𝑑 × (
𝐹2𝑖
′ − 𝐹2𝑖
100

) (64) 

 

Portanto, substituindo (39) em (40), o valor final do fator de influência da usina A é 

calculado pela equação (39): 
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𝑆𝐴 = 𝑆1 + 𝐾𝑑 × 𝑆2 (65) 

 

Onde: 

𝑆𝐴 é o fator de influência da usina A, em porcentagem; 

𝑆1 é a sensibilidade do equipamento 1, em porcentagem; 

𝑆2 é a sensibilidade do equipamento 2, em porcentagem; 

𝐾𝑑 é o fator de distribuição de carregamento (calculado na seção 3.1.1); 

Fatores de influência positivos sinalizam que, quando efetuada elevação de geração na 

usina associada aquele fator, ocorrerá uma elevação nos valores apresentados por uma 

inequação. Por outro lado, um fator de influência negativo denota que uma elevação de geração 

na usina associada a esse fator ocasiona redução nos valores apresentados pela inequação 

(AZEVEDO, 2019). 

O cálculo do fator de influência pode ser feito para qualquer usina do sistema, 

entretanto, a medida que uma usina se afasta eletricamente da rede em análise menor será seu 

fator de influência (tanto positivo quanto negativo) (AZEVEDO, 2019). Por esse motivo, os 

fatores de influência para controle de uma determinada inequação são calculados apenas para 

as usinas eletricamente próximas da região monitorada. Além disso, os resultados são obtidos 

analisando o remanejamento de geração em uma usina por vez (BATISTA, 2008). 

A Figura 11 mostra um exemplo de inequação de monitoramento em regime normal, 

retirado da instrução de operação IO-ON.SE-3RG revisão 72, seguida dos fatores de 

sensibilidade associados a cada usina, para realização do “redespacho” em caso de violação. 

Neste exemplo pode ser observado que uma elevação de geração de 100 MW na UHE 

Jaguara resulta em redução de 32 MW na inequação monitorada, enquanto que uma elevação 

de mesmo valor na UHE Luis Carlos Barreto ocasiona elevação de 35 MW na referida 

inequação. 
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Figura 11 – Procedimentos para prevenir efeitos da contingência da LT 500 kV 

Jaguara / Estreito. 

 

Fonte: Procedimentos de Rede. Manual de Procedimentos da Operação, IO-ON.SE.3RG rev.72. 

 

3.1.4 MONITORANDO UMA INEQUAÇÃO EM TEMPO REAL 

 

As inequações são implantadas nas salas de controle do ONS através do cadastramento 

em aplicativo dedicado, que recebe as medidas de campo, realiza todos os cálculos necessários 

e exibe os resultados na forma de uma lista de inequações a serem monitoradas, conforme 

mostrado na Figura 12. Além dos resultados do cálculo, o aplicativo exibe a instrução de 

operação da qual a inequação faz parte permitindo que os operadores consultem os 

procedimentos a serem adotados para evitar a violação ou efetuar a correção dos valores caso 

excedam os limites estabelecidos. 

Caso ocorra a violação dos limites de uma ou mais inequações, as violações e seus 

respectivos percentuais serão exibidos na cor vermelha. 
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Figura 12 – Aplicativo de monitoramento de Inequação em tempo real. 

 

Fonte: LEMOS, 2021. 

  

3.2 ORGANON 

 

O Organon é uma ferramenta computacional utilizada para atividades de análise de 

regime permanente e do comportamento dinâmico de sistemas elétricos de potência. Pode ser 

utilizado tanto para estudos de planejamento e programação da operação quanto de operação 

em tempo real (JARDIM, 2019). 

O programa é composto por uma interface gráfica com recursos do tipo menus, caixas 

de diálogo, planilhas, diagramas unifilares, gráficos de curvas e pelos seguintes módulos de 

análise (JARDIM, 2019): 

 

 Fluxo de Potência 

 Fluxo de Potência pelo Método Dinâmica Sintética 

 Análise de Contingências em Regime Permanente 

 Análise de Sensibilidade em Regime Permanente 

 Fluxo de Potência Continuado 
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 Simulação Dinâmica (Transitórios Eletromecânicos) de Curto, Médio e Longo 

Prazo 

 Análise de Contingências Dinâmicas 

 Avaliação Modal de Simulações no Tempo 

 Determinação de Regiões de Segurança Estática 

 Determinação de Regiões de Segurança Dinâmica 

 

De maneira semelhante as inequações de monitoramento, discutidas no capítulo 3, o 

Organon também é adotado pelo ONS como um recurso de avaliação da segurança do sistema. 

Em linhas gerais, uma grande vantagem dessa ferramenta é permitir uma análise da rede em 

tempo real, promovendo ao usuário uma interface gráfica com melhor visualização das 

condições de segurança tanto em regime permanente quanto no domínio do tempo (cada uma 

dessas ferramentas apresenta suas vantagens e desvantagens, que serão discutidas com mais 

detalhes no capítulo 6). 

Para obtenção dos resultados, alguns arquivos de dados precisam ser fornecidos ao 

Organon em formatos específicos. Esses dados variam de acordo com o módulo de análise a 

ser utilizado. Além disso, algumas atividades que demandam grande uso de processamento 

podem ser realizadas com processamento distribuído como, por exemplo, a análise de 

contingências estática ou dinâmica e avaliação da região de segurança estática ou dinâmica 

(LEMOS, 2015; SANTOS, 2015). 

O estudo em questão, propõe uma simulação através de uma região de segurança 

estática. Nas seções a seguir serão detalhados cada um dos arquivos necessários para a execução 

desta região e quais são os resultados que podem ser extraídos de uma análise como esta. 

Um exemplo de aplicação de regiões de segurança em um sistema teste, com de 

proporções reduzidas e onde são desenvolvidas todas as modelagens dos equipamentos da rede, 

pode ser encontrado nos estudos desenvolvidos por LEMOS et al, 2015 e AZEVEDO, 2019. 

 

3.2.1 PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO 

 

A avaliação de segurança do Organon é realizada em processamento distribuído, 

utilizando uma arquitetura do tipo Mestre-Escravo, onde cada escravo processa uma tarefa 

designada pelo Mestre e depois encaminha ao Mestre o diagnóstico dessa tarefa e se coloca à 
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disposição para processar uma nova tarefa (CHAVES, 2008). A Figura 13 apresenta essa 

arquitetura Mestre-Escravo (CHAVES, 2008). 

 

Figura 13 – Arquitetura Mestre-Escravo do Processamento Distribuído. 

 

Fonte: CHAVES, 2008. 

 

O processamento distribuído pode ser realizado de duas maneiras: em uma rede local 

(cluster) de computadores ou em uma máquina apenas (standalone). Para as aplicações que 

necessitam deste tipo de processamento é recomendada a utilização de uma rede de 

computadores devido a redução do tempo de processamento. Entretanto, não há nenhum 

impedimento de ser realizado em uma máquina apenas (standalone) (CHAVES, 2008). Neste 

trabalho utilizou-se o processamento do tipo standalone. 

Quando o sistema de processamento é formado por apenas um computador, o Mestre 

e o Escravo utilizam o mesmo processador. Nesse caso, o Mestre designa as tarefas de uma 

forma sequencial ao Escravo, que processa cada tarefa e encaminha um relatório com o 

resultado ao Mestre. Baseado nos resultados de todas as tarefas, o Mestre gera um diagnóstico 

de avaliação de segurança para o sistema elétrico analisado (JARDIM, 2019). 

No processamento em conjunto de computadores (cluster), um processador é destinado 

ao Mestre e cada um dos demais processadores é utilizado por um Escravo. Nesse caso, o 

Mestre designa uma tarefa para cada Escravo, que processa a tarefa e encaminha ao Mestre um 

relatório com o resultado e aguarda a designação de uma nova tarefa para processar. Como 

nessa situação existem vários Escravos operando em paralelo, o tempo total para o Mestre obter 

os resultados de todas as tarefas tende a ser menor do que quando se tem um sistema de 

processamento composto por apenas um processador (CHAVES, 2008). 
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3.2.2 ARQUIVOS DE DADOS DO ORGANON 

 

Para executar as funcionalidades do Organon, são necessários arquivos contendo as 

informações da topologia do sistema, lista de contingências, modelos dinâmicos dos 

equipamentos entre outros. Os arquivos utilizados pelo Organon, sua extensão e formato são 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Arquivos de dados do Organon. 

Extensão Formato Tipo De Dados 

*.prm ASCII Formato Organon. Parâmetros do Organon 

*.sav Binário 
Formato Organon. Rede, fluxo de potência continuado, 

definições e contingência estática. 

*.ntw ASCII Formato do Organon. Dados de rede. 

*.pwf ASCII Formato ANAREDE. Dados de rede. 

*.sge ASCII Dado SAGE. Similar ao pwf. 

*.stm ASCII Dado SAGE. Similar ao ntw. 

*.raw ASCII Formato PSS/E. Dados de rede. 

*.spt ASCII Dados e comando SCRIPT. 

*.drw Binário Dados de diagrama unifilar do Organon. 

*.cpf ASCII Dados de Fluxo de Potência Continuado. 

*.ctg ASCII Dados de análise de contingência estática. 

*.sen ASCII Dados de Análise de Sensibilidade. 

*.dyn ASCII Dados de modelos dinâmicos. 

*.evt ASCII Dados de simulação de contingência no domínio do tempo. 

*.plv ASCII 
Definição de variáveis e gráficos para simulações no domínio 

do tempo. 

*.wfs ASCII 
Arquivo de trabalho do Organon. Utilizado para a inserção de 

um conjunto de leitura de arquivo. 

*.dsa ASCII Dados de entrada FTP para avaliação de segurança. 
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Extensão Formato Tipo De Dados 

*.def ASCII 

Dados de definição de grupos de geração, monitoração de 

elementos, parâmetros para a monitoração e descrição de 

tabelas e variáveis definidas pelo usuário. 

*.sps ASCII Dados para simulação de Sistemas Especiais de Proteção. 

*.rep ASCII Relatório de simulação. 

*.plt ASCII Gráfico de grandezas e variáveis 

*.csv ASCII 
Coma Separated Values (Arquivo “separado por vírgulas” de 

importação do EXCEL) 

Fonte: LEMOS, L. L. L.; SANTOS, R. F. S., 2015. 

 

Para utilização do módulo de análise “Determinação de Regiões de Segurança 

Estática” são necessários, especificamente, os arquivos de dados da rede (*.sav; *.ntw; *.raw; 

*.sge; *.stm ou *.pwf), o arquivo de parâmetros do Organon (*.prm), o arquivo de definições 

do Organon (*.def), o arquivo de dados de análise de contingência estática. (*.ctg) e o arquivo 

de entrada para avaliação de segurança (*.dsa) (JARDIM, 2019). 

O conteúdo dos arquivos de dados necessários para construção das regiões de 

segurança contidas neste trabalho é apresentado nos anexos. A seguir são detalhadas as funções 

dos arquivos utilizados. 

 

3.2.2.1 ARQUIVOS DE PARAMETROS DO ORGANON 

 

Os parâmetros padrões do Organon e suas opções estão armazenados em um arquivo 

chamado “Organon.prm”. O usuário pode abrir e editar este arquivo utilizando um editor de 

texto. Alguns destes parâmetros podem ser modificados utilizando a interface via caixa de 

diálogo. Entretanto, estas modificações são ignoradas após o fechamento do programa. A 

edição do arquivo “Organon.prm” é atualmente o único modo de alterar os parâmetros 

permanentemente (JARDIM, 2019). 

 

3.2.2.2 ARQUIVOS DE DADOS DE REDE 

 

O arquivo de dados do sistema contém informações sobre os dados das barras, cargas, 

geradores, bancos de capacitores e reatores em derivação, linhas de transmissão, 
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transformadores, bancos de capacitores série, dados de controle de sistema CCAT, dados de 

inversores e retificadores e etc. 

O Organon disponibiliza a leitura dos dados de rede no formato ANAREDE (*.pwf) 

que é convertido internamente pelo Organon para o formato do Organon (*.ntw) para que o 

mesmo possa trabalhar com as informações do sistema (JARDIM, 2019). 

Também é possível fornecer uma entrada com dados de rede obtidos em tempo real. 

Neste caso, as informações são salvas em um arquivo no formato SAGE (*.stm ou *.sge), que 

contém os dados e topologia da rede carregados diretamente do sistema SCADA.    

Normalmente esses dados diferem das entradas tradicionais de dados de rede utilizadas 

em estudos de planejamento, devido a problemas como número e nome de barras diferentes, 

por exemplo. Para estes casos, o Organon efetua a leitura de arquivos através de uma ferramenta 

de conversão auxiliar. 

 

3.2.2.3 ARQUIVOS DE DADOS DE DEFINIÇÕES 

 

O arquivo de dados de definições do Organon (*.def), tem como finalidade informar 

ao programa os grupos de geração, a filtragem dos relatórios por área e por nível mínimo de 

tensão, entre outros recursos (JARDIM, 2019). Ele é dividido em: 

 

 Definições de Grupo: Os dados de grupo são utilizados tanto para o cálculo da 

região de segurança como para o cálculo de funções energia. Neste trabalho a 

definição dos grupos estará restrita a aplicação em regiões de segurança. Os 

detalhes sobre os dados de grupo são explicados na seção 4.3; 

 Filtros de Relatório: As informações de todas as barras e linhas são listadas em 

relatórios como, por exemplo, tensão, ângulo, sobretensão, subtensão, 

sobrecarga, etc. O Organon permite aos usuários filtrar estes relatórios por 

local (sistema, área, zona e barra) e por nível de tensão; 

 Variáveis Definidas por Usuários (UDV): Os usuários podem definir novas 

variáveis através desta função, como, somatório de geração, fluxo, carga, 

corrente e a combinação de grandezas de natureza distinta; 

 Relatórios Definidos por Usuários (UDR): Além do padrão de relatórios 

definido pelo Organon, o usuário pode incluir seus próprios relatórios 

customizados na janela de tabelas e relatórios. 
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3.2.2.4 ARQUIVO DE DADOS DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA ESTÁTICA 

 

Uma contingência estática pode ser definida pela perda de um ou mais circuitos e/ou 

mudança na geração em MW e/ou mudança no fator de potência da carga e/ou mudança na 

potência reativa dos elementos shunt (JARDIM, 2019). 

Todas estas contingências estão relacionadas em um arquivo com extensão “*.ctg”. 

 

3.2.2.5 ARQUIVOS DE DADOS DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

Este arquivo é utilizado como entrada de dados para a utilização no modo FTP e na 

realização da avaliação de segurança (*.dsa). Possui apenas nomes dos arquivos e respectivos 

diretórios referentes à sua utilização. Este arquivo tem a função de informar ao programa todos 

os outros arquivos necessários e seus respectivos diretórios para a execução da tarefa de criação 

das regiões de segurança. 

 

3.2.3 REGIÃO DE SEGURANÇA 

 

Uma região de segurança é uma área limitada que representa a condição de segurança 

operativa de um sistema elétrico de potência em um dado ponto de operação e em sua 

vizinhança. A construção desta área é resultado de um processo automatizado de avaliação do 

sistema tanto em regime permanente como em regime transitório.  

Regiões de segurança geradas por meio de uma análise de regime permanente são 

chamadas de Regiões de Segurança Estática, enquanto aquelas construídas considerando o 

comportamento transitório do sistema são chamadas de Região de Segurança Dinâmica. A 

principal diferença entre elas é que, em uma região dinâmica, as soluções são obtidas por meio 

de simulação no domínio do tempo, onde são necessários além dos dados da topologia da rede, 

os modelos dinâmicos dos componentes dos geradores, tais como: regulador de tensão, sistema 

de excitação, sinal adicional estabilizador (conhecido por PSS – Power System Stabilizer), 

limitador de subexcitação, limitador de sobrexcitação e regulador de velocidade (CHAVES, 

2008). 

Apesar das particularidades envolvidas na análise de cada tipo de região de segurança, 

elas são construídas (do ponto de vista gráfico) com base em uma metodologia muito 

semelhante: dado um ponto de operação inicial da rede, os limites de segurança são traçados 
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automaticamente pela variação deste ponto em diferentes direções radiais, por meio de 

redespacho de dois grupos de geração.  

Todo o cálculo de estado da rede é realizado por uma série de simulações de fluxo de 

potência e para cada novo ponto de operação obtido é simulada uma lista de contingências até 

que se encontre um ponto de limite de segurança ou de limite de geração de um dos grupos 

(GOMES, 2014), como pode ser visto na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Construção de uma região de segurança com variações de geração dos grupos G1 e G2. 

 

Fonte: GOMES, 2014. 

 

Para o cálculo da região de segurança são necessários três grupos geradores. O 

primeiro (G1) e o segundo (G2) são grupos compostos pelas unidades geradoras dentro da área 

de estudo que terão o despacho de potência ativa alterado. O terceiro grupo (G3) é formado por 

um conjunto de geradores que pode estar ou não fora da área de estudo e é utilizado para o 

fechamento de balanço de cargas do sistema, ou seja, é um grupo de geradores que se comporta 

como uma barra “swing”.  

A região de segurança é definida pela interseção dos limites associados a cada uma 

das contingências simuladas (GOMES, 2014). A visualização é feita pela projeção da mesma 

em planos definidos por pares de grupos geradores (G1xG2, G1xG3 e G2xG3), como 

demonstrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Interseção dos Limites de Segurança de cada Contingência. 

 

Fonte: GOMES, 2014. 

 

Cabe ressaltar que cada um desses gráficos é uma projeção de uma mesma região de 

segurança. Sendo assim, a informação presente em qualquer um dos gráficos estará presente 

nos outros. 

Conforme mencionado anteriormente, existem diferenças nos cálculos e resultados 

apresentados em uma Região de Segurança Estática e Dinâmica. Para o estudo proposto neste 

trabalho, a utilização de regiões de segurança estática é suficiente.  

Nos conteúdos apresentados a seguir todas as informações são direcionadas a 

construção de regiões estáticas, sendo destacado em particular os casos em que é feita referência 

a uma região de segurança dinâmica. 

 

3.2.3.1 INTERPRETANDO UMA REGIÃO DE SEGURANÇA 

 

Os gráficos resultantes da projeção da região de segurança em um dos planos definidos 

pelos grupos geradores são chamados nomogramas. 

Nomogramas são gráficos bidimensionais mostrando regiões e contornos com cores 

diferenciadas. Cada região ou contorno corresponde à informação sobre um limite de segurança 

do sistema elétrico. A Figura 16 apresenta um exemplo de um nomograma da região de 

segurança dinâmica com 8 direções. O ponto de operação (PO) em que atualmente se encontra 

o sistema analisado está representado por uma cruz em vermelho (GOMES, 2014). 
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Figura 16 – Nomograma de uma região de segurança com ponto de operação atendendo a todos os 

limites. 

 

Fonte: Adaptado de GOMES, 2014. 

 

O nomograma de uma região de segurança pode apresentar as seguintes áreas 

(LEMOS, 2015; SANTOS, 2015): 

 

 Área Violeta: Não é possível operar o sistema por qualquer uma das seguintes 

possibilidades: 

 

a) Um dos grupos de geração atingiu o limite máximo ou mínimo de geração; 

b) O sistema atingiu o ponto de máximo carregamento (esgotamento de suporte 

de reativos na transmissão), caracterizando-se pela não convergência do caso 

ou o limite da curva do nariz; 

c) O sistema é instável para pelo menos uma das contingências em análise. 

 

 Área Verde-escuro: Dentro dessa área (delimitada pelo contorno em azul-

escuro) é possível operar o sistema com segurança, ou seja, sem violações da 

capacidade dos circuitos monitorados. 

 Área Amarela: Dentro dessa área (delimitada pelo contorno em preto) houve 

violação da capacidade de pelo menos um dos circuitos monitorados. 

 

 



47 

Além das áreas, o nomograma pode apresentar os seguintes contornos: 

 

 Contorno Verde-claro: Dentro da área delimitada por este contorno não há 

violação dos limites de emergência de tensão das barras monitoradas. 

 Contorno Vermelho: Dentro da área delimitada por este contorno não há a 

violação de variáveis adicionais definidas pelo usuário; 

 Contorno Azul-claro: Dentro da área delimitada por este contorno não há a 

violação de critério adicional definido pelo usuário.  

 

A Tabela 7 abaixo apresenta, em resumo, informações sobre cada ponto destacado na 

região de segurança da Figura 16. 

 

Tabela 7 – Interpretação dos pontos de operação do nomograma da Figura 16. 

Ponto 
Limites 

Segurança Térmico Tensão 

PO 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

1A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #1 

Com violação pois está fora do 

contorno azul ou da região amarela 

Com violação pois está fora do 

contorno verde claro 

1B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

TL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #1 

Com violação pois está fora do 

contorno verde claro 

1C 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

VL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #1 

2A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #2 

Com violação pois está fora do 

contorno azul ou da região amarela 

Com violação pois está fora do 

contorno verde claro 

2B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Com violação pois está fora do 

contorno azul ou da região amarela 

VL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #2 
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2C 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

TL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #2 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

3A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #3 

Com violação pois está fora do 

contorno azul ou da região amarela 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

3B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

TL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #2 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

3C 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

4A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #4 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

4B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

5A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #5 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

5B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

6A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #6 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Sem violação pois está dentro do 

contorno verde claro 

7A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(passa a ser inseguro) na direção 

#7 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Com violação pois está fora do 

contorno verde claro 
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7B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

VL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #7 

8A 

DS_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ser inseguro) na 

direção #8 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

Com violação pois está fora do 

contorno verde claro 

8B 
Seguro, pois, está dentro da área 

verde-escuro 

Sem violação pois está dentro do 

contorno azul (ou dentro da região 

verde-escuro) 

VL_OUT - Ponto limite de saída 

(além passa a ter violação) na 

direção #8 

Fonte: Adaptado de GOMES, 2014. 

 

O limite de segurança “DS_OUT” indica que a partir deste ponto não é possível operar 

o sistema, pois um dos limites abaixo foi atingido (LEMOS, 2015; SANTOS, 2015): 

 

 Limite “Generation Limit”. É o limite máximo ou mínimo de geração de algum 

dos grupos de geração; 

 Limite “Nose Limit”. É o ponto de máximo ou carregamento, ou seja, há um 

esgotamento do suporte de reativos em um corredor de transmissão; 

 Limite “Convergence Limit”. Também indica o ponto de máximo ou 

carregamento, entretanto, não foi detectado explicitamente.  Ocorre quando 

não há convergência do fluxo de potência executado; 

 Limite “Security Limit”. Ponto de insegurança, ou seja, para pelo menos uma 

das contingências simuladas o sistema é instável. 

 

O limite térmico “TL_OUT” indica que a além deste ponto há uma violação da 

capacidade de algum circuito, ou seja, haverá sobrecarga em algum equipamento monitorado. 

O limite de carregamento dos equipamentos adotado para este critério é o limite de emergência 

especificado no arquivo de definições do Organon (LEMOS, 2015; SANTOS, 2015). 

De modo análogo, o limite de tensão “VL_OUT” indica que a além deste ponto há 

uma violação da faixa de tensão operativa de alguma barra do sistema. A faixa de tensão adotada 

para este critério é a faixa considerando o regime pós-defeito (limites de emergência de tensão). 

Esta faixa de tensão é especificada no arquivo de definições do Organon (LEMOS, 2015; 

SANTOS, 2015). 
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Além dos limites apresentados no exemplo da Tabela 7, existe também o limite do tipo 

“UD_OUT”. Ele indica que, além deste ponto há violação de critérios definidos pelo usuário. 

Quando o ponto de operação aparece em uma região insegura, os pontos de fronteira, 

para retorno a região segura, são identificados pelo termo “IN” em substituição ao termo 

“OUT”. 

Desta forma, o limite do tipo “TL_IN” indica que a além deste ponto o sistema volta 

a operar sem violação de limite térmico. De maneira semelhante, as informações “VL_IN” e 

“UD_IN” indicam que o sistema retorna a região onde não há violação de tensão e violação do 

critério definido pelo usuário, respectivamente. 

 

3.2.3.2 MONITORANDO AS REGIÕES DE SEGURANÇA EM TEMPO REAL 

 

As regiões de segurança são projetadas no painel principal das salas de controle do 

ONS, auxiliando os operadores na identificação de cenários e na verificação das condições de 

segurança do SIN, conforme mostrado na Figura 17. 

Cada região está associada a uma área elétrica de monitoramento pré-definida e pode 

ser alterada de acordo com a necessidade da operação em tempo real. 

Os resultados exibidos são atualizados e fornecidos com base nos dados recebidos 

através do Estimador de Estados do Sistema de Supervisão e Controle do ONS. 

 

Figura 17 – Região de segurança projetada no painel (lado direito inferior) da Sala de Controle do ONS. 

 

Fonte: LEMOS, 2021. 
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Caso seja verificado que o sistema está operando ou se deslocando para um ponto de 

operação inseguro, devem ser adotados procedimentos para garantir o retorno a operação na 

região segura, tendo por base uma avaliação do cenário identificado e os procedimentos de 

controle de tensão e carregamento já estabelecidos nas instruções de operação (LEMOS, 2021). 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

Visando cumprir os objetivos apontados no capítulo 1, este capítulo explora algumas 

simulações utilizando o método de análise por inequações e por regiões de segurança 

(nomogramas) do Organon.  

Para realização das simulações serão utilizados dados reais, obtidos a partir do sistema 

de supervisão e controle do ONS, que gera os cenários base contendo as informações e estados 

dos equipamentos de toda a rede de supervisão do SIN, incluindo a rede básica e complementar. 

A seção 4.1, a seguir, detalha a rede do caso escolhido para o estudo. A seção 4.2 

apresenta a metodologia e as considerações adotadas nas simulações e a seção 4.3 mostra os 

resultados obtidos e a síntese da comparação entre as ferramentas utilizadas. 

 

4.1 SUBÁREA LESTE DA ÁREA 500 / 345 kV MINAS GERAIS 

 

A área 500 / 345 kV Minas Gerais faz parte do sistema de transmissão instalado na 

região sudeste do Brasil, sendo constituído de 7 subáreas, a saber: Norte, Metropolitana, Sul, 

Triangulo Mineiro, Oeste, Mantiqueira e Leste. 

Para este estudo, tendo por base os objetivos elencados e o caso de referência, é 

suficiente limitar as simulações à subárea Leste, que é composta pelas subestações e usinas 

apresentadas na Tabela 8, além dos equipamentos e linhas de transmissão da Rede de Operação 

que as interligam. 
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Tabela 8 – Instalações pertencentes a área 500 / 345 kV Minas Gerais. 

SE Araçuaí 2 

230 kV 

SE Barão de 

Cocais 3 

230 kV 

SE Conselheiro 

Pena 

230 kV 

SE Governador 

Valadares 2 

230 kV 

SE Ipatinga 1 

230 kV 

SE Itabira 2 

230 kV 

SE Itabira 4 

230 kV 

SE João 

Monlevade 2 

230 kV 

SE Mesquita 

500 / 230 kV 

SE Nova Era 2 

230 kV 

SE Sabará 3 

230 kV 

SE Taquaril 

345 / 230 kV 

SE Timóteo 

230kV 

UHE Aimorés 

230 kV 

UHE Baguari 

230 kV 

UHE Guilman 

Amorim 

230 kV 

UHE Irapé 

345/230 kV 

UHE Porto 

Estrela 

230 kV 

UHE Sá 

Carvalho 

69 kV 

UHE Salto 

Grande 

161 kV 

Fonte: ONS, 2020. 

 

A Figura 18 ilustra o digrama unifilar simplificado da subárea Leste de Minas Gerais. 

 

Figura 18 – Diagrama unifilar da subárea Leste de Minas Gerais. 

 

Fonte: ONS, 2019. 
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A maioria dos resultados apontados estará envolvendo, mais especificamente, o trecho 

entre as instalações em 230 kV Mesquita, Baguari e Governador Valadares 2. A Figura 19 

destaca em tracejado o trecho mencionado. 

 

Figura 19 – Diagrama da interligação entre as instalações de 230 kV Mesquita, Baguari e Valadares 2. 

 

Fonte: ONS, 2020. 

 

4.2 METODOLOGIA E CONSIDERAÇÕES DA SIMULAÇÃO 

 

Os estudos serão executados com base na inequação apresentada na revisão 127 da 

Instrução de Operação Normal da Área 500 / 345 kV Minas Gerais, que estabelece, no item 

6.2.1.1, os procedimentos para evitar que a perda da LT 230 kV Governador Valadares 2 / 

Mesquita provoque sobrecarga na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 e na LT 230 

kV Baguari / Mesquita. A Figura 20, apresenta um recorte dos referidos procedimentos, 

ilustrando a inequação mencionada. 
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Figura 20 – Procedimentos específicos para controle de carregamento da IO-ON.SE.5MG. 

 

Fonte: ONS, 2020. 

 

Conforme mencionado no capitulo 1, a análise será feita simulando o sistema em 

condições normais, com diferentes cenários de carga, geração e topologia. Para cada caso, será 

verificado quais são os resultados obtidos tanto pela inequação quanto pelas regiões de 

segurança estática. Ao final, será efetuado o cálculo do fluxo de potência considerando a 

contingência da LT 230 kV Mesquita / Governador Valadares 2 para validar as informações 

fornecidas por cada uma das ferramentas. 

Os cenários foram definidos para os patamares de carga leve, média e pesada, 

considerando a possibilidade da operação com a interligação das áreas Norte/ Leste aberta ou 

fechada em cada patamar. A seleção destes cenários foi feita tendo em vista que a abertura ou 

fechamento da interligação Norte/Leste, através da manobra da LT 138 kV Padre Paraíso / 
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Teófilo Otoni, é de autonomia da CEMIG. A Tabela 9 apresenta um resumo dos cenários 

utilizados. 

 

Tabela 9 – Cenários de simulação 

Cenário Patamar de Carga 
Estado da Interligação Norte/Leste 

(LT 138 kV Padre Paraíso / Teófilo Otoni) 

Cenário 1 Leve Fechada 

Cenário 2 Leve Aberta 

Cenário 3 Média Fechada 

Cenário 4 Média Aberta 

Cenário 5 Pesada Fechada 

Cenário 6 Pesada Aberta 

Fonte: O autor. 

 

Através dos dados de definição do Organon foram efetuados os filtros dos relatórios 

de saída, limitando a análise e os resultados de cada cenário apenas à subárea Leste de Minas 

Gerais. 

Para representar a leitura dos valores finais da inequação de referência, também foi 

utilizado o arquivo de dados de definição do Organon. Por meio dele foi criada uma Variável 

Definida pelo Usuário (UDV), que consiste na soma das mesmas parcelas apresentadas na 

inequação da Figura 20, ponderada pelos mesmos coeficientes. Além disso, foi criando um 

Relatório Definido Pelo Usuário (UDR), que reporta ao usuário quando a inequação violou o 

limite. As Figuras 21 e 22 a seguir mostram a elaboração da UDV e UDR, respectivamente. 
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Figura 21 – Modelando a Inequação por meio de uma UDV. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 22 – Modelando os limites da Inequação por meio de uma UDR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Por fim, foram criados os três grupos de geração e o arquivo de contingencias. Os 

grupos de geração são mostrados na Tabela 10, onde pode ser observado que as usinas cujo 

redespacho tem fator de influência negativo foram alocadas no grupo 1, enquanto as usinas cujo 
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fator de influência é positivo estão concentradas no grupo 2 e as usinas do grupo 3 são aquelas 

com influência nula ou desprezível. 

 

 Tabela 10 – Grupos de geração. 

Grupo 1 (G1-) Grupo 2 (G2+) Grupo 3 (G30) 

UHE Santa Clara UHE Guilman Amorim UEH Três Irmãos 

UHE Aimorés UHE Porto Estrela UHE Jupiá 

UHE Mascarenhas UHE Sá Carvalho UHE Água Vermelha 

UTE Linhares UHE Salto Grande UHE Porto Primavera 

UHE Irapé UHE Baguari - 

UHE Rosal - - 

Fonte: O autor. 

 

Quanto ao arquivo de contingencias, a única contingencia presente na lista é o 

desligamento da LT 230 kV Governador Valadares 2 / Mesquita, de forma a coincidir com o 

objetivo do procedimento adotado na instrução de operação de referência do trabalho. 

Os critérios adotados para a simulação das regiões de segurança se assemelham sempre 

que possível aqueles adotados em tempo real, nas salas de controle do ONS. Esses critérios são 

definidos através do arquivo de parâmetros do Organon (extensão “*.prm”). No contexto deste 

trabalho podem ser destacados os parâmetros listados na Tabela 11: 
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Tabela 11 – Parâmetros utilizados na simulação das regiões de segurança no Organon. 

Os limites utilizados são os limites de emergência de curta duração definidos no cadastro de 

dados do manual de procedimentos da operação (CD-CT.SE.5MG). Esses limites estão 

identificados no arquivo de parâmetros como limites do tipo 3. FP é o limite utilizado nos 

cálculos do fluxo de potência e CTG o limite usado no módulo de análise de contingências. 

 

PFOVRLDLV      = 3       FP:  Limite p/ carregamento (1, 2 ou 3)   

CTGOVRLDLV     = 3       CTG: Limite p/ carregamento (1, 2 ou 3)  

A avaliação de segurança é do tipo Região de Segurança Estática 

 

DSATYPE        = 2       Avalicao (1-CB Est,2-RegSeg Est3-CB Din,4-RegSeg Din) 

São utilizadas quatro direções para a construção do nomograma. O mesmo número utilizado 

nas salas de controle do ONS. Isso reduz o tempo computacional exigido. 

  

SRGNUMDIR      = 4       # de direcoes p/ construcao da regiao (4, 8, ..., 40) 

O nomograma é a projeção da região de segurança no plano definido pelos grupos de geração 

G1 e G2. 

 

SRGSCRNOPT     = 1       Reg.Seg.Exibida (0-Todas,1-G1xG2,2-G1xG3,3-G2xG3,4-UDT) 

Não é habilitado o sincronismo automático de máquinas adicionais no caso base, 

considerando apenas as máquinas disponíveis no caso retirado de tempo real. 

 

SRGCOMTGEN     = N       Adiciona maquinas nao sincronizadas no caso base? 

Fonte: O autor. 

 

4.3 SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

A seguir, serão apresentadas as simulações e uma análise dos resultados para cada 

cenário. Na sequência, será criada uma tabela comparativa dos resultados apresentados por cada 

uma das ferramentas de análise de segurança. Ao final, será mostrado o quadro comparativo 

com as vantagens e desvantagens do uso de cada ferramenta. 
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4.3.1 CENÁRIO 1 

 

A Figura 23 mostra os resultados da simulação da Região de Segurança para o primeiro 

cenário. Como pode ser observado, não foi identificado nenhum tipo de violação para o caso 

de carga leve com a interligação Norte/Leste fechada, isto é, o ponto de operação aparece na 

região segura e qualquer deslocamento em uma das quatro direções definidas não implica em 

nenhum tipo de violação.  

O eixo vertical do nomograma mostrado na Figura 23 representa a geração do grupo 

G2, enquanto o eixo horizontal representa a geração do grupo G1. Os contornos associados a 

esta Região de Segurança Estática estão sobrepostos e marcados no perímetro da Figura, uma 

vez que, em qualquer direção não existe violação. 

 

Figura 23 – Região de Segurança Estática para o cenário 1. 

 

Fonte: O autor. 

 

Ao final do processamento do nomograma é gerado um relatório da região de 

segurança, que indica os limites e contornos de cada área do nomograma. Para este caso, o 

relatório confirma que, nas quatro direções o limite de segurança (“SL_OUT”) está associado 

ao limite de geração máxima e mínima em cada grupo. O relatório pode ser visto na Figura 24. 

A coluna “INEQUA” exibe o resultado do cálculo para a inequação em cada direção.  
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Figura 24 – Relatório com o resultado da região de segurança estática para o cenário 1. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 25 destaca o resultado da inequação para este mesmo cenário, onde não é 

observada violação dos limites definidos na instrução de operação. 

 

Figura 25 – Inequação sem violação para o cenário 1. 

 

Fonte: O autor. 

 

As Figuras 26 a 29 ilustram o resultado do fluxo de potência, calculado pelo Organon 

no ponto de operação, com seus respectivos diagramas esquemáticos. A Figura 26 apresenta o 

caso antes da contingencia e a Figura 28 mostra o fluxo de potência depois da contingencia. 

Para as Figuras 27 e 29, os valores apresentados em azul são os fluxos de potência ativa, 

enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência reativa. 
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Figura 26 – Resultados do fluxo de potência no cenário 1 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 27 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 1 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 28 – Resultados do fluxo de potência no cenário 1 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 29 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 1 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 12 mostra os valores de corrente da LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, medidos no terminal da SE Baguari, antes e após a contingência. 

 

Tabela 12 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. 

Situação 
LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Corrente (A) Limite de Emergência (A) 

Pré-Contingência 89,208 622,00 

Pós-Contingência 106,62 622,00 

Fonte: O autor. 
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No caso particular da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares, o limite de 

emergência apresentado na tabela 12 está associado a flecha máxima dos cabos condutores 

carregados. 

Por meio destes resultados, é possível verificar que não houve sinalização de violação 

nem pela inequação nem pela Região de Segurança Estática. Após a aplicação da contingência, 

o fluxo de potência comprova que a LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 não opera 

acima dos limites de carregamento. 

 

4.3.2 CENÁRIO 2 

 

A Figura 30 mostra os resultados da simulação da Região de Segurança para o segundo 

cenário, onde foi considerada a abertura da interligação Norte/Leste. Assim como no cenário 

anterior, não foi identificado nenhum tipo de violação. No nomograma, o ponto de operação 

aparece na região segura e qualquer deslocamento em uma das quatro direções definidas não 

implica em operação insegura. 

 

Figura 30 – Região de Segurança Estática para o cenário 2. 

 

Fonte: O autor. 

 

Para o cenário 2, o limite de segurança (“SL_OUT”) também está associado ao limite 

de geração máxima e mínima em cada grupo, UG1 e UG2. O relatório da região de segurança 

pode ser visto na Figura 31. 
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Figura 31 – Relatório com o resultado da Região de Segurança Estática para o cenário 2. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 32 destaca o resultado da inequação para este mesmo cenário, onde não é 

observada violação dos limites definidos na instrução de operação.  

 

Figura 32 – Inequação sem violação para o cenário 2. 

 

Fonte: O autor. 

 

As Figuras 33 a 36 ilustram o resultado do fluxo de potência calculado pelo Organon 

no ponto de operação, com os seus respectivos diagramas esquemáticos. A Figura 33 apresenta 

o resultado antes da contingencia e a Figura 35 mostra o fluxo de potência depois da 

contingência. Para as Figuras 34 e 36, os valores apresentados em azul são os fluxos de potência 

ativa, enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência reativa. 
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Figura 33 – Resultados do fluxo de potência no cenário 2 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 34 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 2 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 35 – Resultados do fluxo de potência no cenário 2 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 36 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 2 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 13 mostra os valores de corrente da LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, medidos no terminal da SE Baguari, antes e após a contingência. 
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Tabela 13 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Situação 
LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Corrente (A) Limite de Emergência (A) 

Pré-Contingência 106,45 622,00 

Pós-Contingência 139,65 622,00 

Fonte: O autor. 

 

Por meio destes resultados, é possível verificar que não houve sinalização de violação 

nem pela inequação nem pela Região de Segurança Estática. Após a aplicação da contingência, 

o fluxo de potência comprova que a LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 não opera 

acima dos limites de carregamento. 

Embora o resultado, do ponto de vista da sinalização, tenha sido o mesmo, pode-se 

verificar que os valores numéricos foram diferentes, isto é, com a interligação Norte-Leste 

aberta, o fluxo de potência ativa previsto na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 para 

o cenário pós contingencia por meio da inequação é menor do que o verificado após a aplicação 

da contingência. Este fato pode ser justificado pela alteração topológica em relação ao cenário 

no qual inequação foi elaborada (interligação Norte-Leste fechada). Conforme discutido na 

seção 3.1, mudanças de topologia influenciam nos valores dos fatores de distribuição entre 

equipamentos quando utilizada uma metodologia linearizada.  

 

4.3.3 CENÁRIO 3 

 

A Figura 37 mostra os resultados da simulação da Região de Segurança pelo Organon 

para o terceiro cenário. Neste caso, também é verificado que o ponto de operação está em uma 

região segura. 

Embora não seja o foco do estudo, é possível observar que, com a interligação 

Norte/Leste fechada, há a indicação de um contorno verde que sinaliza os limites de alteração 

do ponto de operação sem que venha a ocorrer a violação da tensão mínima admissível na SE 

138 kV Teófilo Otoni quando da contingência da LT 230 kV Mesquita / Governador Valadares 

2. 
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Figura 37 – Região de Segurança Estática para o cenário 3. 

 

Fonte: O autor. 

É interessante notar que este nomograma apresenta o contorno vermelho que reproduz 

os limites da inequação de referência na região de segurança e uma pequena área amarela 

concentrada na extremidade da direção 3 (canto superior esquerdo do nomograma). Isso 

significa que, neste cenário, tanto as violações térmicas, como a violação da inequação estão 

relacionadas ao deslocamento do ponto de operação para uma região onde acontece despachos 

muito reduzidos das usinas do grupo 1 acompanhados de geração elevada nas usinas do grupo 

2.  

As violações associadas ao deslocamento do ponto de operação em cada uma das 

quatro direções são apresentadas no relatório de regiões de segurança do Organon. Este relatório 

está reproduzido na Figura 38. 

 

Figura 38 – Relatório com o resultado da região de segurança estática para o cenário 3. 

 

Fonte: O autor. 
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Através do relatório é possível identificar que na direção 3 são estabelecidos quatro 

tipos de limites diferentes: “SL_OUT”, “TL_OUT”, “UV_OUT”, e “UD_OUT”. O primeiro 

está associado ao limite de segurança, em função da ocorrência de geração máxima ou mínima 

em cada grupo de gerador. O tipo “UV_OUT” indica o limite de tensão mínima na SE 138 kV 

Teófilo Otoni, que é operada com autonomia pela CEMIG, conforme mencionado 

anteriormente. Os limites “TL_OUT” e “UD_OUT” estão associados ao máximo carregamento 

admissível na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 e ao limite da inequação 

estabelecido na instrução de operação. Como pode ser visto, esses limites coincidem no mesmo 

ponto do nomograma (geração de 6,5 MW em G1 e de 215,7 MW em G2), apontando um 

acoplamento entre o resultado da inequação e as violações térmicas. 

A Figura 39 destaca o valor calculado pela inequação para este cenário e o consequente 

ponto de operação. O cálculo mostra que a inequação também não supera os limites 

estabelecidos na instrução de operação, indicando operação segura. 

 

Figura 39 – Inequação sem violação para o cenário 3. 

 

Fonte: O autor. 

 

As Figuras 40 a 43 ilustram o resultado do fluxo de potência calculado pelo Organon 

no ponto de operação, com os seus respectivos diagramas esquemáticos. A Figura 40 apresenta 

o resultado antes da contingencia e a Figura 42 mostra o fluxo de potência depois da 

contingência. Para as Figuras 41 e 43, os valores apresentados em azul são os fluxos de potência 

ativa, enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência reativa. 
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Figura 40 – Resultados do fluxo de potência no cenário 3 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 41 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 3 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 42 – Resultados do fluxo de potência no cenário 3 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 43 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 3 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 14 mostra os valores de corrente da LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, medidos no terminal da SE Baguari, antes e após a contingência. 

Tabela 14 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. 

Situação 
LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Corrente (A) Limite de Emergência (A) 

Pré-Contingência 301,03 622,00 

Pós-Contingência 476,74 622,00 

Fonte: O autor. 
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Por meio destes resultados, é possível verificar que não houve sinalização de violação 

nem pela inequação nem pela Região de Segurança Estática. Após a aplicação da contingência, 

o fluxo de potência comprova que, no ponto de operação, a LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2 não opera acima dos limites de carregamento. 

As diferenças numéricas encontradas entre o fluxo de potência ativa previsto pela 

inequação para a LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 em situação pós contingência 

e os valores verificados após a execução do fluxo de potência estão associados as diferenças de 

aproximação do método linearizado, que não considera as perdas do sistema 

 

4.3.4 CENÁRIO 4 

 

Para o caso de carga média com a interligação Norte/Leste aberta, foi obtida a região 

de segurança apresentada na Figura 44. Ela mostra o ponto de operação na região de violação 

do limite térmico da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 em caso de contingência da 

LT 230 kV Mesquita /Governador Valadares 2. Além disso, o nomograma também aponta a 

violação da inequação de referência. Pode-se perceber que o ponto de operação está fora do 

contorno vermelho que representa os limites desta inequação.  

  

Figura 44 – Região de Segurança Estática para o cenário 4. 

 

Fonte: O autor. 

 

Essa informação é disponibilizada ao usuário através do relatório das regiões de 

segurança gerado no Organon, conforme apresentado na Figura 45. 
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Figura 45 – Relatório com o resultado da região de segurança estática para o cenário 4. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com base no relatório é possível verificar que os limites de operação segura “TL_IN” 

e “UD_IN” (associado a fronteira de retorno a área verde) coincidem entre si para o mesmo 

despacho dos grupos 1 e 2. Assim como no caso anterior, o cenário 4 aponta um acoplamento 

entre a sinalização da inequação e a violação térmica. 

A Figura 46 destaca o resultado numérico da inequação para o cenário 4, valor superior 

ao limite estabelecido de 248 MW 

 

Figura 46 – Inequação violada para o cenário 4. 

 

Fonte: O autor. 

 

As Figuras 47 a 50 ilustram o resultado do fluxo de potência calculado pelo Organon 

no ponto de operação, com seus respectivos diagramas esquemáticos. A Figura 47 apresenta o 

caso antes da contingencia e a Figura 49 mostra o fluxo de potência depois da contingência. 

Para as Figuras 48 e 50, os valores apresentados em azul são os fluxos de potência ativa, 

enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência reativa. 
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Figura 47 – Resultados do fluxo de potência no cenário 4 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 48 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 4 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 49 – Resultados do fluxo de potência no cenário 4 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 50 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 4 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 15 mostra os valores de corrente na LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, medidos no terminal da SE Baguari, antes e após a contingência. Comprova-se a 

violação do limite de emergência desta linha para a situação após a contingência. 
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Tabela 15 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. 

Situação 
LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Corrente (A) Limite de Emergência (A) 

Pré-Contingência 231,15 622,00 

Pós-Contingência 709,75 622,00 

Fonte: O autor. 

 

Por meio destes resultados, é possível verificar que houve sinalização de violação do 

carregamento da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 no caso da contingência 

estudada, tanto pela inequação, quanto pela região de segurança. Após a aplicação da 

contingência, o fluxo de potência comprova a ocorrência de sobrecarga na referida linha. 

Embora o resultado, do ponto de vista da sinalização, tenha sido o mesmo, pode-se 

verificar que os valores numéricos foram diferentes. Isto é, com a interligação Norte-Leste 

aberta, o fluxo de potência ativa previsto na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 para 

o cenário pós contingencia por meio da inequação é menor do que o verificado após a aplicação 

da contingência. Este fato pode ser justificado pela alteração topológica em relação ao cenário 

no qual inequação foi elaborada (interligação Norte-Leste fechada). Conforme discutido na 

seção 3.1, mudanças de topologia influenciam nos valores dos fatores de distribuição entre 

equipamentos quando utilizada uma metodologia linearizada. 

 

4.3.5 CENÁRIO 5 

 

A Figura 51 mostra os resultados da simulação da Região de Segurança para carga 

pesada com a interligação Norte/Leste fechada. Diferente dos casos anteriores, embora o ponto 

de operação esteja posicionado na região segura, este resultado aponta uma região de violação 

térmica na qual a inequação ainda não está violada. Essas violações ocorrem quando o ponto 

de operação é deslocado nas direções 3 e 4 e está posicionado na área amarela, entre o contorno 

vermelho e a área verde. A Figura 52 ilustra o relatório do Organon para esta região de 

segurança 
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Figura 51 – Região de Segurança Estática para o cenário 5. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 52 – Relatório com o resultado da Região de Segurança Estática para o cenário 5. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com base no relatório, pode ser constatado que os limites do tipo “TL_OUT” 

(associado a fronteira com a área amarela) e “UD_OUT” (associado ao contorno vermelho) 

surgem em pontos não coincidentes nas direções 3 4 da Figura 51. Além disso, fica evidente 

que o limite “TL_OUT” possui valor inferior ao limite “UD_OUT”, indicando que nestes 

pontos o carregamento da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 viola o limite de 

emergência antes da sinalização da inequação. 

De forma a constatar as diferenças apontadas no nomograma, foi executado um caso 

de fluxo de potência em condições normais, considerando o ponto de operação exatamente na 

área de transição entre os limites “TL_OUT” e “UD_OUT”, para verificação do valor da 
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inequação. Posteriormente, o fluxo de carga foi simulado com o desligamento da LT 230 kV 

Mesquita / Governador Valadares 2, nestas mesmas condições. 

As Figuras 53 e 54 ilustram o resultado do fluxo de potência calculado pelo Organon 

para a situação pré-contingencia. Na Figura 54, os valores apresentados em azul são os fluxos 

de potência ativa, enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência reativa. 

 

Figura 53 – Resultados do fluxo de potência para o cenário 5 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 54 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 5 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 55 apresenta o valor calculado para a inequação na situação pré-contingencia, 

onde pode ser verificado que não há sinalização de violação. 
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Figura 55 – Inequação na situação pré-contingencia para o cenário 5. 

 

Fonte: O autor. 

 

As Figura 56 e 57 mostram o resultado do fluxo de potência depois da contingência da 

LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2, com o ponto de operação exatamente na área de 

transição entre os limites “TL_OUT” e “UD_OUT”. Na Figura 56, os valores apresentados em 

azul são os fluxos de potência ativa, enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de 

potência reativa. 

 

Figura 56 – Resultados do fluxo de potência no cenário 5 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 57 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 5 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 16 mostra os valores de corrente na LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, medidos no terminal da SE Baguari, antes e após a contingência. 

 

Tabela 16 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. 

Situação 
LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Corrente (A) Limite de Emergência (A) 

Pré-Contingência 377,91 622,00 

Pós-Contingência 669,05 622,00 

Fonte: O autor. 

 

Os resultados do fluxo de potência e da corrente pós-contingencia comprovam que é 

prevista a sobrecarga na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2, porém esta não foi 

sinalizada pela inequação. Neste caso, existem duas hipóteses podem ser levantadas para 

justificar o referido desacoplamento. A primeira seria a alteração da topologia em relação ao 

caso em que a inequação foi elaborada. De acordo com a fundamentação teórica apresentada 

no capítulo 3, os fatores de distribuição de equipamentos de uma inequação são influenciados 

pela topologia. Porém, para este cenário não existe alteração topológica da rede e esta hipótese 

pode ser descartada.  

A segunda possibilidade está relacionada ao nível de aproximação dos resultados 

gerados pela inequação. Ou seja, é possível que o monitoramento apenas da potência ativa dos 

circuitos envolvidos na análise seja insuficiente para refletir completamente a situação real de 

operação.   
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Essa hipótese pode ser validada observando a Figura 57 e a Tabela 16. Elas evidenciam 

o estado da rede após a contingência da LT 230 kV Mesquita / Governador Valadares 2, onde 

pode ser verificado que o fluxo de potência ativa é bem próximo do valor calculado pela 

inequação, porém o significativo fluxo de potência reativa contribuí para a elevação do 

carregamento da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2, a ponto de ocasionar valores 

de magnitude de corrente acima do limite de emergência deste circuito. 

 

4.3.6 CENÁRIO 6 

 

A Figura 58 mostra os resultados da simulação da Região de Segurança para o último 

cenário, com carga pesada e a saída da interligação Norte / Leste. Neste caso, o ponto de 

operação aparece na região de violação térmica, entre a área segura e o contorno vermelho, que 

representa o limite da inequação. Isso significa a ocorrência de sobrecarga em contingência, 

para a qual a inequação não sinaliza a violação. A Figura 59 ilustra o relatório do Organon para 

esta região de segurança 

 

Figura 58 – Região de Segurança Estática para o cenário 6. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 59 – Relatório com o resultado da Região de Segurança Estática para o cenário 6. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com base no relatório, pode ser verificada a existência de limites do tipo “TL_IN” 

(associado a fronteira de retorno a área verde) nas direções 1 e 2 e de limites do tipo “UD_OUT” 

(associado ao contorno vermelho) nas direções 3 e 4. Desta forma, fica evidente que na 

contingência o carregamento da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 viola o limite de 

emergência antes da sinalização da inequação. 

De forma a constatar as diferenças apontadas no nomograma, foi executado um caso 

de fluxo de potência em condições normais, considerando o ponto de operação exatamente 

como apresentado no nomograma, ou seja, na área de transição entre os limites “TL_IN” e 

“UD_OUT” para verificação do valor da inequação. Posteriormente, o fluxo de carga foi 

simulado com o desligamento da LT 230 kV Mesquita / Governador Valadares 2. 

As Figuras 60 e 61 ilustram o resultado do fluxo de potência calculado pelo Organon 

antes da ocorrência da contingencia. Na Figura 61, os valores apresentados em azul são os 

fluxos de potência ativa, enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência 

reativa. 
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Figura 60 – Resultados do fluxo de potência para o cenário 6 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 61 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 6 pré-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 62 apresenta o valor calculado para a inequação na situação pré-contingência, 

onde pode ser verificado que não há sinalização de violação. 

 

Figura 62 – Inequação na situação pré-contingencia para o cenário 6. 

 

Fonte: O autor. 
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As Figura 63 e 64 mostram o resultado do fluxo de potência pós-contingência da LT 

230 kV Baguari / Governador Valadares 2. Na Figura 64, os valores apresentados em azul são 

os fluxos de potência ativa, enquanto os valores em vermelho representam o fluxo de potência 

reativa. 

 

Figura 63 – Resultados do fluxo de potência no cenário 6 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 64 – Diagrama unifilar simplificado para o cenário 6 pós-contingência. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 17 mostra os valores de corrente da LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, medidos no terminal da SE Baguari, antes e após a contingência. 
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Tabela 17 – Corrente na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2. 

Situação 
LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 

Corrente (A) Limite de Emergência (A) 

Pré-Contingência 403,04 622,00 

Pós-Contingência 688,36 622,00 

Fonte: O autor. 

 

Os resultados do fluxo de potência e da corrente pós-contingencia comprovam que é 

prevista sobrecarga na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2, porém esta não foi 

sinalizada pela inequação.  

Neste caso existem duas hipóteses que justificam o referido desacoplamento. A 

primeira seria a alteração da topologia em relação ao caso em que a inequação foi elaborada. 

De acordo com a fundamentação teórica apresentada no capítulo 3, os fatores de distribuição 

de equipamentos de uma inequação são influenciados pela topologia, e para este cenário a 

interligação Norte/Leste aberta altera a topologia na qual a inequação foi elaborada.  

Para validar esta possibilidade foi calculada uma nova inequação, que está associada 

a condição de Interligação aberta.  

O fator de distribuição é calculado usando a equação (58) do capítulo 3: 

 

𝐾𝑑 =
𝐹(𝐵𝐺𝑅/𝐺𝑉𝐴𝐿)𝑓 − 𝐹(𝐵𝐺𝑅/𝐺𝑉𝐴𝐿)𝑖

𝐹(𝑀𝐸𝑆𝑄/𝐺𝑉𝐴𝐿)𝑖
=
241,9 − 147,6

127,8
= 0,74 (66) 

 

Onde: 

𝐾𝑑 é o fator de distribuição de carregamento; 

𝐹(𝐵𝐺𝑅/𝐺𝑉𝐴𝐿)𝑓  é a potência ativa (em MW) verificada na LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2 após a contingência; 

𝐹(𝐵𝐺𝑅/𝐺𝑉𝐴𝐿)𝑖 é a potência ativa (em MW) verificada na LT 230 kV Baguari / Governador 

Valadares 2, antes da contingência; 

𝐹(𝑀𝐸𝑆𝑄/𝐺𝑉𝐴𝐿)𝑖 é a potência ativa (em MW) verificada na LT 230 kV Mesquita / Governador 

Valadares 2, antes da sua saída de operação; 
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E usando a expressão (59), a inequação recalculada é escrita como:  

 

𝐹(𝐵𝐺𝑅/𝐺𝑉𝐴𝐿) + 0,74 × 𝐹(𝑀𝐸𝑆𝑄/𝐺𝑉𝐴𝐿) < 248 𝑀𝑊 (67) 

 

Conhecendo a nova inequação foi verificado se o seu resultado apontaria violação para 

o mesmo cenário e em condições normais da rede. Desta forma, os valores lidos para cada 

parcela (fluxos na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2 e LT 230 kV Mesquita / 

Governador Valadares 2) são os mesmos daqueles mostrados no diagrama da Figura 61. A 

Tabela 18 mostra o resultado da inequação (41), que considera a alteração topológica na rede. 

 

Tabela 18 – Resultado da aplicação da inequação (41). 

𝐹(𝐵𝐺𝑅/𝐺𝑉𝐴𝐿) 𝐾𝑑 𝐹(𝑀𝐸𝑆𝑄/𝐺𝑉𝐴𝐿) Valor Exibido Limite 

147,6 0,74 127,8 242,2 248 

Fonte: O autor. 

 

Como a nova inequação também não sinaliza a violação, a hipótese de que o 

desacoplamento é ocasionado pela alteração topológica pode ser descartada. 

A segunda possibilidade está relacionada com o nível de aproximação dos resultados 

gerados pela inequação, ou seja, é possível que o monitoramento apenas da potência ativa dos 

circuitos envolvidos na análise seja insuficiente para refletir a situação real de operação.  

Essa hipótese pode ser validada observando a Figura 64 e a Tabela 17. Elas evidenciam 

o estado da rede após a contingência da LT 230 kV Mesquita / Governador Valadares 2, onde 

pode ser verificado que o fluxo de potência ativa é próximo do valor calculado pela inequação. 

Contudo, o fluxo de potência reativa tem valor significativo e contribuí para a elevação do 

carregamento da LT 230 kV Baguari / Governador Valadares 2, a ponto de ocasionar valores 

de magnitude de corrente acima do limite de emergência deste circuito. 

 

4.3.7 COMPARAÇÃO DOS REULTADOS 

 

A Tabela 19 apresenta um resumo dos resultados obtidos em cada cenário com relação 

a sinalização de cada uma das ferramentas sobre a possível violação da região de segurança 

e/ou sobrecarga na LT 230 kV Baguari / Governador Valadares.  
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Tabela 19 – Resumo dos cenários simulados. 

Cenários Inequação Limite Térmico na Região 

de Segurança Estática 
Resultado 

Cenário 1 Sem Violação Sem Violação Acoplado 

Cenário 2 Sem Violação Sem Violação Acoplado 

Cenário 3 Sem Violação Sem Violação Acoplado 

Cenário 4 Com Violação Com Violação Acoplado 

Cenário 5 Sem Violação Com Violação Desacoplado 

Cenário 6 Sem Violação Com Violação Desacoplado 

Fonte: O autor. 

 

Nos cenários 1 e 2 não foram identificadas violações, mesmo diante da possível 

alteração de topologia realizada com autonomia pela CEMIG. Nestes dois casos, não fica 

evidente nenhuma diferença entre os resultados que uma ou outra ferramenta podem apresentar. 

Para os cenários 3 e 4 foi identificado um acoplamento entre os resultados da 

inequação e da região de segurança. Isto é, as indicações de possíveis violações de limites 

acontecem simultaneamente nas duas ferramentas de avaliação de segurança. Uma vantagem 

de se utilizar as inequações em situações como essa é a facilidade de se obter, por meio de 

cálculos simples e rápidos, os valores aproximados de redespacho de cada usina, com base em 

uma lista de influencias previamente conhecida. Isso não acontece para as regiões de segurança. 

Como foi discutido, os nomogramas são gerados a partir da definição de três grupos de usinas. 

Por conta disso, a escolha pelo redespacho depende de uma consulta mais detalhada ao 

programa para identificar qual usina está incluída em cada grupo, além de exigir uma simulação 

separada para o cálculo das influencias desse redespacho. Em algumas situações da operação 

em tempo real, não existe tempo hábil para efetuar análises mais detalhadas. 

Em contrapartida, a projeção dos nomogramas permite uma visualização rápida e 

atualizada do cenário do sistema. Um exemplo disso foi apresentado na simulação dos cenários 

5 e 6. Neles é possível verificar a existência de um desacoplamento entre a sinalização da 

inequação e a sinalização da Região de Segurança Estática, conforme mostrado na Tabela 19. 

Em particular, nos cenários 5 e 6, as análises mostram que o desacoplamento não acontece por 

conta da alteração de topologia, estando fortemente relacionado com o fluxo de potência reativa 

da rede, uma vez que as inequações não consideram a potência reativa em sua modelagem. 

Entretanto, como foi discutido no capítulo 1, as inequações são elaboradas em fase de 

planejamento, utilizado um caso base de estudo no qual a topologia do sistema não 
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necessariamente vai coincidir com a topologia durante a operação em tempo real. Isso reforça 

a importância de uma ferramenta, como as Regiões de Segurança, que sinalize de forma 

evidente a condição de operação com base nas informações e configurações de rede em tempo 

real. 

 Todas essas vantagens e desvantagens estão mapeadas na Tabela 20, que apresenta 

um quadro geral comparativo entre as Inequações e Regiões de Segurança Estática. 

 

Tabela 20 – Comparativo entre Inequações e Regiões de Segurança Estática. 

Inequações de Monitoramento Regiões de Segurança Estática do 

Organon 

Consulta imediata da lista de influência das 

usinas para redespacho 

Necessita de consulta a interface de análise 

para identificação das usinas de cada grupo 

e cálculos de influência do redespacho 

Permite cálculo simples e rápido para 

previsão do impacto do redespacho 

Necessita execução do fluxo de potência 

para previsão do impacto do redespacho  

O resultado da inequação pode ser calculado 

mesmo com indisponibilidade do aplicativo 

que implementa o cálculo 

A plotagem dos nomogramas depende da 

disponibilidade computacional e bom 

desempenho da aplicação 

Os resultados são aproximados pela 

metodologia linearizada do fluxo de carga 

(Fluxo CC) 

Os resultados possuem maior precisão, 

sendo consequência do uso do fluxo de 

carga CA   

Apresentam resultados baseados apenas no 

fluxo de potência ativa dos equipamentos da 

rede 

Apresentam resultados baseados tanto no 

fluxo de potência ativa quanto reativa dos 

equipamentos da rede 

Não possui flexibilidade frente as mudanças 

de configuração e topologia da rede 

Possui flexibilidade frente as mudanças de 

configuração e topologia da rede. Trabalha 

com a rede de tempo real 

O número de contingencias a serem 

monitoradas por uma mesma inequação é 

limitado a viabilidade de construção do 

cálculo 

O número de contingências a serem 

monitoradas é mais flexível e depende 

Essencialmente da capacidade 

computacional disponível 

Fonte: O autor. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

A manutenção de um elevado grau de segurança em redes elétricas durante a operação 

em tempo real não é uma tarefa trivial. Principalmente em um sistema elétrico de potência como 

o brasileiro, que possui dimensões continentais. Muitos requisitos estão envolvidos neste 

processo, como por exemplo: precisão, agilidade, custo e confiabilidade. 

A evolução dos recursos computacionais permitiu grandes avanços, contribuindo com 

a precisão e confiabilidade na tomada de decisão durante a operação do SIN. Neste contexto, o 

estudo apresentado neste trabalho mostra que ferramentas como as Regiões de Segurança 

Estática do Organon, que são capazes de reproduzir o estado da rede elétrica em tempo real, 

são um recurso indispensável para a identificação de cenários e avaliação da segurança na 

operação. Além disso, minimizam os riscos associados as possíveis diferenças naturais que 

acontecem entre cenários de planejamento e de tempo real. 

Os cenários de simulação mostraram a importância da informação fornecida pelas 

Regiões de Segurança Estática nos casos em que as inequações não conseguem sinalizar ao 

operador a existência de situações futuras envolvendo o risco de violação de limites de 

segurança em caso de contingência. Certamente, uma operação baseada apenas na utilização 

das informações extraídas das inequações de monitoramento deixa lacunas significativas do 

ponto de vista de segurança. 

Por outro lado, através dos resultados discutidos na última seção do Capítulo 4, fica 

evidente que também existem vantagens relacionadas ao método de avaliação da segurança 

através das inequações de monitoramento em regime normal, mesmo se tratando de um método 

aproximado. Fatores como simplicidade, agilidade e redundância explicam porque esse tipo de 

ferramenta ainda não pode ser completamente substituída ou descartada. 

A elaboração do quadro comparativo na última seção do Capítulo de 5 permitiu 

explorar a característica complementar das duas ferramentas. A combinação das vantagens 

proporcionadas pelas inequações de monitoramento e pelas Regiões de Segurança Estática se 

traduz em melhores condições de avaliação da segurança, principalmente em contextos 

dinâmicos como os de tempo real.  

Portanto, atualmente, a melhor forma de fornecer recursos ao operador para a tomada 

de decisão rápida, precisa e confiável com relação a segurança do sistema elétrico é a utilização 

complementar das ferramentas estudadas neste trabalho. 
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5.2 PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho abordou a avaliação da segurança em tempo real utilizando apenas 

ferramentas de análise estática. Uma sugestão de trabalhos futuros é a avaliação da segurança 

em tempo real com base em ferramentas de análise dinâmicas, comprando os resultados obtidos 

por estas ferramentas com os resultados alcançados com o este trabalho. 

A segurança de sistemas de potência em tempo real pode ser avaliada, ainda, sob a 

ótica da integração Regiões de Segurança Dinâmicas com os dados provenientes de 

equipamentos de avançada como PMUs. 

Outra proposta é uma avaliação dos impactos que a adoção de uma metodologia de 

análise de segurança capaz de se adequar a cenários não planejados, como as Regiões de 

Segurança (Dinâmicas ou Estáticas), pode auxiliar nas tomadas de decisão considerando a 

otimização energética. Isto é, uma atualização do fluxo de potência ótimo incluindo as 

restrições de segurança verificadas em tempo-real. 
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ANEXO A – Arquivos de simulação do ORGANON 

 

A.1 – Arquivo de dados de definição do ORGANON (extensão “.def”) 

 

!          GROUP DATA FORMAT 

!GROUP, #GROUP, GROUP_NAME    (OBS: #GROUP=1, 2 or 3) 

!   BUS, #BUS or BUS_NAME 

!or 

!   AREA, #AREA 

!or 

!   ZONE, #ZONE 

!END 

  

 GROUP 1 G1(-)      

     BUS   4042    

     BUS   2600    

     BUS   9026    

     BUS   4064    

     BUS  90052    

     BUS  90053    

     END 

 GROUP 2 G2(+)      

     BUS    306    

     BUS   1594    

     BUS   1502    

     BUS   1496    

     END 

 GROUP 3 G3(0)      

     BUS    501    

     BUS    520    

     BUS    502    

     BUS    500    

     BUS    510    

     END 

 END 

  

!          MONITOR DATA FORMAT         (OBS: CODE: Branch monitoring code = BOTH or ONE) 

!MONITOR 

!   SYSTEM, VMIN, VMAX, CODE 

!or 

!   AREA, #AREA, VMIN, VMAX, CODE 

!or 

!   ZONE, #ZONE, VMIN, VMAX, CODE 

!or 

!   BUS, #BUS, CODE 

!END 

  

 MONITOR 

 BUS      1496                BOTH / BAGUAR--2GR   

 BUS      1495                BOTH / BAGUAR-MG230  

 BUS       394                BOTH / VALADA-MG230  

 BUS       348                BOTH / VALADAPCH138  

 BUS     90125                BOTH / MGGVAL69S01   

 BUS      1557                BOTH / TOTONIPCH138  
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 BUS      4080                BOTH / PPARAIPCH138  

 BUS      4070                BOTH / ARACUA-MG230  

 BUS      4081                BOTH / ARACUA-MG138  

 BUS      4064                BOTH / IRAPE---3GR   

 BUS      4065                BOTH / IRAPE--MG345  

 BUS      4071                BOTH / IRAPE--MG230  

 BUS       341                BOTH / MCLARO-MG345  

 BUS       342                BOTH / MCLAR2-MG138  

 BUS       344                BOTH / MESQUI-MG500  

 BUS       345                BOTH / MESQUI-MG230  

 BUS       319                BOTH / CPENA--MG230  

 BUS      9014                BOTH / C.PENA-MG069  

 BUS      4358                BOTH / GVALA6-MG230  

 BUS      4042                BOTH / AIMORE--1GR   

 BUS      4043                BOTH / AIMORE-MG230  

 BUS      2654                BOTH / MASCAR-ES230  

 BUS      2600                BOTH / MASCA---2GR   

 BUS      2655                BOTH / MASCAR-ES138  

 BUS      9040                BOTH / UMINA1-MG230  

 BUS      1530                BOTH / IPATIN-MG230  

 BUS      1535                BOTH / IPATIN-MG138  

 BUS      1531                BOTH / IPATIN-MG161  

 BUS      1532                BOTH / IPATD-PCH161  

 BUS      1502                BOTH / MGSGRA13PG01  

 BUS      1570                BOTH / SGRAN-PCH161  

 BUS     90788                BOTH / MGTIMO230R01  

 BUS      1596                BOTH / ACESIT-MG230  

 BUS      1597                BOTH / ACESIT-MG069  

 BUS      1598                BOTH / SACARV-MG069  

 BUS      1594                BOTH / PESTRE--2GR   

 BUS      1592                BOTH / PESTRE-MG230  

 BUS       306                BOTH / GUILMA--1GR   

 BUS      1529                BOTH / GUILMA-MG230  

 BUS      1545                BOTH / N.ERA-TAP230  

 BUS      1534                BOTH / ITABI2-MG230  

 BUS      1497                BOTH / SABAR3-MG230  

 BUS      1520                BOTH / MONLE2-MG230  

 BUS      9004                BOTH / BCOCA3-MG230  

 BUS      9024                BOTH / ITABI4-MG230  

 BUS       372                BOTH / TAQUAR-MG345  

 BUS       373                BOTH / TAQUAR-MG230  

 BUS       376                BOTH / TAQUAR-MG138  

 END / 

  

!          UDV (User Defined Variable) DATA FORMAT 

!UDV, UDV_NAME,  UDV_TYPE 

!   #BUS, FACTOR                               (OBS:FOR UDV_TYPE=PG,QG,SG,PL,QL,SL,QSHT) 

!or 

!   #BUS_FROM, #BUS_TO, CIRC_ID, FACTOR        (OBS:FOR UDV_TYPE=PFLOW,QFLOW,SFLOW,IPU) 

!END 

  

 UDV INEQUA     PFLOW      

       1495       394    01  1.00 

        345       394    01  0.72 

     END / 

  

!          UDT (User Defined Table) DATA FORMAT 
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!UDT, UDT_NAME,  UDT_TYPE(*) 

!   UDV_NAME, FACTOR, VMIN, VMAX                           (OBS:FOR UDT_TYPE=UDV) 

!or 

!   #BUS, FACTOR, VMIN, VMAX                               (OBS:FOR UDT_TYPE=VPU,VANG,PG,QG,SG,PL,QL,SL,QSHT) 

!or 

!   #BUS_FROM, #BUS_TO, CIRC_ID, FACTOR, VMIN, VMAX        (OBS:FOR UDT_TYPE=PFLOW,QFLOW,SFLOW,IPU) 

!END 

  

!(*)OBS: FOR UDT_TYPE=MIX FORMATS CHANGE TO: 

!   UDV, UDV_NAME, FACTOR, VMIN, VMAX 

!   TYPE, #BUS, FACTOR, VMIN, VMAX                         (OBS:FOR TYPE=VPU,VANG,PG,QG,SG,PL,QL,SL,QSHT) 

!   TYPE, #BUS_FROM, #BUS_TO, CIRC_ID, FACTOR, VMIN, VMAX  (OBS:FOR TYPE=PFLOW,QFLOW,SFLOW,IPU) 

  

UDT RESULTADO  UDV        

   INEQUA         1.0000     0.0000   248.0000 

END / 

!  

! EQUIVALENT DEFINITION DATA 

!  

EQUIV / 

END / 

  

!          ABACUS DATA FORMAT      (OBS: SEC and VIO contours and HIST1, ... HIST4 historical points) 

!ABACUS 

!   SEC 

!      X1, Y1 

!      X2, Y2 

!      ... 

!      XN, YN                      (OBS: UP TO 50 PAIRS OF (X,Y) VALUES) 

!   END 

!   VIO 

!      X1, Y1 

!      X2, Y2 

!      ... 

!      XN, YN                      (OBS: UP TO 50 PAIRS OF (X,Y) VALUES) 

!   END 

!   HIST1 HIST_NAME                (OBS: MUST REPEAT THIS BLOCK FOR HIST2, HIST3, HIST4) 

!      X1, Y1 

!      X2, Y2 

!      ... 

!      XN, YN                      (OBS: UP TO 2000 PAIRS OF (X,Y) VALUES) 

!   END 

!END 

 

A.2 – Arquivo de dados de contingência do ORGANON (extensão “.ctg”) 

 

  'LT_MESQ_GVAL                                                '  

BRANCH        345          394       01 

     END / 

 END / 
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ANEXO B – Caso de Referência da IO-ON.SE.5MG 
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