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RESUMO 

 

PERRETTO, Henrique; PEREIRA, Juliano S.; VOLPATO GARCIA, Paulo H. Análise 
Estática de Estabilidade de Tensão com Cenários de Geração Distribuída 
Através do Software ANAREDE. 2016. 74f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 

 

O crescimento populacional, econômico e tecnológico levam a um 

acréscimo da demanda de energia elétrica em todo o mundo. Assim, para que o 

critério de continuidade de fornecimento de energia seja mantido e, também, para a 

tomada de decisão no planejamento de expansão do sistema, é necessário 

conhecer os limites de estabilidade do mesmo. Neste trabalho é feita uma análise 

dos limites de tensão e sua abordagem estática, através do cálculo de fluxo de 

potência continuado para a obtenção das curvas PV que apontam para o máximo 

carregamento ou o colapso do sistema. São estudados diferentes cenários que 

alteram as curvas PV e a margem de máximo carregamento. Para obter os 

resultados e realizar as simulações, utilizou-se o software ANAREDE e o modelo de 

sistema de 14 barras do IEEE. Primeiramente, analisou-se os limites de geração 

ativa e reativa dos geradores e seus efeitos no ponto de colapso do sistema. Na 

sequência, foi estudado a inserção de geração distribuída em barras distantes dos 

grandes centros geradores e os seus benefícios ao máximo carregamento do 

sistema. Para isso, o modelo de 14 barras do IEEE foi modificado, com a adição de 

uma barra nomeada barra 15, representando a geração distribuída. Finalmente, foi 

analisado o impacto de contingências para a estabilidade do sistema. Através destes 

estudos, procurou-se entender o comportamento da estabilidade de tensão do 

sistema ao serem definidos limites para sua geração, e também, a influência da 

inserção de geração distribuída em barras distantes dos grandes centros geradores. 

 

 

Palavras-chave: Estabilidade de Tensão. Colapso de Tensão. ANAREDE. Geração 

Distribuída. Limites de Geração. Curva de Capabilidade. Fluxo de Potência 

Continuado 

 



	

	

ABSTRACT 
 

PERRETTO, Henrique; PEREIRA, Juliano S.; VOLPATO GARCIA, Paulo H. Voltage 
Stability Static Analysis with Distributed Generation Using ANAREDE Software. 
2016. 74f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 

 

Population, economic and technology growth leads to an increase on the 

electrical energy demand all around the globe. For this reason, to know the system’s 

stability limits is necessary to maintain the standard of continuity of energy supply, 

and to auxiliate on the operational decision, and to help on the system’s planning 

expansion. On this paper is studied the voltage limits and its static approach by the 

continuous power flow analysis that leads to the PV curves obtainment, who shows 

the system’s maximum loading or voltage collapse point. Different scenarios that 

change the PV curves behavior and the maximum loading margin are studied in this 

thesis. The software ANAREDE was used to simulate and obtain the results on the 

IEEE 14 bus system. On the first scenario was analyzed the active and reactive 

power generation limits and its effects to the voltage collapse point. On the 

sequence, it was studied the distributed generation insertion on a distant bus from 

big generation’s centers, and analyzed benefits to system’s voltage stability. To the 

distributed generation insertion, the IEEE 14 bus system was modificated adding a 

bus 15, which represents the distributed generation. Finally, it analysis the 

contingencies impact on the system’s voltage stability. This study pursuits the 

understandment of the system voltage stability’s behavior when generation limits are 

defined, and also, when there is distributed generation inserted on distant busses 

from the big generation centers.  

 

 

Key words: Voltage Stability. Voltage Collapse. ANAREDE. Distributed Generation. 

Generation Limits. Capability Curve. Continuous Power Flow. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o sistema elétrico brasileiro enfrenta uma crise energética que 

causa impactos sobre a economia do país e, consequentemente, sobre o poder de 

consumo da população. Esta crise é decorrente de diversos fatores, tais como o 

aumento do número de consumidores e da potência demandada por eles, bem 

como crises hídricas, econômicas e ambientais. Dessa forma, a busca pela 

eficiência máxima do atual sistema elétrico de potência tornou-se uma prioridade 

das instituições responsáveis pela operação do setor. 

Segundo Stevenson (1986) um sistema de potência é composto por: 

centrais geradoras, linhas de transmissão e os sistemas de distribuição.  Essas 

partes constituintes do sistema influenciam, cada qual ao seu modo, a estabilidade 

do sistema como um todo. 

Neste sentido, é necessário um estudo aprofundado sobre os fenômenos 

que podem impactar no fornecimento de energia ao consumidor. Por isso, é 

imprescindível que o processo de transmissão e fornecimento da energia elétrica 

atenda aos padrões de qualidade estipulados pelos órgãos competentes. 

Para alcançar esses padrões de qualidade as instituições do setor elétrico 

estão constantemente investindo em planejamento e em uma melhor operação do 

sistema a fim de garantir a estabilidade de tensão. Steinmetz (1920) aponta que o 

problema de estabilidade de tensão já era considerado um fator muito importante 

quando referente à segurança de sistemas de potência durante a década de 1920. 

Assim sendo, este trabalho busca-se analisar a estabilidade de tensão em 

sistemas elétricos de potência, a fim de verificar os efeitos do acréscimo de cargas, 

das variações da geração e do controle dos equipamentos do sistema. 

 

 

1.1 TEMA 

Estudo do problema de colapso de tensão e cálculo do ponto de máximo 

carregamento de sistemas elétricos de potência através do fluxo de potência 

continuado. 
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1.1.1 Delimitação Do Tema 

Kundur et al. (2004) afirmam que a estabilidade de tensão de um sistema 

elétrico, para dada condição inicial, é a capacidade de um sistema em manter o 

equilíbrio entre a carga demandada e a carga fornecida durante operação após 

passar por um distúrbio. 

Dessa forma, caso a estabilidade de tensão não seja assegurada e os 

limites de operação do sistema sejam ultrapassados, pode ocorrer a perda do 

fornecimento de energia, ocasionando impactos negativos em diversos setores. 

Além disso, a energia elétrica é um bem público e assim sendo, a continuidade de 

seu suprimento deve ser assegurada. 

Dentre as possíveis causas de instabilidade de tensão, Taylor (1994) 

menciona: os curtos-circuitos, os defeitos nos equipamentos, os erros humanos, a 

incapacidade de atender a demanda de energia reativa, os acréscimos de carga, as 

saídas de linhas de transmissão ou de geradores importantes no sistema, entre 

outros. Esses fenômenos têm se tornado cada vez mais imprevisíveis devido ao 

crescente aumento da demanda energética, que por sua vez, influencia na 

sobrecarga do sistema elétrico. 

Uma vez que os países têm como princípio básico o crescimento de suas 

economias, que hoje estão atreladas diretamente à produção e à demanda de 

energia elétrica, é necessário assegurar aos consumidores, sejam eles industriais 

(consumidores atrelados a produção de riqueza) ou residenciais (consumidores 

relacionados ao consumo de riquezas) que haja maior produção de energia elétrica 

e que sua transmissão e distribuição sejam também mais confiáveis.  

Nos últimos anos, a sociedade, principalmente a brasileira, vem passando 

por uma crise energética, movida por diversas frentes, seja ela pelo aumento de 

consumidores, e que acarretam um aumento no risco de colapso segundo Morison 

et al. (2004), ou por crises hídricas, econômicas e ambientais, sendo que as duas 

últimas diminuem a possibilidade da utilização de combustíveis fósseis e nucleares. 

Devido a isso, alguns métodos são considerados para tentar diminuir os 

problemas causados pelas crises citadas, entre eles encontra-se a geração 

distribuída (GD), seja ela através de geradores eólicos, fotovoltaicas ou pequenas 

centrais hidroelétricas (PCH) com pequena área de reservatório. 
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Santos (2009) aponta que o governo brasileiro vem investindo em centrais 

de geração distantes dos grandes centros de consumo e que isso pode representar 

um problema para o sistema elétrico, uma vez que grandes distâncias acarretam em 

maiores riscos para a estabilidade do sistema e para o ilhamento de regiões. Com 

esse pensamento, é possível imaginar que o inverso, ou seja, a geração mais 

próxima das grandes cargas pode ser benéfica ao sistema quanto a esses aspectos. 

Portanto, neste trabalho, foram estudados os impactos da geração 

distribuída na estabilidade de tensão de um sistema elétrico de potência. 

 

 

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 

Assim como citado anteriormente, a fim de suprir a demanda crescente, o 

governo brasileiro vem investindo na construção de novas unidades geradoras e 

linhas de transmissão. Todavia essas novas unidades estão sendo alocadas longe 

dos grandes centros consumidores. Essa grande distância entre geração e consumo 

pode vir a caracterizar, segundo Santos (2009), em um problema para a estabilidade 

do sistema elétrico.  

Uma das recentes alternativas que auxiliam a monitoração e operação do 

sistema para que ele permaneça estável é o estudo constante da margem de 

carregamento do sistema. Esse monitoramento constante deve ser, 

preferencialmente, online e que tome pouco tempo computacional, para que as 

decisões sejam tomadas com agilidade e eficiência, evitando assim danos críticos 

ao sistema. 

Segundo o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL (2015), no 

cenário nacional, o programa computacional mais utilizado para análise de 

estabilidade de tensão e para o cálculo da margem de carregamento do sistema é o 

ANAREDE. Este programa possibilita o levantamento das curvas PV (Potência Ativa 

versus Tensão Eficaz) e QV (Potência Reativa versus Tensão Eficaz) de um dado 

sistema através do cálculo do fluxo de potência continuado (com ou sem 

parametrização da tensão). 

Essas ferramentas precisam estar disponíveis para o engenheiro de 

operação para um melhor controle das atividades a serem executadas. Portanto, a 
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análise de estabilidade de tensão do sistema torna-se de extrema importância para 

prevenir distúrbios no sistema elétrico. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Estudar o Problema de Colapso de Tensão e calcular o ponto de máximo 

carregamento de sistemas elétricos de potência utilizando o programa ANAREDE. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Foram alcançados com este estudo os seguintes objetivos: 

• Caracterização do problema de colapso de tensão para sistemas 

elétricos de potência; 

• Descrição do método de fluxo de potência continuado para traçar curvas 

PV, QV e sua interpretação; 

• Utilização do programa ANAREDE para análise e cálculo do ponto de 

máximo carregamento; 

• Avaliação do impacto da inserção de cargas e de cenários de geração 

distribuída na rede no deslocamento da curva PV; 

• Observação do impacto dos limites dos equipamentos do sistema elétrico 

de potência na capacidade de máxima transferência de potência; 

• Discussão dentre os aspectos estudados, os que mais influenciaram na 

estabilidade de tensão no sistema. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Segundo o estudo feito pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2014), 

o consumo de energia elétrica brasileiro vai mais que triplicar até 2050, atingindo um 

montante de 1.624 TWh. É notável, então, a necessidade da criação de novos meios 

de geração de energia. Entretanto, Kundur et al. (2004) afirma que longas distâncias 

entre os centros consumidores e centros geradores contribui de forma significativa 

para a instabilidade de tensão de uma rede. Assim sendo, muitos desses novos 

métodos de geração podem também acarretar em problemas de instabilidade de 

tensão. 

O conhecimento dos pontos de máximo carregamento do sistema pode 

ajudar a pré-definir seus pontos críticos e esses dados podem ser úteis para 

planejar a operação e expansão de um SEP, uma vez que, segundo Castro Jr. 

(2009), espera-se que o operador do sistema tenha ferramentas que permitam 

prevenir o colapso de tensão e o auxilie a tomar medidas para evitar tal fenômeno. 

 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Na primeira etapa desenvolvida neste trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica na literatura disponível, afim de familiarizar-se e compreender os temas 

abordados. Os recursos utilizados foram aqueles encontrados no acervo da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e nas bases de dados 

disponíveis na rede.  

A seguir, foi estudado o método de fluxo de potência continuado para 

levantamento das curvas PV e QV. Segundo Van Cutsem e Vournas (1998) este 

método consiste em calcular várias vezes o fluxo de potência comum, 

acrescentando a cada cálculo de fluxo, um parâmetro de carga no sistema. O 

resultado deste método são as curvas PV e QV que foram utilizadas para analisar o 

ponto de colapso.  

Uma vez obtido o ponto de colapso do sistema, através do método descrito, 

foram efetuadas análises considerando contingências e métodos de melhorias.  
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Finalmente, todos os resultados e dados obtidos foram confrontados 

possibilitando uma análise final.  

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) foi dividido da seguinte forma: 

Capítulo 1: Apresentação da proposta deste trabalho, delimitando o tema, a 

problemática tratada, os objetivos atingidos, assim como a metodologia utilizada 

para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Capítulo 2: Revisão bibliográfica referente aos conceitos de sistemas 

elétricos de potência ligados a estabilidade de tensão, à máxima transferência de 

potência, ao método do fluxo continuado de potência, à aos limites da curva de 

capabilidade de um gerador e, por fim, aos impactos da geração distribuída na 

estabilidade dos SEP.   

Capítulo 3: Revisão bibliográfica sobre o software ANAREDE, seus 

comandos e janelas que foram necessários para o desenvolvimento deste trabalho. 

Capítulo 4: Avaliação dos efeitos sobre a estabilidade de tensão em SEP, 

devido a variação da geração, de cargas e da configuração dos equipamentos 

destes sistemas. Esta análise foi realizada através da aplicação do método do fluxo 

continuado no Sistema de 14 barras do IEEE, utilizando a modelagem através de 

software computacional (ANAREDE). Foram, também, desenvolvidos métodos que 

minimizam o comportamento de instabilidade no sistema.  

Capítulo 5: Conclusão decorrente das análises efetuadas durante o 

desenvolvimento deste trabalho.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Para elucidar os problemas de colapso de tensão, neste capítulo é feita uma 

abordagem aos conceitos técnicos relacionados à estabilidade em sistemas de 

potência e aos respectivos métodos de análise de estabilidade de tensão.  

Inicialmente é apresentado os diferentes fenômenos pelos quais um SEP 

pode se tornar instável, para em seguida, discorrer de forma mais aprofundada 

sobre a estabilidade de tensão em si. 

Na sequência, as diferentes técnicas de análise dinâmica e estática são 

abordadas, esclarecendo assim, as aplicações de cada uma, bem como suas 

vantagens e dificuldades.  

Aprofundando-se no método de análise estática de estabilidade de tensão, 

são apresentadas brevemente as diferentes formas para obter a margem de 

carregamento de um SEP. 

Finalmente, esta revisão bibliográfica se encerrará com a introdução da 

técnica de Fluxo de Potência Continuado, técnica utilizada pelo software ANAREDE 

para obter os pontos de colapso do sistema, indispensáveis para a operação e 

planejamento da expansão de um SEP.  

 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE EM UM SEP 

Em função do aumento da demanda e da complexidade dos SEP, a 

confiabilidade destes sistemas tornou-se uma preocupação constante, por parte dos 

profissionais inseridos no setor. Esta preocupação é consequência das diversas 

formas de instabilidades às quais estes sistemas estão sujeitos, por estarem 

frequentemente operando próximo dos seus limites de operação. 

Uma vez que estas instabilidades podem acarretar no fenômeno de colapso 

de tensão, e por consequência, impedir o fornecimento de energia, é necessário 

compreender suas origens e suas consequências.  
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Segundo Kundur et al. (2004): 

A estabilidade de um SEP é a sua habilidade, para uma dada condição 
inicial de operação, de retornar a um estado em equilíbrio de operação 
depois de ter sido submetido a um distúrbio físico, com a maioria das 
variáveis limitadas de forma que praticamente todo o sistema se mantém 
intacto.   

Enquanto algumas perturbações são naturais, como a diminuição/aumento 

da demanda, outras ocorrem sem que sejam previstas. Estes eventos aleatórios são 

denominados como contingências, segundo Santos (2009), onde um ou mais 

equipamentos saem de operação de forma inesperada. 

Os SEP estão sujeitos desde a pequenas perturbações a grandes distúrbios, 

como a perda de uma (ou mais) linha de transmissão. Assim, além da condição 

inicial de operação, o equilíbrio do sistema é diretamente atrelado a natureza do 

distúrbio.  

Independente das variações às quais o SEP possa ser submetido, é 

importante que o mesmo possa se adaptar de forma a operar satisfatoriamente.  

Entretanto, Kundur et al. (2004) afirma que é inviável projetar sistemas de potência 

para serem estáveis para todas as possibilidades de distúrbios. Na prática, é 

realizado uma seleção de contingências de acordo com a alta probabilidade de 

ocorrência das mesmas.  

A estabilidade de um SEP é classificada segundo a:  

• Estabilidade do ângulo do rotor: associada a capacidade de um 

gerador síncrono em permanecer em sincronismo seguido de uma perturbação no 

sistema; 

• Estabilidade de frequência: capacidade do sistema em manter a 

frequência dentro dos padrões nominais de operação, mesmo em sequência de um 

desequilíbrio considerável entre geração e carga; 

• Estabilidade de tensão: associada à habilidade de um SEP em manter 

aceitável as tensões de todas as barras em condições normais de operação e 

depois de submetido a alguma perturbação (KUNDUR, 1994). 

Uma vez que o foco deste trabalho está relacionado à estabilidade de 

tensão, esta foi abordada com maior ênfase na sequência. Quanto às outras formas 
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de classificação da estabilidade de um SEP, recomenda-se a leitura complementar 

de Kundur et al. (2004) para uma maior compreensão.  

 

 

2.3 ESTABILIDADE DE TENSÃO 

Como já mencionado previamente, a estabilidade de tensão está 

relacionada a capacidade de um SEP em manter a sua condição de equilíbrio em 

regime normal de operação, assim como, retornar a mesma após sofrer 

perturbações severas.  

Mansour (2013) afirma que o principal fator que contribui para a instabilidade 

de tensão é a queda de tensão que ocorre devido ao fluxo de potência ativa e 

reativa através das reatâncias indutivas das linhas de transmissão, que limitam a 

capacidade da linha de transmissão em transferir a potência e manter a tensão nos 

níveis pré-estabelecidos.  

Em consequência da incapacidade da linha em transferir potência ativa, é 

possível que os SEP percam cargas em determinadas áreas, ou linhas de 

transmissão, ou ainda outros equipamentos devido a atuação da proteção de forma 

a confinar o distúrbio. Nos casos em que o sistema não seja capaz de retornar ao 

seu estado de equilíbrio, devido à uma perturbação severa, poderá ocorrer um 

colapso de tensão. 

Dessa forma a estabilidade de um SEP quanto a sua tensão torna-se um 

fator de extrema importância para as companhias de energia e principalmente, no 

Brasil, para o Operador Nacional do Sistema (ONS), uma vez que estes devem 

assegurar fornecimento contínuo e com qualidade de energia para os consumidores. 

Van Cutsem e Vournas (1998) apontam que a instabilidade de tensão de um 

sistema decorre da tentativa do carregamento do sistema em restaurar o consumo 

de potência quando este está além dos limites permitidos pela transmissão e 

geração do sistema. 

Taylor (1994) aponta que um sistema sofre um colapso de tensão quando, 

após submetido a um determinado distúrbio, as tensões verificadas quando em 

equilíbrio estão abaixo de valores aceitáveis. Tais colapsos podem ser parciais ou 
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gerais (blackout). Pode-se considerar como exemplo entre tais distúrbios o aumento 

de carga no sistema, curto circuitos na linha e perda de máquinas geradoras. 

Mansour (2013) aponta que a instabilidade em um SEP pode ser decorrente 

de pequenas perturbações ou grandes perturbações. As pequenas perturbações 

estão relacionadas ao aumento de carga, de geração ou através das perdas de 

elementos de pouca significância no SEP, enquanto que as grandes perturbações 

são definidas como perturbações severas, como perda de grandes centros de 

geração, entrada ou saída de grandes cargas do sistema e faltas na rede de 

transmissão. 

Segundo Kundur et al. (2004) uma causa de estabilidade de tensão está 

ligada aos limites de geração de potência reativa de um SEP. Estes limites serão 

discutidos mais à frente. 

Mansour (2013) aponta que o colapso de tensão pode ocorrer não somente 

para problemas de sub-tensão, mas também para cenários de sobre-tensão, quando 

a rede se comporta de forma capacitiva. 

Santos (2009), por sua vez, afirma que a instabilidade de tensão é 

consequência de contingências no sistema elétrico, da máxima transferência de 

potência ativa ou quando o sistema não consegue atender a demanda de potência 

reativa.  

 

 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISE DE INSTABILIDADE DE TENSÃO 

Destacam-se duas formas de análise de instabilidade de tensão, a dinâmica 

e a estática, desenvolvidas respectivamente através de equações algébrico 

diferenciais e apenas equações algébricas. 

 
2.4.1 Análise Dinâmica 

A análise dinâmica oferece uma simulação fiel do comportamento do SEP 

no domínio do tempo após a ocorrência da perturbação ou eventos que possam 

causar um colapso de tensão no sistema. Esta forma de análise exige um maior 
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esforço computacional já que utiliza técnicas de solução de equações diferenciais 

ordinárias não lineares. Para um estudo envolvendo diversos cenários de 

contingências, perturbações e acréscimos de cargas, o mesmo necessita um maior 

esforço computacional (SILVA, 2001). 

Entretanto esta ferramenta torna-se indispensável para estudos específicos, 

a fim de revelar detalhes importantes, omitidos pela análise estática. 

2.4.2 Análise Estática 

Na análise estática o comportamento dinâmico dos elementos do SEP é 

desprezado. Sua modelagem é realizada através de equações algébricas, sejam 

elas lineares ou não. Por mais que o fenômeno da estabilidade de tensão seja 

dinâmico opta-se muitas vezes por uma análise estática, tendo em vista um menor 

esforço computacional e uma maior facilidade de modelagem do sistema. Segundo 

Kundur et al., (2004) em condições adequadas a análise dinâmica e estática 

fornecem resultados muito semelhantes.  

A análise estática baseia-se nos conceitos de fluxo de potência e de fluxo de 

potência continuado. A ideia central dessa análise consiste em obter a margem de 

carregamento do sistema, ou ponto de colapso de tensão. Isso é feito por meio do 

acréscimo de carga, após cada solução do fluxo de potência até que se obtenha o 

ponto de máxima transferência de potência do sistema (VAN CUTSEM e 

VOURNAS,1998). 

A utilização de métodos estáticos é fundamental para a análise de 

estabilidade de tensão em ambientes em que há restrições rigorosas com relação a 

tempos computacionais, como por exemplo a operação em tempo real. 

Considerando que o software ANAREDE faz a análise de estabilidade de 

tensão através do fluxo de potência continuado, as sessões 2.5 e 2.6 farão uma 

breve revisão destes conceitos.  

2.5 FLUXO DE POTÊNCIA 

Monticelli (1983) define que o cálculo de fluxo de potência tem por objetivo, 

através de uma modelagem estática, determinar o estado da rede e a sua 

distribuição de fluxos, que são determinados através de equações obtidas pela 
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primeira lei de Kirchhoff, na qual a soma das injeções de potência em uma barra 

deve ser nula, e pela segunda lei de Kirchhoff, sendo que essas potências são 

relacionadas à tensão na barra. 

Ainda segundo Monticelli (1983), pode-se escrever uma expressão geral 

para as injeções liquidas potência ativa e reativa para a barra k: 

 

!" = $" $% &"% cos *"% +,"% sin *"%
%∈"

 

 
(2.1) 

!" = $" $% &"% sin *"%- ,"% cos *"%
%∈"

 

 
(2.2) 

 

Sendo que: 

• Pk é a injeção de potência ativa na barra k; 

• Qk é a injeção de potência reativa na barra k; 

• Vk é a tensão eficaz na barra k; 

• Vm é a tensão eficaz na barra m; 

• Gkm é o elemento da matriz de condutância entre as barras k e m; 

• Bkm é o elemento da matriz de susceptância entre as barras k e m; 

• θkm é a defasagem da tensão entre a barra k e a barra m. 

 

O somatório realizado compreende, por sua vez, todas as barras m 

adjacentes a barra k, incluindo ela própria. 

Para o cálculo do fluxo de potência a matriz admitância do sistema (Y) deve 

ser conhecida, sendo calculada através dos parâmetros de linha, e disponibilizará os 

valores da condutância (G) e susceptância (B) do sistema, sendo Y = G + jB. 

As barras podem ser classificadas de acordo com as suas variáveis 

conhecidas P, Q, V ou θ. Tradicionalmente, elas recebem os seguintes nomes: 

• PQ ou barra de carga: onde são conhecidos P (injeção de potência ativa 

na barra) e Q (injeção de potência reativa na barra); 

• PV ou barra de geração: onde são conhecidos P (injeção de potência 

ativa na barra) e V (tensão eficaz na barra); 
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• θV, referência ou Slack: onde são conhecidos V (tensão eficaz na barra) 

e θ (ângulo elétrico da tensão na barra). 

Dessa forma, para cada barra, serão tomadas as variáveis desconhecidas 

como incógnitas a serem descobertas. 

O fluxo de potência é um problema matemático que requer métodos 

numéricos iterativos para a sua resolução, o mais utilizado, por ser, na maioria das 

vezes, o de convergência mais rápida, é o método de Newton-Raphson. 

No método de Newton-Raphson objetiva-se encontrar x de forma que g(x) 

seja zero, onde x é um vetor e g(x) é um vetor de funções não lineares com n linhas. 

Desta forma: 

 

g " = 0 
 (2.3) 

 

Em que o vetor x é definido como: 

 

x = 	θV	  
 

(2.4) 

 

Sendo: 

• !   é um vetor formado pelos ângulos das tensões nas barras de carga 

(PQ) e geração (PV); 

• !   é o vetor composto pelas tensões eficazes das barras de carga (PQ). 

 

Para o problema de fluxo de potência as funções não lineares que compõe o 

vetor g(x) são equações de diferença entre os valores conhecidos de injeção de 

potência das barras com os valores calculados pelas equações (2.1) e (2.2). 

 

g " = ∆%	'	
∆(	'	 =

%	')*+-%	'-./-
(	')*+-(	'-./-

= 0 

 
(2.5) 

Em que !	#$%&   e !	#$%&   são os valores esperados paras as barras, calculados 

da seguinte maneira: 
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!	#$%& = !	#($)*+,-!	./,0%123+, 
 

(

2.6) 

 

!	#$%& = !	#($)*+,-!	#.,/%012+, 
 

(

(2.7) 

 

Já !	#$%&$    e !	#$%&$    são calculados com os valores atribuídos de V e θ  . 

Normalmente, utiliza-se para a primeira iteração os valores iniciais de ! = 1	%&   e 

! = 0		%&'  , uma vez que espera-se que não haja perdas drásticas na linha e os 

valores de tensão e seu ângulo estejam próximos da nominal. 

 

A seguir, tem-se os passos do método de Newton-Raphson: 

Assumir o contador de interações ν = 0, escolhendo uma solução inicial x = 

x(ν); 

Calcular g(x(ν)); 

Comparar a função g(x(ν)) com a tolerância de parada ε, sendo que, se 

|g(x(ν))|<ε, assume-se x(ν) é solução, se não, prosseguir para o passo seguinte. 

Calcular a Matriz Jacobiana da função g(x(ν)), sendo ela: 

 

! " # $ =

&"'
&#'

⋯ &"'
&#)

⋮ ⋱ ⋮
&")
&#'

⋯ &")
&#)

 

 

(2.8) 

 

Resolver  

! " # + % ! " # *∆" # = 0 
 

(2.9) 

-" # $ % -&
*# $ % = ∆$ % 0 

 
(2.10) 

 

E através disso determinar x(ν+1) por 



	

	

15	

 

! "#$ = !(") 	+ 	∆!(") 
 (2.11) 

 

Contar uma iteração (v←  v+1)e voltar ao passo (ii). 

 

Segundo Ferraz et al. (2000) quando próximo do ponto de carregamento 

máximo do sistema, a solução do fluxo de potência passa a sofrer problemas de 

convergência, devido à matriz Jacobiana se aproximar da singularidade. Dessa 

forma, o fluxo de potência continuado se torna uma ferramenta valiosa, devido ao 

fato de conseguir soluções mais próximas possível do ponto de máximo 

carregamento. 

 

 

2.6 FLUXO DE POTÊNCIA CONTINUADO 

Quando se utiliza a ferramenta de continuação de fluxo de potência, sabe-se 

que algumas grandezas podem ser consideradas como parâmetro de continuação, 

como a carga do sistema e uma das tensões eficazes. Quando o parâmetro de 

continuação utilizado é a tensão, é usual utilizar a barra que tem maior sensibilidade 

de tensão com relação ao aumento de carga. Neste trabalho ambos os parâmetros 

de continuação foram discutidos. 

Segundo Van Cutsem e Vournas (1998), o cálculo de fluxo de potência 

continuado consiste em calcular várias vezes o fluxo de potência, porém, 

acrescendo, a cada solução, o parâmetro de continuação considerado (carga ou 

tensão eficaz). 

Justi et al. (2014) e Ferraz et al. (2000) apontam que quanto mais próximo 

do máximo carregamento do sistema, a matriz Jacobiana se aproxima da 

singularidade. Isso poderá fazer com que o fluxo de potência não convirja, o que 

pode indicar que a rede ou a geração não são capazes de suprir a demanda 

necessária ou ainda, o sistema está próximo de atingir o ponto de colapso de 

tensão.  



	

	

16	

Quando se utiliza apenas como parâmetro de continuação a carga (µ) o 

resultado obtido pelo fluxo de potência continuado pode estar um pouco distante do 

ponto de colapso de tensão, conforme explicado no parágrafo acima. 

Quando isso ocorre, segundo Justi et al. (2014), o parâmetro µ deve ser 

diminuído de forma que seja possível chegar o mais próximo possível do ponto de 

colapso. A Figura 1, mostra como a curva PV ou lV é traçada utilizando o fluxo de 

potência continuado com incremento de carga. 

 

 
Figura 1 – Curva PV Fluxo de Potência Continuado com Incremento de Carga  
 

A Figura 1 exemplifica o funcionamento do método de fluxo de potência 

continuado com incremento de carga. A princípio, calcula-se o fluxo para um 

determinado ponto l0 e, em seguida, a carga é acrescida de µ1. Com isso, é 

calculado o fluxo de potência para determinação do ponto l1 após isso, é acrescida 

novamente à carga o parâmetro µ1. Ao fazer está adição o cálculo do fluxo de 

potência não converge, de forma que não á solução para aquele carregamento. Por 

este motivo, retorna-se a carga no ponto l1 que por sua vez é adicionado a um 

parâmetro de carga µ2, desta vez encontrando convergência na resolução do fluxo 

de potência que determina o carregamento l2. Ao carregamento do ponto l2, é 

acrescido novamente o parâmetro µ2 e calculado o fluxo de potência, determinando 
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o carregamento l3. Quando adicionado µ2 ao carregamento l3, o fluxo de potência 

novamente não encontra convergência, de forma que é necessário diminuir o 

parâmetro de acréscimo de carga para µ3, que através do cálculo do fluxo de 

potência retorna o carregamento lmáx. Ao carregamento lmáx é adicionado 

novamente o parâmetro µ3, não é obtida a convergência no cálculo de fluxo de 

potência, de forma que o parâmetro µ3 deve ser diminuído. Uma vez que não se 

encontre convergência para o fluxo de potência para um número determinado de 

diminuições do parâmetro µ consecutivamente, admite-se que o sistema entrou em 

colapso e que o último carregamento calculado é próximo o suficiente do ponto de 

colapso de tensão do sistema para ser considerado como tal. Portanto, o método 

segue de forma que quando o acréscimo tornar o fluxo de potência divergente, o 

parâmetro deve ser diminuído. O cálculo de pontos irá ocorrer até que que o sistema 

não convirja mais para o incremento mínimo especificado e para o número máximo 

de diminuição do parâmetro de carga especificado. 

Segundo Justi et al. (2014), esse método de incremento de carga irá permitir 

o traçado somente da parte superior da curva, pois a matriz Jacobiana torna-se 

singular no ponto de máximo carregamento, ou seja, não admite cálculo de sua 

inversa, o que impossibilita a realização do cálculo de fluxo de potência.  

A singularidade da matriz Jacobiana ocorre, segundo De Resende (2007), 

quando esta matriz possui um autovalor simples igual a zero, ou quando ela possui 

um par simples de autovalores complexos.  

Alguns métodos de parametrização podem levar a eliminação da 

singularidade da matriz Jacobiana (ALVES et al., 2000), tornando a obtenção do 

ponto de máximo carregamento mais próximo do esperado. Além disso, a utilização 

de alguns métodos de parametrização pode levar à obtenção da parte inferior da 

curva PV. 

Embora as soluções na parte inferior da curva não tenham significado 

prático por corresponderem a pontos de operação instáveis, Alves et al. (2000) e 

Arya e Verna (1996), indicam que as soluções de ambas as partes da curva 

fornecem informações importantes sobre as condições de estabilidade do sistema, 

além de proporcionar melhores índices de proximidade ao colapso de tensão.  
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Arya e Verna (1996) apontam que é possível obter a curva PV completa, 

utilizando a tensão como parâmetro e Ajjarapu e Christy (1992) apontam que o 

ângulo dessa tensão também pode ser utilizado como parâmetro.  

O método de fluxo de potência continuado proposto por Ajjarapu e Christy 

(1992) consiste na utilização de uma etapa de previsão e outra de correção dos 

parâmetros de continuação do fluxo de potência continuado e segundo Alves et al. 

(2000), diferencia-se do método proposto por Chiang et al. (1995), por que o 

primeiro utiliza a técnica de predição tangente, enquanto que o segundo utiliza o 

método da predição secante. Alves et al. (2000) ainda aponta que, usualmente, a 

técnica do vetor tangente é mais precisa que o da secante. Portanto, o método que 

foi exposto neste trabalho é o método da tangente, apenas com objetivo de 

exposição bibliográfica. Há ainda a possibilidade da utilização de um método que 

parametrize somente a carga e quando este apresentar problemas de convergência 

(próximo ao ponto de colapso), passe a utilizar a tensão como parâmetro. 

Martins (2011) aponta que a etapa de previsão tem como objetivo 

determinar a nova solução através de uma previsão baseada em um valor específico 

do parâmetro de carga, a qual pode ser definida através da linearização das 

equações de fluxo de potência. Já a etapa de correção visa corrigir a solução 

prevista através do método de Newton-Raphson de solução para o fluxo de 

potência. 

A Figura 2 demostra as etapas expostas em Ajjarapu e Christy (1992). 

 

 
Figura 2 – Etapas de Previsão e Correção do Fluxo de Potência Continuado 

Fonte: Martins (2011) 
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Para a solução do fluxo de potência continuado com a tensão como 

parâmetro de continuação, visa-se obter a solução do fluxo de potência de forma 

que  

 

! x, µ = 0 
 (2.12) 

 

De forma que o parâmetro de continuação de carga (µ) seja abordado 

também como uma variável (JUSTI et al., 2014). 

2.6.1 Etapa de previsão 

Esta etapa tem como objetivo prever a próxima solução para um parâmetro 

de carga já especificado através da linearização das equações de fluxo de potência. 

Esta linearização é feita utilizando a expansão em série de Taylor de primeira ordem 

(MARTINS, 2011). 

A linearização leva a um sistema de equações que segue a seguinte 

estrutura para determinação do vetor tangente (AJJARAPU E CHRISTY, 1992), 

(MARTINS, 2011), (CASTRO JR, 2009), (JUSTI et al., 2014), (ALVES et al., 2000): 

 

!" #, %
&'(

	 . +#+% = 	 0
±1  

 
(2.13) 

 

 

Onde Jh é a matriz jacobiana da equação (2.12) e o vetor ek é composto por 

zeros, exceto pela presença de um número 1 na posição k. Este vetor tem a mesma 

dimensão do vetor dx. Já o valor do sinal da componente ±1 é definido de acordo 

com  o crescimento ou decrescimento do parâmetro de continuação, onde o 

crescimento corresponde ao sinal positivo e o decrescimento corresponde ao sinal 

negativo (MARTINS, 2011). 

Através dos vetores tangentes determinados, é possível encontrar as 

previsões, que são calculadas através do seguinte sistema: 
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!"#$%
&"#$% = 	 !)&) + + ,!

,&  
 

(2.14) 

 

Onde xprev e µprev são os valores previstos para a próxima solução, x0 e y0 

são as soluções atuais e  s é o tamanho do passo, o qual segundo Martins (2011), 

influencia no desempenho do método diretamente. Ajjarapu e Christy (1992) ainda 

apontam que s deve ser escolhido de forma que esteja contido dentro do raio de 

convergência do corretor. 

 

2.6.2 Etapa de Correção 

O passo após a previsão, deve-se corrigir o valor previsto de forma que ele 

faça parte da curva PV em questão, isto é feito através da etapa de correção, que 

consiste na resolução do método de Newton-Raphson para fluxo de potência, porém 

com a adição de uma equação, que é dada através da expansão da parametrização. 

Com a adição da equação, a resolução do método de Newton-Raphson deve seguir 

o seguinte sistema (AJJARAPU E CHRISTY, 1992) (CASTRO JR, 2009) (ALVES et 

al., 2000) (JUSTI et al, 2014): 

 

! ", $
"%-"%'()*

= 	 00  
 

(2.15) 

 

Onde a equação adicionada compara o valor esperado do parâmetro de 

continuação (x) e o seu valor calculado durante a etapa de previsão. 

 

2.6.3 Método de parametrização da carga seguido da parametrização da 

tensão 

Na Figura 3 demonstra-se o método de fluxo de potência continuado com 

parametrização da tensão que não utiliza as etapas de previsão e correção. Ao 

invés disso, encontra-se, primeiramente, um valor próximo do máximo ponto de 
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carregamento, parametrizando apenas a carga. Na sequência, a parametrização da 

tensão é utilizada para traçar a parte inferior da curva. 

 
Figura 3 – Curva PV Fluxo de Potência Continuado com Incremento de Carga e Tensão 

Este método utiliza um princípio muito parecido com o método da tangente 

exposto por Ajjarapu e Christy (1992), onde é adicionada mais uma equação na 

resolução do fluxo de potência por Newton-Raphson, ou seja: 

 

! ", $
"%-"%'()'

= 	 00  
 

(2.16) 

 

Porém, desta vez, a equação adicional compara o valor esperado pelo 

parâmetro de tensão e aquele calculado durante a iteração no método de Newton-

Raphson. 

 
 

2.7 LIMITES DE GERAÇÃO E A CURVA DE CAPABILIDADE 

A curva de capabilidade, apresentada na Figura 4, indica os limites de 

geração de potência ativa e reativa de um gerador para a sua operação em conexão 

com um SEP (MONTICELLI e GARCIA, 2011) (RAGNEV, 2005). 
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Segundo Monticelli e Garcia (2011), os limites que compõem essa curva, 

são descritos a seguir.  

• Limite de aquecimento de armadura: relacionado às perdas por efeito 

Joule (Pa) no enrolamento da armadura, devida a máxima corrente (Ia) 

que circula por ela, como mostra a equação (2.17). 

 

!" = $"*&"'  (2.17) 

 

Sendo ra: a resistência do enrolamento de armadura.  

• Limite de aquecimento de enrolamento de campo: similar as perdas no 

enrolamento da armadura, este limite deve-se às perdas por efeito Joule 

(Pf), dadas pela equação (2.18), quando o enrolamento de campo é 

submetido à sua máxima corrente. 

 

!" = $"*&"' 
 (2.18) 

 

Sendo: 

rf: resistência do enrolamento de campo; 

if: corrente do enrolamento de campo. 

• Limite de potência primária: impostos ao gerador pela máxima 

transferência de potência da turbina acoplada a ele, a qual é relacionada 

ao torque (T) e a velocidade (Wm); 

 

!"#$ = &*Ω"  
 (2.19) 

 

• Limite de estabilidade: consequente do máximo ângulo de potência 

permitido (∂max); 

• Limite de excitação mínima: este limite é definido, pois a redução 

contínua da corrente de excitação pode levar a um ponto em que a 

geração da máquina seja nula.  
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Figura 4 – Curva de capabilidade de geradores 

Fonte: Monticelli e Garcia (2011) 
 

Na maioria dos SEP, geradores síncronos são as principais fontes de 

potência reativa, logo os seus limites podem levar o sistema a se tornar instável 

quando referente à tensão (VAN CUTSEM e VOURNAS, 1998). 

Kundur (1994) aponta que para análises de estabilidade de tensão do 

sistema é importante considerar os limites reativos de capacidade de máquinas 

síncronas, os quais são identificados pela curva de capabilidade. 

Os geradores síncronos são identificados de acordo com a sua capacidade 

de geração de potência em MVA a uma determinada tensão de saída e ao seu fator 

de potência (KUNDUR, 1994).  

Van Cutsem e Vournas (1998) apresentam a curva de capabilidade de um 

gerador com a adição da máxima transferência de potência permitida pela turbina 

acoplada ao rotor da máquina, mostrada na Figura 5.  

 
Figura 5 – Curva de capabilidade com centros 

Fonte: Van Cutsem e Vournas (1998) 
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Os limites da curva de capabilidade da Figura 5 são apresentados em 

valores pu (por unidade) e dados de forma que o limite de armadura é dependente 

da tensão terminal da máquina e da máxima corrente da armadura (criando um 

círculo com centro em P=0 e Q=0), enquanto que o limite do rotor ou da corrente de 

campo é dependente das reatâncias direta e de quadratura da máquina, bem como 

de suas correntes, além da tensão terminal (criando um círculo com centro em P=0 

e Q=-V2/X, quando Xd=Xq=X). O ponto R corresponde a potência nominal do 

sistema. Com isso pode-se observar que tanto os limites de armadura quando de 

campo podem ser melhorados, por exemplo, com o aumento da tensão terminal 

(VAN CUTSEM e VOURNAS, 1998). 

 

2.7.1 O efeito da curva de capabilidade na curva PV 

Van Cutsem e Vournas (1998) propõem o estudo de um sistema simples, 

com dois geradores para avaliar o quanto a curva PV é alterada pelos limites de 

operação da máquina. Para isso será utilizado o sistema da Figura 6, onde o 

gerador G∞ representa um gerador muito distante com fonte de tensão constante e 

o gerador G representa um gerador próximo à carga e suporte local a carga. Este 

sistema pode ser considerado uma boa representação de um sistema com geração 

distribuída, na qual G∞ representa a rede e G representa a GD próximo a carga.  

 

 
Figura 6 – Sistema com Gerador com Limite de Geração  

Fonte: Van Cutsem e Vournas (1998) 
 

Neste exemplo, Van Cutsem e Vournas (1998), consideram que a linha AB é 

muito maior que a linha BL, que por sua vez é considerada como uma conexão 

local. Inicialmente, a potência ativa é fornecida pelo gerador G, ou seja, pela GD. 
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Em seguida, a demanda é incrementada sob fator de potência constante, com a 

potência ativa correspondente sendo fornecida pelo gerador G∞ e transmitida pela 

linha ABL.  

Van Cutsem e Vournas (1998) apontam então que os fatores de potência da 

máquina serão alterados uma vez que a sua curva de capabilidade seja alterada e 

que a variação do fator de potência, ou seja, o aumento ou diminuição da 

disponibilidade de potência reativa na linha irão alterar a curva PV do sistema como 

mostrado na Figura 7: 

 
Figura 7 – Curva PV  

Fonte: Van Cutsem e Vournas (1998) 
 

As curvas da Figura 7 representam as condições de equilíbrio do sistema de 

geração e transmissão. A curva de linha contínua representa o sistema com gerador 

sem limites de geração e a curva tracejada representa o sistema quando o gerador 

opera com a corrente de campo limitada, representado com diferentes fatores de 

potência. Destaca-se que quanto menor o fator de potência (0,8 na Figura 7) maior o 

limite reativo do sistema e quanto maior o fator de potência (0,95 na Figura 7) menor 

o limite reativo do sistema. 

Segundo Van Cutsem e Vournas (1998), considerando a potência ativa P e 

a respectiva potência reativa Q, correspondentes ao ponto de operação nominal do 

gerador, o seu fator de potência nominal, é dado por: 

 

!"# = "
"% + '%

 

 
(2.20) 
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Dessa forma, Van Cutsem e Vournas (1998) destacam os seguintes pontos: 

• Quando há limite de corrente de campo, a máxima transferência de 

potência é drasticamente diminuída; 

• Os limites de geração reativa da geração irão interferir diretamente no 

limite de transferência de potência ativa para carga, o que destaca, 

segundo os autores, a ligação entre potência ativa e reativa no estudo de 

instabilidade de tensão; 

• Destaca-se também que quanto maior é o fator de potência nominal, 

menor será a sua disponibilidade de potência reativa e que é necessário 

manter próximo a carga máquinas com boas reservas reativas; 

• As curvas também apontam que quanto maior for o fator de potência, 

maior também será a tensão em que o sistema irá entrar em colapso. 

Observa-se, portanto, que a adição de limites na geração muda o perfil da 

curva PV, levando o ponto crítico da curva para um valor de menor de potência 

transferida. 

O sistema de estudo proposto por Van Cutsem e Vournas (1998), pode ser 

considerado como uma representação de um sistema com geração distribuída, 

onde: 

• G∞ representa o sistema em que a carga e a GD estão conectadas; 

• G representa a geração distribuída, ou seja, a geração muito próxima da 

carga.  

Uma vez que a GD consiste de pequenas centrais geradoras, sejam elas, 

entre outras, hidráulicas, solares, eólicas, de biomassa, os limites das máquinas 

devem estar constantemente próximos de serem atingidos, e devem assumir a 

demanda da carga próxima. Nota-se que a hipótese lançada por Van Cutsem e 

Vournas (1998) pode se encaixar no objeto de estudo do impacto da inserção de 

geração distribuída nos sistemas elétricos de potência, considerando tanto seus 

aspectos positivos e negativos, quanto a importância de estudos de fluxo de 

potência na expansão do sistema de geração e transmissão. 

Através deste comportamento, entende-se a importância do estudo do 

impacto da geração distribuída em um SEP.  
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2.8 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E A ESTABILIDADE DE TENSÃO 

De acordo com o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL (2016), a matriz elétrica brasileira está atualmente 

dividida como mostra a Figura 8:  

8,8718%

5,6445%

17,4119%

61,2990%

1,3235%

0,0152% 5,4341%

Matriz de Energia Elétrica Brasileira
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Nuclear

Solar

Importação

 
Figura 8 – Divisão da Matriz Elétrica Brasileira  

Fonte: ANEEL (2016) 
 

Pode-se visualizar na Figura 8 que o Brasil é fortemente dependente de 

seus recursos hídricos para a geração de eletricidade. Este fato é positivo, pela 

representatividade dos recursos renováveis em sua matriz energética de geração. 

Entretanto, este mesmo fato implica um risco devido a intermitência deste tipo de 

fonte.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia – MME (2014), o potencial 

hidrelétrico brasileiro passível de ser viabilizado é de 247 GW, sendo que 92,2 GW 

já estão em operação (incluindo as usinas com operação parcial). A maior 

disponibilidade de recursos, na ordem de 87 GW, se encontram na Bacia do Rio 

Amazonas. Têm-se, então, 56% de potencial hidrelétrico à ser explorado somente 

na região Norte do país.  

Apesar da larga quantidade de recursos inexplorados, o aproveitamento 

destes é dificultado, pois uma parcela considerável dos mesmos encontra-se em 

regiões com um contexto socioambiental complexo, tais como: áreas de 
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preservação ambiental ou reservas indígenas. Além do mais, o desenvolvimento de 

projetos de usinas hidrelétricas estende-se ao longo de vários anos. Por estes 

motivos, a curto e médio prazo, os recursos hídricos não representam uma solução 

viável para suprir o aumento das necessidades energéticas brasileiras.   

Então, a fim de atender o crescimento da demanda por eletricidade, o Brasil 

precisa voltar-se para outras fontes de geração. E, deve fazê-lo, levando em 

consideração a redução dos recursos fósseis em sua matriz energética, de forma a 

reduzir o impacto no meio-ambiente e no aquecimento global.  

É dessa forma que a geração distribuída (GD) tornou-se uma opção como 

solução de alguns problemas enfrentados pelo setor elétrico brasileiro. A ANEEL 

define, em sua Resolução Normativa n° 687/2015, a GD como: 

I – Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 
II – Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes 
hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou para demais fontes renováveis de energia 
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras;   

Acima de 5 MW, os sistemas são nominados como GD de grande escala.  

Assim, os organismos reguladores do setor elétrico brasileiro permitiram que 

o próprio consumidor gerasse totalmente, ou parte, da energia por ele consumida. 

Este tipo de geração diferencia-se da forma convencional, na qual as unidades de 

produção são centralizadas, pela proximidade da geração com o consumidor final. É 

possível, então, aumentar a disponibilidade de energia para o consumidor, ao 

mesmo tempo em que se descongestiona os sistemas de distribuição e transmissão 

de energia elétrica.  

Segundo Braun-Grabolle (2010), as fontes renováveis que mais se 

destacam como sendo favoráveis para utilização no Brasil são: pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH), biomassa, energia eólica e a energia solar.  
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Somente em termos de energia solar para GD, segundo a EPE (2014), 

espera-se que ela atinja 2% da capacidade total do SIN de potência instalada até 

2030.  

As consequências deste aumento de geração por parte do consumidor final 

podem ser significativas. Atualmente, o consumidor final é encarado somente como 

um ponto de carga, entretanto, com a advento da GD em larga escala o fluxo de 

potência torna-se bidirecional. Braun-Grabolle (2010) afirma que a geração 

distribuída pode ter um impacto significativo no fluxo de potência, no perfil e 

estabilidade da tensão, no sistema de proteção e na qualidade da energia da rede 

onde a mesma está conectada. Azmy e Erlich (2005) concluem, por sua vez, que a 

GD pode melhorar a estabilidade de sistemas de potência se os tipos adequados e 

os locais apropriados forem escolhidos.  

A variação no perfil de tensão da rede é um dos fatores já identificados 

como consequência da inserção de GD. Urbanetz Junior (2010) demonstra que 

existe um aumento da amplitude da tensão nos pontos de conexão de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede. Isto pode ser um fator benéfico, quando as tensões 

dos barramentos estiverem abaixo de seus valores nominais, mas também, pode 

gerar alguns impactos negativos, como sobretensões no circuito, quando existam 

muitos sistemas fotovoltaicos conectados à rede.  

Outro fator preocupante, é o aumento do carregamento relativo dos 

alimentadores. Segundo Braun-Grabolle (2010), a quantidade de corrente elétrica 

passante nos condutores dos alimentadores está diretamente relacionada com a 

ampacidade dos cabos, que para uma dada tensão, ocasiona o carregamento em 

potência para um determinado instante. A análise do carregamento relativo permite 

constatar se uma linha está sobrecarregada. Com o aumento da participação da GD 

nos SEP, é possível que os condutores das linhas de transmissão operem em níveis 

críticos de carregamento e, dessa forma, é necessário verificar se reforços na rede 

são necessários.  

Se por um lado a presença de GD pode impactar na qualidade de energia 

entregue pelos SEP, por outro, a correta operação dos sistemas de micro ou 

minigeração também podem ser influenciadas em função das características da 

rede. Em sistemas GD que são conectados à rede por inversores de frequência, 

como é o caso dos sistemas fotovoltaicos e de alguns sistemas eólicos, estes 
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podem vir a serem desconectados se os níveis de tensão ou frequência 

ultrapassarem os limites operacionais.  

Atualmente, é alta a expectativa para o crescimento da participação de 

sistemas de GD na rede. Por este motivo, é importante que sejam realizados 

estudos sobre a influência da GD nos SEP, e vice-versa, para que ambos possam 

operar de forma eficiente.  

Por sua vez, a realização deste estudo através do software ANAREDE é de 

vital importância, pois, como já foi mencionado, este é largamente utilizado no Brasil 

para análises de SEP. Desta forma, as conclusões deste estudo poderão ser úteis 

para as concessionárias.  

Para concluir, Martins (2004) aponta que, em relação à modelagem da GD 

no ANAREDE, a barra onde a	 mesma é conectada é considerada como uma barra 

de geração convencional (barra PV), ou como uma barra de carga negativa, ou seja, 

ao invés de consumir potência do sistema ela injeta potência ativa no mesmo. 
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3 ANAREDE UTILIZADO NA RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA 

CONTINUADO 

3.1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Análise de Redes ou ANAREDE é um programa 

computacional desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica) 

o qual possibilita a realização de estudos em operação e planejamento de sistemas 

elétricos de potência. O CEPEL disponibiliza junto com o ANAREDE um manual do 

usuário onde podem ser encontradas informações como as dispostas entre outras 

em CEPEL (2013). 

A versão utilizada nesse estudo é numerada como V10.00.01, os seguintes 

programas compõem o ANAREDE: 

• Programa de Fluxo de Potência; 

• Programa de Equivalente de Redes; 

• Programa de Análise de Contingências; 

• Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão; 

• Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo; 

• Programa de Fluxo de Potência Continuado; 

• Programa de Definição das Redes Complementares e Simulação; 

• Programa de Análise de Corredores de Recomposição. 

O ANAREDE pode ser inicializado por um prompt de comando o qual 

necessita de um arquivo .pwf para ser executado.  Esse arquivo ou algoritmo pode 

ser criado através de um simples bloco de notas desde que siga o modelo de leitura 

do programa.  

Ele também possui uma interface gráfica intuitiva, que torna a sua utilização 

simplificada, e que será apresentada neste estudo. 

A Figura 9 mostra a interface inicial do programa.  

Através desta tela inicial é possível inicializar qualquer um dos programas 

descritos anteriormente, entretanto, para este trabalho, torna-se necessário apenas 

o conhecimento do funcionamento do Programa de Fluxo de Potência Continuado, 
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já que este é o alvo do estudo proposto. Enfatiza-se, porém, que caso o usuário se 

sinta motivado a conhecer o funcionamento dos outros programas, que consulte o 

manual disponibilizado pelo CEPEL ou outras obras acadêmicas. 

 

 
Figura 9 – Tela Inicial do ANAREDE 

Fonte: CEPEL (2014) 
 

O CEPEL disponibiliza junto com o ANAREDE alguns arquivos .pwf de 

casos já estudados e conhecidos na literatura, como, por exemplo, o IEEE 14 Barras 

e o IEEE 30 Barras entre outros.  

Para utilização destes arquivos, estes estão disponíveis no diretório 

instalado do ANAREDE, na pasta “Exemplos”. Por exemplo, caso o ANAREDE 

tenha sido instalado no diretório “C:” do computador, a pasta “Exemplos” deve se 

encontrar em “C:\CEPEL\ANAREDE\V100001\Exemplos”. 

Além dos arquivos disponibilizados pelo CEPEL o usuário pode criar redes 

através da interface gráfica utilizando o botão “Inserir ou Desenhar Elemento”.  

Neste trabalho não será exposto um passo a passo para a criação de redes 

pelo usuário através da interface gráfica, porém recomenda-se ao usuário que 

queira criar novas redes que consulte Santos et al. (2013). Em Santos et al. (2013) é 

exposto o passo a passo para a criação de redes e, também, a explicação da 

utilização do programa de fluxo de potência. 

Para a inicialização de um novo caso através de um arquivo existente deve-

se clicar em “Caso”, em seguida em “Carregar”. Irá surgir uma caixa de diálogo na 
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qual pode-se navegar até o diretório/pasta onde o arquivo está salvo, selecioná-lo e 

clicar em “Abrir”. Com isso o caso selecionado será carregado no programa e a tela 

inicial irá desenhar o sistema referente ao arquivo. 

Por exemplo, as imagens nas Figuras 10 e 11 mostram a adição do caso 

“IEEE 14 Barras” disponibilizado pelo CEPEL. 

 

 
Figura 10 – Adicionando “IEEE 14 Barras” ao ANAREDE 

 Fonte: CEPEL (2014) 
 

Com isso o programa irá representar graficamente o sistema no espaço da 

interface gráfica. 

 

 
Figura 11 – Representação Gráfica “IEEE 14 Barras” ao ANAREDE 

Fonte: CEPEL (2014) 
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As ferramentas da interface gráfica como zoom e movimentação da área de 

trabalho podem auxiliar no entendimento do sistema como, por exemplo, a 

nomenclatura das barras e os fluxos de potência partindo da mesma através de 

cada linha em que está conectada. Essas ferramentas simples podem ser utilizadas 

através de seleção na segunda linha de menus do programa representadas por uma 

pequena lupa (zoom) e uma pequena mão (mover área de trabalho). Outras 

ferramentas disponíveis nos menus principais da interface gráfica do programa 

possuem uma breve descrição de função caso o mouse seja posicionado em cima 

do botão desejado. 

A partir do carregamento de um arquivo é possível executar o Programa de 

Fluxo de Potência Continuado do ANAREDE. 

 
 

3.2 PROGRAMA DE FLUXO DE POTÊNCIA CONTINUADO DO ANAREDE 

O Programa de Fluxo de Potência Continuado do ANAREDE utiliza de 

vários fluxos de potência calculados sequencialmente, onde a carga de um conjunto 

de barras é aumentada seguindo uma direção especificada. Dessa forma sabe-se 

que o programa segue como parâmetro de continuação a carga nas barras 

especificadas. 

Com isso podem ser observados os pontos de instabilidade de tensão 

seguindo da tensão nas barras relacionadas ao crescimento da demanda nesse 

barramento. Podem ser, portanto, obtidas as curvas PV para as barras 

especificadas. 

O algoritmo segue 4 critérios de parada para o cálculo do fluxo de potência, 

são eles: 

• Parâmetro ICIT: o usuário deve especificar uma constante de número 

máximo de resoluções de fluxo de potência a ser atingido, quando esse 

número de resoluções é atingido o programa para; 

• Parâmetro DINC: o usuário deve especificar uma constante de máximo 

incremento de carga, quando esse número é atingido o programa para;  
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• Parâmetro ICMN: o usuário deve especificar uma constante de mínimo 

incremento de carga, quando o incremento de carga for menor que o 

mínimo especificado o programa para; 

• Parâmetro DMAX: o usuário deve especificar uma constante de número 

máximo de vezes em que o programa irá repetir o fluxo de potência sem 

encontrar convergência, quando o programa chegar a esse número de 

resolução de fluxos de potência sem convergência, o programa para.  

Quando os dois últimos critérios são atendidos, isso significa que o sistema 

atingiu o seu máximo carregamento. 

Todas essas constantes e onde inserir seus valores serão mostradas mais a 

frente. 

Ao se executar o programa de fluxo de potência continuado o ANAREDE, 

automaticamente pode gerar cinco arquivos que serão automaticamente salvos na 

mesma pasta do arquivo .pwf da rede. Os arquivos serão gerados com nomes 

genéricos, o que significa que se já existir algum arquivo com o mesmo nome e 

extensão na pasta ele será substituído. Os principais arquivos gerados são os 

seguintes: 

• RELAT.OUT: é um relatório que contém, para todos os fluxos de 

potência calculados, os dados das 10 primeiras barras que mais 

sofreram desvios de tesão quando relacionada ao fluxo de potência 

anterior. Este arquivo pode ser lido através de um bloco de notas do 

WINDOWS; 

• QLIM.OUT: quando a opção QLIM está marcada este arquivo é gerado, e 

consiste de um relatório onde são expostas as gerações reativas de cada 

máquina síncrona relacionada com a sua capacidade nominal. Este 

arquivo pode ser lido através de um bloco de notas do WINDOWS; 

• PV.PLT: são as curvas PV das barras selecionadas para monitoramento. 

Essas curvas devem ser visualizadas através do software PLOT CEPEL, 

que é distribuído com o ANAREDE pelo CEPEL.  

Para se executar o programa de fluxo de potência continuado para o 

sistema carregado no ANAREDE deve-se clicar no menu principal em “Análise” e 

depois em “Fluxo de Potência Continuado...”, através disso a janela mostrada na 

Figura 12 irá abrir: 
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Figura 12 – Janela Inicial Fluxo de Potência Continuado ANAREDE 

Fonte: CEPEL (2014) 
 

Através dessa janela são marcados vários comandos que serão levados em 

conta durante a execução do fluxo de potência continuado. Cada um desses 

comandos será explicado a seguir. 

Durante a execução do programa de fluxo de potência, para cada 

incremento de carga realizado no algoritmo, é reestabelecido o balanço de potência 

do sistema dos geradores, isso de acordo com o fator de participação e limite de 

geração de cada máquina. Isso pode ser feito marcando um dos três campos no 

canto esquerdo inferior da janela mostrada na Figura 12, onde as opções são 

balanço de potência apenas para a barra de referência, apenas para as barras da 

mesma área onde ocorreu o desbalanço (BPAR), ou então entre todos os geradores 

do sistema (BPSI). 

A seguir é exposto o que significa cada comando da seção “Controles”, na 

direita superior da janela mostrada na Figura 12. 

• Limite de Geração Reativa (QLIM): Quando este item é selecionado o 

controle de geração reativa é controlado na barra, sendo sempre 



	

	

37	

comparado com os limites da barra, sendo que enquanto esse limite não 

for violado, a magnitude da tensão da barra é mantida constante, porém 

quando o limite é atingido, toma-se como constante esse limite de 

geração reativa e a tensão passa a ser variável; 

• Limite de Tensão (VLIM): Quando este item é selecionado o controle da 

tensão é controlado na barra, sendo sempre comparado com os limites 

da barra, sendo que enquanto esse limite não for violado, a geração de 

potência reativa na barra é mantida constante, porém quando o limite é 

atingido, toma-se como constante esse limite de tensão e a geração 

reativa passa a ser variável; 

• Tensão em Barra Remota (CREM): Este item ativa a aplicação de 

controle remoto de tensão por excitação de geração em uma barra, onde 

a tensão da barra controladora é modificada de forma que a tensão na 

barra controlada permaneça a mesma; 

• Tap do Transformador (CTAP): Através deste item o controle de tensão 

da barra controlada é realizado através de modificações automáticas dos 

Taps dos transformadores de modo a manter a magnitude da tensão na 

barra controlada no valor especificado; 

• Shunt Chaveado Automaticamente (CSCA): Através deste item o 

controle de tensão da barra controlada é realizado através de 

chaveamento de banco de capacitores/reatores de forma automática com 

a intenção de manter a magnitude da tensão na barra controlada no valor 

especificado; 

• Intercâmbio entre Áreas (CINT): Permite o intercâmbio de fluxo de 

potência entre áreas, sempre relacionando os valores dos fluxos 

intercambiáveis e distribuindo o erro desses valores com valores 

programados através dos fatores de participação das barras. 

• Controle de Tap por Faixa de Tensão (CTAF): Este item só pode ser 

utilizado caso a função CTAP esteja ativada. Ela impõe uma faixa de 

valores de tensão para a barra controlada através do código DTPF; 

• Controle Automático de Defasadores (CPHS): Ativa, para os 

transformadores defasadores, a aplicação de variação automática da 



	

	

38	

fase com a finalidade de controlar a potência quando realizada a solução 

de fluxo de potência; 

• Priorização de Controles (CPRI): Quando este item está selecionado é 

criado uma lista de prioridades entre as opções selecionadas 

anteriormente a serem levadas em conta durante a execução do fluxo de 

potência. A lista dessas opções pode ser ordenada através do botão 

“Controles”. 

A seguir são descritas as opções para a execução do fluxo de potência 

continuado, todas localizadas no centro da janela exposta na Figura 12. 

• Flat Start (FLAT): Ao marcar essa opção, quando o cálculo de fluxo de 

potência começar, será atribuído a tensão o valor de 1 p.u. para os 

sistemas CA; 

• Redução do Passo (STEP): Quando essa opção é marcada, os valores 

de correção de tensão e ângulo de fase da barra são limitados aos 

valores das constantes VSTP e ASTP respectivamente durante o cálculo 

de fluxo de potência. (VSTP: Valor máximo de correção de magnitude de 

tensão. Default:5%) e (ASTP: Valor máximo de correção de ângulo de 

fase da tensão. Default: 0.05 rad); 

• Distribuição de Perdas (DPER): Quando esta opção não está 

selecionada as perdas de transmissão são todas absorvidas pela barra 

de referência do sistema, caso essa opção seja marcada essas perdas 

serão distribuídas entre todas as barras de geração do sistema, sempre 

respeitando o fator de participação de cada barra, definidos pelo código 

DGER; 

• Sem Curva de Capabilidade (NCAP): Quando essa opção é marcada é 

desativada a curva de capabilidade da máquina, durante o processo de 

solução do fluxo de potência, entretanto os valores dos limites de 

geração, tanto máximo como mínimo, não são alterados; 

• Percentual (PERC): Quando essa opção é marcada é adicionado ao 

relatório de fluxos uma comparação dos valores IPU em relação ao 

carregamento nominal do sistema; 
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• Solução Discreta do Tap (TAPD): Quando essa opção é marcada é 

ativado um algoritmo que discretiza o Tap dos transformadores durante a 

execução do fluxo de potência. 

• Elo CC Via Matriz Jacobiana (CELO): Quando essa opção é marcada é 

ativada a solução ao mesmo tempo do grupo de equações que modelam 

os elos de corrente contínua segundo o método de Newton-Raphson; 

• Controle por Ajustes Alternados (FJAC): Quando essa opção é marcada 

é permitido que ocorra a solução do fluxo de potência sem inclusão de 

controles remotos de tensão por excitação de geradores ou por variação 

de Tap; 

• Avaliação de Controles (ACFP): Quando essa opção é marcada é gerado 

um relatório onde estão relacionados dados de transformadores que 

podem causar algum problema a convergência, durante o cálculo do 

fluxo de potência; 

• Tabelador de Casos (TABE): Quando essa opção é marcada, ela ativa o 

armazenamento de tensões, fluxos entre as linhas e transformadores 

definidos e geração de potências reativas, cada qual pelo código DBTB, 

DPGE, DFTB e DQGE; 

• Método Parametrizado (PARM): Quando essa opção é ativada é possível 

obter a parte inferior ou instável da curva PV; 

• Plotagem de Curva QV (PVQV): Quando essa opção é marcada o 

programa gera a curva VQ das dez barras com maior variação de tensão 

do sistema; 

• Ilhas sem Barra de Referência (ILHA): Quando essa opção é ativada as 

barras das ilhas elétricas sem barra de referência são desligadas; 

• Alocação Automática da Barra Slack (ASLK): Ativando essa opção as 

redes elétricas ilhadas recebem uma barra slack automaticamente de 

forma a viabilizar a solução do fluxo de potência; 

• Convergência por Ilha (CILH): Ao marcar essa opção a solução de fluxo 

de potência ativa a solução independente para cada ilha elétrica; 

• Plotagem de Fluxos (PLTF): Quando essa opção é marcada são criados 

automaticamente os arquivos “FLUXOS_MVA.PLT”, 

“FLUXOS_MW.PLT”, “FLUXOS_MVAR.PLT” e “QP.PLT” onde são 
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representados os fluxos dos circuitos selecionados para o fluxo de 

potência continuado (será mostrado mais a frente como selecionar os 

circuitos) para os três primeiros arquivos e para o quarto arquivo é 

plotada a potência reativa necessária para a linha de transmissão devido 

a seu carregamento. Esses arquivos devem ser executados com o PLOT 

CEPEL; 

• Plotagem de Tap dos Transformadores (PLTT): Quando essa opção é 

ativa é criado automaticamente o arquivo “TAP.PLT” onde são 

representados os Taps dos transformadores. Esse arquivo deve ser 

executado com o PLOT CEPEL; 

• Controle de Passo Ótimo (STPO): Quando essa opção é ativa é limitado 

a correção de variáveis de estado através de um problema de otimização 

para o problema de fluxo de potência. Isso tem como objetivo diminuir os 

erros de potência ativa. 

Logo abaixo de todas as opções e controles disponíveis para a execução do 

programa de fluxo de potência continuado existem cinco botões. Sendo eles 

“Executar”, “Constantes...”, “Dados de Monitoração...”, “Incremento Automático de 

Carga...” e “Cancelar”. 

 
3.2.1 Botões “Executar” e “Cancelar” 

De forma intuitiva, ao clicar no botão Executar o programa de fluxo de 

potência será executado levando em consideração os parâmetros inseridos pelo 

usuário. Clicando o botão Cancelar todo o processo é cancelado. Antes de clicar no 

botão executar é necessário inserir os parâmetros nos botões “Constantes...”, 

“Dados de Monitoração...” e “Incremento Automático de Carga...”. 

 
3.2.2 Botão “Constantes...” 

Ao clicar no botão “Constantes...” a janela mostrada na Figura 13 será 

exibida. 
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Figura 13 – Janela Constantes de Fluxo de Potência Continuado ANAREDE 

Fonte: CEPEL (2014) 
 

O usuário deve inserir o valor desejado para cada uma das constantes 

descritas na janela, cada uma dessas constantes tem um valor de default do 

ANAREDE. A seguir são descritas cada uma das constantes do programa de fluxo 

de potência continuado. 

• Nº Máx. de Soluções (ICIT): Esse valor corresponde ao número máximo 

de soluções de fluxo de potência a serem resolvidos no algoritmo de 

fluxo de potência continuado. O seu valor Default dado pelo ANAREDE é 

30; 

• Mín. Incremento Automático (ICMN): Essa constante corresponde ao 

valor mínimo de incremento automático da carga, ou seja, o mínimo valor 

a ser incrementando à carga durante a execução do fluxo de potência 

continuado. Quando esse valor é alcançado o programa finaliza a 

execução do fluxo de potência continuado. Caso a Opção “Método de 

Parametrização” estiver marcada, quando esse valor for atingido o 

programa passa a parametrizar a resolução do fluxo de potência 

continuado. O seu valor Default dado pelo ANAREDE é 0,05; 

• Fator de Redução (FDIV): Essa constante é o valor ao qual o incremento 

de carga será dividido quando o fluxo de potência não encontrar solução, 

ou seja, não converge. O seu valor Default dado pelo ANAREDE é 2; 
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• Variação de Tensão (VART): Quando a tensão desta barra em relação 

ao valor base ultrapassa esse valor a barra passa a ser monitorada 

automaticamente pelo ANAREDE. O seu valor Default dado pelo 

ANAREDE é 5; 

• Fatores de Divisão (DMAX): Essa constante é utilizada como fator de 

parada do ANAREDE, é o número máximo de vezes em que o fator de 

redução (FDIV) pode ser aplicado. O seu valor Default dado pelo 

ANAREDE é 5; 

• Passo Inicial (ICMV): Esse valor é o tamanho do passo inicial quando o 

parâmetro de continuação passa de carregamento para modulo da 

tensão. O seu valor Default dado pelo ANAREDE é 0,5; 

• Ponto de Aceleração (APAS): Essa constante indica o ponto em relação 

do máximo carregamento em que o tamanho do passo do fluxo de 

potência continuado será acelerado. O seu valor Default dado pelo 

ANAREDE é 90; 

• Ponto de Parada (CPAR): Esse valor especifica o ponto em que o fluxo 

de potência continuado parametrizado deve parar de ser calculado 

referente ao máximo carregamento do sistema. O seu valor Default dado 

pelo ANAREDE é 70; 

Após isso a ANAREDE volta à janela da figura 12. 

 
3.2.3 Botão “Incremento Automático de Carga...” 

Clicando no botão “Incremento Automático de Carga...” o ANAREDE irá abrir 

a janela mostrada na Figura 14. 

 



	

	

43	

 
Figura 14 – Janela Incremento de Carga do Fluxo de Potência Continuado ANAREDE 

Fonte: CEPEL (2014) 
 

Nessa janela o usuário insere os elementos ou conjunto de elementos e o 

incremento de carga que eles devem sofrer de acordo com suas potências ativas e 

reativas nominais. O incremento de carga é realizado através do código de 

execução (DINC). 

O usuário deve seguir a mesma metodologia de seleção de elementos que é 

utilizada na janela dado de monitoração.  Primeiro deve ser selecionado quais as 

barras que sofrerão o incremento de carga durante os cálculos de fluxo de potência. 

A ideia principal aqui é que o usuário crie um conjunto de barras, áreas ou tensões 

utilizando os espaços disponíveis. Isso é feito através de condições e adição (união) 

ou da criação de um grupo onde os dois extremos sejam as duas barras 

selecionadas, seguindo a ordem decrescente de numeração das barras (intervalo). 

No centro da janela existe um espaço para a condição principal, onde o 

usuário pode incluir o grupo criado no quadro abaixo ao criado no quadro acima 

(união), selecionar somente os componentes que existam ao mesmo tempo em 

ambos os conjuntos (interseção) ou somar ao grupo criado no quadro acima o grupo 

criado no quadro abaixo (união). 
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Depois da seleção de um conjunto de barras, deve-se preencher o campo 

“P” com o percentual que os elementos desse conjunto irão ser incrementados à 

potência ativa, o “Q” como percentual que os elementos desse conjunto irão ser 

incrementados à potência reativa, o campo “Pmáx” com o valor máximo possível de 

ser incrementado à potência ativa dos elementos e “Qmáx” com o valor máximo 

possível de ser incrementado à potência reativa dos elementos. Todos os valores de 

incremento de carga são referenciados às potências nominais dos elementos. 

Após esta definição o usuário deve clicar no botão inserir para inserir o 

incremento criado ao programa de fluxo de potência continuado. 

Destaca-se que o usuário pode criar diversos conjuntos de barras, áreas e 

tensões a serem incrementados e não necessariamente apenas um conjunto, isso 

permite, por exemplo, que o usuário adicione barra por barra a ser monitorada. 

Lembrando que quando é adicionado um conjunto de elementos, todos eles sofrerão 

o mesmo incremento percentual de carga. Caso o usuário queira incremento de 

carga diferente para diferentes elementos deve-se realizar a adição de mais 

conjuntos. 

Recomenda-se que se o usuário se sentir mais seguro em realizar a adição 

barra por barra que assim o faça. 

Por fim o usuário deve clicar em “Aceitar” para voltar à janela anterior o 

prosseguir com o programa, ou “Cancelar” para cancelar as adições. 

Após esse passo o usuário finaliza a adição de dados no ANAREDE e está 

apto a executar o programa, para então ler os gráficos de curvas PV através do 

PLOT CEPEL. 
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4 O FLUXO DE POTÊNCIA CONTINUADO E O ANAREDE 

O fluxo de potência continuado e sua resolução utilizando o programa 

ANAREDE, explicados nos capítulos anteriores, definem o objetivo geral deste 

trabalho. Desta forma, este capitulo tem como finalidade a apresentação de 

simulações no software ANAREDE para a obtenção de curvas PV. 

As simulações propostas foram realizadas no sistema IEEE 14 barras. 

 
 

4.1 DADOS DO SISTEMA IEEE 14 BARRAS 

As características básicas do sistema IEEE 14 barras são apresentadas na 

Tabela 1. 
Tabela 1 - Características do Sistema IEEE 14 Barras. 

Dados do Sistema Quantidade 

Barras 14 

Barras PV 4 

Barras PQ 9 

Banco de Capacitores 1 

Transformadores 3 

Compensadores Síncronos 3 

Carga Ativa (MW) 259,00 

Carga Reativa (Mvar) 73,00 

Geração Ativa (MW) 272,40 

Geração Reativa (Mvar) 82,49 

 

Sendo que: 

• A barra 1 é a barra Slack; 

• As barras PV com controlador de tensão são as barras 2, 3, 6 e 8; 

• As barras PQ são as barras 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 

• A barra 9 possui um banco de capacitores conectado a ela; 

• Os compensadores síncronos estão conectados as barras 3, 6 e 8; 
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• A barra 2 também possui um gerador conectado a ela; 

 

Uma representação do sistema IEEE 14 barras é feita na Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Diagrama Unifilar do Sistema IEEE 14 barras 

Fonte: KRAUER (2007) 
 

Para conhecer melhor o comportamento e obter as grandezas de operação 

do sistema, utilizou-se o software ANAREDE para o cálculo de fluxo de potência no 

sistema IEEE 14 barras. 

 
Figura 16 – Representação do Sistema IEEE 14 barras no ANAREDE 
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O resultado do cálculo do fluxo de potência deste sistema, com o ANAREDE 

é sintetizado na Tabela 2. 
Tabela 2 – Resultado de Fluxo de Potência para o Sistema IEEE 14 Barras 

 

Pode-se observar por esta tabela que as barras 2, 3 e 6, mesmo sendo 

barras PV, têm cargas conectadas a elas. Observa-se, também, que apenas as 

barras 1 e 2 geram energia ativa para o sistema, sendo as máquinas conectadas às 

barras 3, 6 e 8 consideradas como condensadores ou compensadores síncronos, as 

quais apenas disponibilizam energia reativa para o sistema.  

Os limites dos geradores e compensadores síncronos conectados no 

sistema IEEE 14 barras são apresentados na Tabela 3. 
Tabela 3 - Características dos Geradores e Compensadores do Sistema IEEE 14 Barras 

 

Barra	 Tipo	 Tensão	
(pu)	

Ângulo	
(º)	

Carga	
Ativa	
(MW)	

Carga	
Reativa	
(Mvar)	

Geração	
Ativa	
(MW)	

Geração	
Reativa	
(Mvar)	

1	 Slack	 1060	 0	 -	 -	 232,4	 -16,5	
2	 PV	 1045	 -5	 21,7	 12,7	 40	 43,56	
3	 PV	 1010	 -13	 94,2	 19	 0	 25,08	
4	 PQ	 1018	 -10	 47,8	 -3,9	 -	 -	
5	 PQ	 1020	 -8,8	 7,6	 1,6	 -	 -	
6	 PV	 1070	 -14	 11,2	 7,5	 0	 12,73	
7	 PQ	 1062	 -13	 -	 -	 -	 -	
8	 PV	 1090	 -13	 -	 -	 0	 17,62	
9	 PQ	 1056	 -15	 29,5	 16,6	 -	 -	
10	 PQ	 1051	 -15	 9	 5,8	 -	 -	
11	 PQ	 1057	 -15	 3,5	 1,8	 -	 -	
12	 PQ	 1055	 -15	 6,1	 1,6	 -	 -	
13	 PQ	 1050	 -15	 13,5	 5,8	 -	 -	
14	 PQ	 1036	 -16	 14,9	 5	 -	 -	

Barra	 Tipo	

Geração	Ativa	 Geração	Reativa	

Nominal	
(MW)	

Limite	
Min	
(MW)	

Limite	
Max	
(MW)	

Nominal	
(Mvar)	

Limite	
Min	

(Mvar)	

Limite	
Max	
(Mvar)	

1	 Slack	 232,4	 0	 99999	 -16,5	 -9999	 99999	
2	 PV	 40	 0	 99999	 43,56	 -40	 50	
3	 PV	 0	 0	 99999	 25,08	 0	 40	
6	 PV	 0	 0	 99999	 12,73	 -6	 24	
8	 PV	 0	 0	 99999	 17,62	 -6	 24	
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Através da Tabela 3, fica claro que os limites de geração de energia ativa 

não são levados em conta para uma análise inicial do fluxo de potência, sendo 

considerados infinitos no software. Além disso, percebe-se que o gerador da barra 1 

não possui limite de geração de energia reativa também. Essa consideração de 

limite infinito é feita inserindo no software o valor +/- 99999.  

O IEEE não define os limites de geração ativa e reativa para a barra 1 e nem 

de geração ativa para as barras 2, 3, 6 e 8. 

Finalmente, observa-se que a carga ativa total do Sistema é de 259 MW. 

Por sua vez, a barra que contém a maior carga é a barra 3. Já a barra 7 não possui 

carga alguma, servindo apenas como barra de ligação. 

 

 

4.2 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO DO FLUXO DE 

POTÊNCIA CONTINUADO 

Uma vez identificado as características básicas do sistema IEEE de 14 

barras, foi necessário definir os parâmetros para o cálculo de fluxo de potência 

continuado que seriam utilizados para determinação do caso base.  

Inicialmente, definiu-se as constantes de fluxo de potência continuado, como 

apresentado na Figura 17. 

 
Figura 17 - Constantes de fluxo de potência continuado do caso base 
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Foi definido um número máximo de 100 soluções. Foram inseridos os dados 

para incremento automático de carga, como mostra a Figura 18. Para que fosse 

possível visualizar o comportamento de todas as barras do sistema, definiu-se o 

incremento de carga de 5% sobre todas as barras.  

 

 
Figura 18 - Dados de incremento de carga do caso base 

 
 

Além disso, para cada uma das simulações, é importante destacar quais as 

opções e controles que serão considerados durante o cálculo do fluxo de potência 

continuado. Sendo que eles irão variar de acordo com as situações e são 

preenchidos na tela da Figura 19: 
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Figura 19 – Opções e Controle do Fluxo de Potência Continuado 

 
Como para todas as simulações serão considerados que o balanço de 

potência ativa será realizado por área e que essa geração será dividida entre todas 

as barras geradoras do sistema, é importante entender a ideia de fator de 

participação na geração de energia do sistema. 

Segundo Justi (2014) e Silva (2010), o fator de participação de um gerador é 

um valor associado a ele que indica o quanto um gerador irá contribuir para o 

fornecimento de potência ativa no sistema, de forma que o balanço de potência 

deste seja reestabelecido após cada incremento de carga. Ou seja, para um 

incremento de carga, o fator de participação de um gerador dirá o percentual que 

aquele gerador assumirá daquele aumento. 

Para isso definiu-se que cada gerador terá fator de participação na geração 

total do sistema igual ao percentual do seu limite máximo de geração ativa 

relacionado a soma dos limites máximos de geração ativa de todas as máquinas. 

Logo o fator de participação seguirá a equação 4.1. 

 



	

	

51	

!"#$%	'(	)"%#*+*,"çã$/ =
)123/

)11
4

 
 

(4.1) 

Sendo que: 

• !"#$%   é a potência nominal do gerador n; 

• !""
#    é o somatório das potências nominais de todos os geradores que 

compõem o sistema. 

Estes dados são definidos antes da análise das curvas PV, pois os mesmos 

apontarão para a distribuição de potência ativa entre os geradores do sistema para 

os incrementos de carga. 

Os compensadores síncronos, por não gerarem potência ativa, não têm fator 

de participação. 

 

 

4.3 SIMULAÇÕES E RESULTADOS DA CURVA PV PARA O CASO BASE 

Utilizando a equação 4.1 definiu-se que os fatores de participação para o 

caso base referente ao gerador conectado a barra 1 é de 85.32% e ao gerador 

conectado a 2 é 14.68%. 

Com estes valores e utilizando os parâmetros definidos na seção 4.2 e dos 

passos expostos no capítulo 3, obteve-se a curva PV do caso base, ou seja, o 

sistema IEEE 14 barras sem a ocorrência de eventos, adição de limites às maquinas 

e GD. 

 
Figura 20 – Curva PV do caso base IEEE 14 barras 
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Observa-se que as curvas das barras 1, 2, 3, 6 e 8 não foram traçadas. Isto 

ocorre porque estas barras são consideradas como geradoras e, por mais que 

tenham cargas conectadas a elas, elas têm um controlador de limite de tensão. Este 

controlador irá manter a tensão eficaz na barra constante, uma vez que não são 

considerados limites de geração. 

O gráfico aponta, também, que o carregamento máximo do sistema foi de 

aproximadamente 1051 MW, ponto em que o sistema entrou em colapso, no nariz 

da curva. Dentre as barras que mais sofreram com a variação da tensão, em função 

do aumento com o carregamento, destacam-se: 

 
Tabela 4 - Barras críticas para o caso base 

Barra Ponto de Colapso de Tensão (pu) 
4 0,7081 
5 0,6851 

14 0,6916 
 

 
Figura 21 – Curva PV do caso base IEEE 14 barras com as barras mais críticas 
 

Estas barras são consideras as barras críticas do sistema, já que atingem o 

ponto de máximo carregamento com as tensões mais baixas que as outras. Dentre 

essas barras, foi escolhida a barra 14 como a barra a ser estudada, tanto por ser 

crítica, quanto por representar uma barra distante do centro de geração o que 

possibilita a representação de GD como definido anteriormente. 
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4.4  DEFINIÇÃO DOS LIMITES DOS GRUPOS GERADORES 

Para definir os limites reativos dos geradores, realizou-se um estudo 

proporcional de acordo com os limites de potência reativa pré-definidos no gerador 

da barra 2, que juntamente com o gerador da barra 1, influencia diretamente no 

máximo carregamento do sistema.  

Para os limites de potência ativa, foram considerados valores acima dos 

registrados como máximo carregamento do sistema para o caso base. Observou-se 

que não é possível inserir limites inferiores ao máximo carregamento do sistema, 

pois devido aos fatores de participação da máquina, o ANAREDE não traça as 

curvas PV por entender que não haverá potência ativa disponível para o término da 

execução da simulação. Quando isso ocorre, o software exibe uma mensagem de 

erro: 
 

 
Figura 22 – Mensagem de Erro para simulação com limite de geração ativa inferior ao máximo 

carregamento do sistema 
 

Neste caso, o software não fornece a respectiva curva PV. Através do 

relatório fornecido por esta simulação, foi possível plotar a curva para esta situação. 

Ela é apresentada na Figura 24. 
 

 
Figura 23 – Curva PV para o caso onde não há finalização da simulação 
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Desta curva, percebe-se que ao atingir o limite de fornecimento de geração 

ativa dos geradores, o software finaliza suas análises. Ou seja, não é possível obter 

o ponto de máximo carregamento do sistema, em consequência dos limites da 

capacidade de transmissão das linhas. 

Portanto, para prosseguir com o estudo foram definidos limites de potência 

ativa superiores ao máximo carregamento do caso base.  

Foram criados 6 casos de limites, para que fosse possível observar o 

comportamento da curva PV para diferentes limites de geração ativa e reativa no 

sistema. Estes limites foram calculados utilizando para os casos de L0 a L5 um fator 

multiplicativo de 0,85, 1, 1,15, 2, 5 e 10, respectivamente. 

O multiplicador 1, referente ao caso L1, é o valor para o qual os limites de 

reativo do gerador 2 são iguais aos limites determinado pelo IEEE. Isto é feito de 

forma que haja um caso em que os limites pré-definidos pelo IEEE sejam diminuídos 

(caso L0) e posteriormente incrementados (caso L2 a L5). 

Portanto, definiu-se 6 casos com diferentes limites de potencia reativa e 

ativa, expostos nas tabelas 5. 

 
Tabela 5 – Limites dos Geradores 

Casos 
Limite de Potência Ativa Limite de Potência Reativa 

Mínima 
(MW) Máxima (MW) Mínima (Mvar) Máxima (Mvar) 

C
as

o 
L0

 
x0

,8
5 Gerador 1 0 1519 -193 241 

Gerador 2 0 268 -34 43 

C
as

o 
L1

 
 x

1 Gerador 1 0 1787 -227 283 

Gerador 2 0 315 -40 50 

C
as

o 
L2

  
x1

,1
5 Gerador 1 0 2055 -261 326 

Gerador 2 0 363 -46 58 

C
as

o 
L3

  
x2

 Gerador 1 0 3573 -385 482 

Gerador 2 0 631 -80 100 

C
as

o 
L4

  
X 

5 Gerador 1 0 8934 -1303 1629 

Gerador 2 0 1577 -200 250 

C
as

o 
L5

  
x1

0 Gerador 1 0 17867 -2267 2833 

Gerador 2 0 3153 -400 500 
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Foram realizadas simulações considerando cada um dos limites e em 

sequência plotados os gráficos para a barra 14 comparando as curvas PV de cada 

caso. 

 
Figura 24 – Curva PV do caso base IEEE 14 barras com as barras mais críticas 
 

Através deste gráfico, fica claro que quanto maior for o limite de reativo do 

sistema, maior será a margem de máximo carregamento do sistema. Por outro lado, 

em relação ao limite de potência ativa dos geradores, o que percebeu-se, é que ele 

não influi no aumento do máximo carregamento do sistema. 

Nota-se, também, que nos 3 primeiros casos, o colapso ocorreu devido ao 

limite de geração de energia reativa e não em consequência da capacidade da 

transmissão da linha, isto porque após determinado ponto, o gerador 1 não 

consegue mais suprir a demanda de reativo do sistema e todas as barras se 

transformam em barras PQ. Este fenômeno é conhecido como bifurcação induzida 

por limite de geração. 

 

4.5 DEFINIÇÃO DA BARRA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Para a representação da GD no ANAREDE, foi feita uma modificação no 

modelo 14 barras do IEEE. Inseriu-se um gerador conectado e uma barra a mais no 

sistema, numerada como barra 15 que é ligada a 14 por uma linha de curta 

distância. A barra 14 foi escolhida como objeto de estudo, por ser uma das barras 

críticas do sistema, devido sua distância dos centros de geração.  
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A nova linha possui resistência desprezível, devido ao seu curto 

comprimento, e reatância de 17,6%. Para a barra 15, considerou-se como 

parâmetros iniciais a tensão de 1,0 pu e o ângulo de defasagem de 0°. Os dados da 

linha inserida, assim como das demais linhas, são apresentados na Tabela A do 

Anexo. 

A Figura 23 apresenta o sistema IEEE 14 barras modificado com a inserção 

da GD, e a Figura 24 traz um detalhe com as informações da barra inserida.  

 
Figura 25 – Sistema IEEE 14 barras modificado com GD 
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Figura 26 – Detalhe da GD no sistema IEEE 14 barras 

Para analisar os diferentes tipos de geração distribuída possíveis, a barra 15 

foi inicialmente considerada como PQ, com tensão variável e sem capacidade de 

geração de potência reativa, representando assim a geração fotovoltaica. Na 

sequência, a barra 15 passou a ser uma barra PV, fornecendo então potência 

reativa para o sistema, o que a caracterizaria como uma PCH, ou como um gerador 

síncrono eólico, ou ainda, como uma central de biomassa. 

Uma vez que a GD não pode ser controlada pelas entidades reguladoras, 

definiu-se que seu fator de participação seria nulo, ou seja, ela entrega para o 

sistema unicamente sua capacidade nominal de produção, não podendo, então, ser 

responsável por suprir um incremento de carga constante.  

De forma a compreender os efeitos em função da variação da capacidade 

de produção da GD, foram realizadas uma série de simulações alterando a 

capacidade nominal desta. Desta forma, pode-se estabelecer um paralelo quanto a 

expansão da GD na sociedade e o impacto desta sobre o sistema elétrico. 

As capacidades de gerações foram definidas em função da carga atendida 

pela barra 14, que tem carga ativa igual 15 MW e reativa igual a 5 Mvar que são 

referentes ao caso GD4. Este caso representa uma GD que supre toda a demanda 

da barra 14. 

Os outros casos são definidos por um multiplicador que representa GDs que 

suprem mais do que a demanda da barra 14 (maiores que 1) e menos do que a 

demanda da barra 14 (menores que 1). 



	

	

58	

A Tabela 6 sintetiza os casos estudados.  

 
Tabela 6 – Capacidade de Produção da GD 

Caso Geração Ativa (MW) Geração Reativa (Mvar) 

GD1 x0,25 4 1 

GD2 x0,50 7 3 

GD3 x0,75 11 4 

GD4 x1,00 15 5 

GD5 x1,25 19 6 

GD6 x1,50 22 8 

GD7 x1,75 26 9 

GD8 x2,00 30 10 

 

4.5.1 Geração Distribuída com Característica de Barra PQ com Q = 0 MVAr 

Ao considerar a GD com a característica de uma barra PQ, considera-se 

que sua tensão é variável e que ela não é capaz de gerar potência reativa. Dessa 

forma, ela se comporta como uma barra de carga negativa, injetando potência ativa 

na rede.  

Os sistemas fotovoltaicos que têm sido instalados atualmente possuem 

exatamente estas características (Q = 0 MVar). O inversor de frequência que faz 

parte deste sistema não é capaz de variar seu fator de potência, assim sendo, os 

sistemas fotovoltaicos enquanto GD podem fornecer somente potência ativa para a 

rede.  

Desta forma, para as simulações de GD considerando a barra como PQ, 

serão utilizados apenas limites de geração ativa definidos na tabela 6 e não os 

limites de geração reativa. 

Na Figura 25 compara-se o carregamento obtido na barra 14 do caso L4 de 

limite de reativo, com os casos em que foram inseridos GD (de GD1 a GD8) 

considerando a barra 15 como PQ.  
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Figura 27 – Comparação das curvas PV, para o caso em que a barra da GD é PQ 

 

Ao inserir potência ativa na barra 14, vê-se um aumento do máximo 

carregamento do sistema. Quanto maior a potência ativa inserida na rede, maior o 

máximo carregamento do sistema. Em consequência, para o ponto crítico obtido no 

caso base, vê-se uma melhoria de sua tensão nos outros casos simulados.  

O gráfico apresentado na Figura 26 apresenta o crescimento do Máximo 

Carregamento do Sistema de acordo com o acréscimo da geração das GDs. 

 
Figura 28 – Geração ativa da GD (MW) x Máximo carregamento do sistema (MVA) 

 

4.5.2 Geração Distribuída com Característica de Barra PV 

Para simular o efeito da GD através de uma PCH, ou de uma central de 

biomassa, ou de geradores eólicos síncronos, foi definido a barra 15, onde o gerador 
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é conectado, como uma barra PV. Desta forma, este gerador é capaz de gerar 

potência reativa, além da potência ativa.  

Na Figura 27 é comparado o carregamento obtido na barra 14 do caso L4 de 

limite de reativo, com os casos em que foram inseridos GD (GD1 a GD8) 

considerando a barra 15 como PV:  

 
Figura 29 – Comparação das curvas PV, para o caso em que a barra da GD é PV 

 

Ao injetar potência reativa na rede, além da potência ativa, percebe-se que o 

nível de carregamento máximo do sistema tem uma melhora ainda mais 

considerável.  

O gráfico apresentado na Figura 28, mostra o aumento do máximo 

carregamento do sistema quando considerado aumento do limite de geração reativa 

nas GDs. 

 
Figura 30 – Geração reativa da GD (MVar) x Máximo carregamento do sistema (MVA) 
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Considerando os resultados obtidos nas seções 4.5.1 e 4.5.2 vê-se que ao 

inserir potência reativa no sistema, além da potência ativa, obtêm-se um maior ponto 

de máximo carregamento do sistema.  

Na Tabela 7 é apresentado, por sua vez, a melhoria nas tensões do sistema, 

comparando algumas das barras críticas do caso base com limite de reativo, e com 

os casos onde houve a inserção de GD o suficiente para suprir a carga da barra 14 

(caso 4). Para esta análise, considerou-se o carregamento de 515,0125 MVA que é 

o ponto crítico do sistema para o caso base.  

 
Tabela 7 – Variação na tensão em função da GD 

Barra Carregamento 
(MVA) 

Caso Base              
V (pu) 

GD - PQ          
V (pu) 

GD - PV          
V (pu) 

12 
515,0125 

0,7067 0,7862 0,9024 
13 0,6910 0,7741 0,8680 
14 0,6414 0,7383 0,8607 

 

Com esta tabela, é perceptível a melhoria da tensão no sistema devido a 

inserção de geração ativa e reativa.  

Essa melhoria no perfil de tensão é justificada pela demonstração de Elgerd 

(1976) da relação entre potência reativa e tensão, considerando o seguinte sistema, 

onde a tensão do gerador é mantida constante: 

 
Figura 31 – SEP com duas barras (BARBUY, 2008). 

Temos que: 

!" = !$-&*( 
 (4.4) 

!" = $"*&* ≅ ( + *+ 
 (4.5) 
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E: 

! = #-%&
'(

 
 

(4.6) 

Como nesta análise, Z contém apenas a parte imaginária, temos que:  

!" = !$-
&-'(
!$

*'* 
 

(4.7) 

Portanto:  

!" = !$-
&
!$
'-( &!$

) 
 

(4.8) 

Esta equação é representada pelo diagrama vetorial abaixo: 

 
Figura 32 – Mudança no perfil de tensão em função do fluxo de potência reativa na linha 

(BARBUY, 2008). 

Desta figura, temos que: 

• Variações de potência ativa P afetam muito pouco a tensão V2; 

• Variações da potência reativa Q afetam bastante a tensão V2; 

• Quando Q opera de forma capacitiva, V2 seria maior que V1. 

 

Assim sendo, pode-se concluir que a inserção da geração distribuída no 

cenário energético nacional proporcionará benefícios para a estabilidade do sistema 

elétrico. Nota-se, também, que as tecnologias que possam inserir potência reativa 

no sistema proporcionam melhores níveis de tensão e de carregamento para o 

sistema. Entretanto, segundo o Registro de Micro e Minigeradores Distribuídos da 

ANEEL (2016), atualmente, aproximadamente 98% dos sistemas de GD conectados 

a rede elétrica brasileira são de sistemas fotovoltaicos, os quais não são capazes de 

inserir potência reativa na rede.  

Para a próxima sessão, onde serão analisados os efeitos das contingências 

e o impacto destas em conjunto com a GD, será utilizado o caso em que a GD é 

capaz de injetar potência reativa na rede, devido ao melhor resultado para o 

sistema.  
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4.6 A CURVA PV PARA CONTINGÊNCIAS 

Durante a operação de um sistema, é de suma importância conhecer o 

comportamento do sistema quando este sofre alguma contingência, por exemplo 

perda de linhas. Portanto, foi estudado o comportamento do sistema IEEE 14 barras 

quando este sofre uma contingência apenas, sempre a perda de uma linha. 

Realizou-se então o estudo do máximo carregamento do sistema para a 

perda de cada uma das linhas isoladamente e definiu-se qual linha teria maior 

impacto na barra onde se estudou a inserção de GD. 

Definiu-se que a linha que poderia causar maiores danos é a linha que 

conecta as barras 5 e 6. Tal contingência torna a parte superior do sistema IEEE 14 

barras mais isolado e distante dos centros geradores e, portanto, piora não só a 

curva de carregamento da barra 14, mas também de todas as barras da parte 

superior do sistema. 

A Figura 31 apresenta uma comparação entre o máximo carregamento do 

sistema antes e após a contingência de perda da linha entre as barras 5 e 6, 

considerando os geradores com os limites do caso L4. 

 

 
Figura 33 – Comparativo do máximo carregamento do sistema antes e após 

contingência na linha entre as barras 5 e 6  
 

Após a contingência, considerando os limites de reativo dos geradores 1 e 2, 

notou-se que o comportamento do sistema muda em relação às barras mais criticas 
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do sistema, que passam a ser as barras 12, 13 e 14. Isto ocorre por elas se 

localizarem mais distantes do ponto de geração do que anteriormente à 

contingência. 

 
Tabela 8 – Barras mais sensíveis após contingência 

Barra Carregamento 
(MVA) 

Caso Base              
V (pu) 

12 363,0423 0,6273 
13 363,0423 0,6323 
14 363,0423 0,677 

 

 
Figura 34 – Barras criticas do sistema após contingência da linha 5-6 com limites 

 

Para o estudo do comportamento do sistema onde há inserção de GD e 

ocorre a contingência 5-6, foi também escolhida a barra 14 para estar conectada ao 

barramento 15, o qual é uma barra PV que pode representar por exemplo uma PCH. 

Esta escolha deve-se também pelo fato da barra 14 já figurar entre as barras mais 

críticas do sistema e ter maior facilidade de representar a GD como definido 

anteriormente, sendo um ponto de geração pequeno longe dos grandes centros de 

geração. 

Para a geração inserida na barra 15, considerou o caso GD 4 da tabela 5, 

onde todo o carregamento da barra 14 é passível de ser suprido pela geração da 

GD. 
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Após este levantamento, observa-se que, mesmo após a contingência, o 

carregamento máximo do sistema melhorou quando se tem a inserção da GD na 

barra 14. A Figura 33 apresenta as curvas após a contingência com e sem a adição 

de GD na barra 14. 

 

 
Figura 35 – Comparativo entre a contingência linha 5-6 com limites x contingência 

linha 5-6 com limites e GD 

 

Além disso, para o sistema com inserção de GD, foi definido qual a tensão 

referente ao valor do ponto de máximo carregamento do sistema sem GD, ambos 

após a contingência para as 3 barras críticas do sistema. Os dados estão presentes 

na Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Variação na tensão em função da GD 

Barra Carregamento 
(MVA) 

Caso L4  
V (pu) 

Carregamento 
com GD4 

(MVA) 
GD - PV          
V (pu) 

12 
363,0423 

0,6273 
397,7909 

0,838127	
13 0,6323 0,843672 
14 0,677 0,88731 

 

Estes dados apontam mais uma vez que, além da GD melhorar o ponto de 

máximo carregamento do sistema, ela também indica que o perfil de tensão das 

barras críticas do sistema sofrem significante melhora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e econômicos resultam num aumento pela 

demanda de energia elétrica. Dessa forma, é imprescindível que os SEP sejam 

altamente confiáveis quanto a continuidade do fornecimento de energia. Dentre os 

estudos que influenciam na melhoria da continuidade de fornecimento de energia, 

está o estudo de estabilidade de tensão. Este é uma ferramenta muito importante na 

definição dos pontos de máximo carregamento do sistema, e levam ao operador 

uma previsão dos limites operacionais do sistema. 

Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de um sistema 

elétrico quanto a sua estabilidade de tensão, quando o mesmo sofre alteração nos 

limites de reativo e ativo de suas máquinas e, também, quando ocorre a inserção de 

geração distribuída em uma barra distante dos grandes centros geradores. 

Este trabalho, apresentou uma revisão bibliográfica no capítulo 2 sobre o 

problema de instabilidade de tensão e sua abordagem estática através do cálculo de 

fluxo de potência continuado, além da forma de se obter os pontos de máximo 

carregamento do sistema em uma curva PV. Também foi revisada a representação 

dos limites de geração por curvas de capabilidade, bem como, a influência destes 

nas margens de máximo carregamento. Ainda no capítulo de revisão bibliográfica, 

discorreu-se sobre o atual cenário da geração distribuída e como a mesma é tratada 

para estudos de estabilidade de tensão. 

O capítulo 3 deste trabalho apresenta, por sua vez, a utilização do software 

ANAREDE para a aquisição das curvas PV de sistemas elétricos de potência. Este 

software é reconhecido pelo CEPEL como o mais utilizado para a realização de 

análises estáticas de estabilidade de tensão. O ANAREDE utiliza do método estático 

para o cálculo do fluxo de potência continuado e foi utilizado para a obtenção dos 

resultados deste trabalho. 

Estes resultados estão apresentados no capitulo 4. Para realização desta 

pesquisa, utilizou-se o sistema de 14 barras do IEEE.  Primeiramente, foram 

definidos os fatores de participação dos geradores que compõem o sistema, de 
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forma que ficasse pré-estabelecido o quanto cada gerador iria contribuir para o 

fornecimento de potência ativa para o sistema. 

Na sequência, foram identificadas as barras críticas do sistema, as quais 

atingiram o ponto de máximo carregamento com os níveis de tensão mais baixos. 

Com base nestas, definiu-se a barra 14 como objeto de estudo, devido sua distância 

do centro de geração, o que permitiria estabelecer um paralelo com a prática, 

durante as análises com GD. 

Em seguida, foram definidos os limites de geração a serem considerados 

para a realização das simulações. Dentre os resultados alcançados, destaca-se a 

impossibilidade de realizar estudos com o ANAREDE, onde os limites de geração 

definidos sejam inferiores ao máximo carregamento do sistema. Isto ocorre, pois o 

software entende que não há potência ativa o suficiente para a condução da 

simulação. Das análises realizadas, concluiu-se que quanto maior for o limite reativo 

do sistema, maior será, também, o máximo carregamento do mesmo; enquanto que 

o aumento do limite de potência ativa dos geradores, não influi no aumento do 

carregamento do sistema. 

Após ser identificado a influência dos limites das máquinas, decidiu-se por 

analisar os impactos da inserção de GD no SEP. Para isso, foi feita uma 

modificação no modelo de 14 barras do IEEE, onde foi inserida uma nova barra no 

sistema, ligada a barra 14. Dois tipos de análises foram conduzidas. Na primeira 

delas, a GD se comportou como uma barra PQ, onde a tensão é variável e não há 

injeção de potência reativa, correspondendo assim, a um sistema de geração 

fotovoltaica. Na sequência, a GD se comportou como uma barra PV fornecendo, 

então, potência reativa para o sistema, simulando o comportamento de uma PCH, 

ou de uma central de biomassa.  

 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Dessas análises, foi possível concluir que ao injetar-se potência ativa no 

sistema, o máximo carregamento do sistema aumenta. Entretanto, ao injetar-se na 

rede potência reativa, além da potência ativa, obtém-se níveis de carregamento 

ainda melhores. Vale ressaltar este ponto, pois atualmente, os sistemas 
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fotovoltaicos representam 98% dos sistemas mais comumente aplicados como GD. 

E, uma vez que estes são incapazes de injetar reativo na rede, têm-se uma limitação 

dos benefícios que esta tecnologia poderia proporcionar ao SEP.  

Por outro lado, é compreensível a dificuldade de inserção de reativo na rede, 

graças à pequenas unidades de produção descentralizadas, devido a robustez dos 

equipamentos utilizados, além da dificuldade de implementação de controle por 

parte do operador do SIN. Entretanto, a medida que tais sistemas venham a ser 

viáveis tecnologicamente e que venham a ser aplicados em larga escala, entende-se 

que é necessário realizar analises aprofundadas, de forma que sejam averiguados 

como a inserção de reativo na rede através da GD irá proporcionar benefícios, ou 

dificuldades ou, ainda, impactar negativamente o SEP. 

Ainda sobre o impacto da GD, percebeu-se que ela também melhora o perfil 

de tensão do sistema. Esta melhora também foi mais considerável para os casos em 

que a injeção de reativo foi levada em conta. 

Outra situação investigada, foi o impacto no sistema em consequência de 

uma contingência entre a linha que conecta as barras 5 e 6. Esta contingência 

aumenta a distância entre o centro de geração e a parte superior do modelo do IEEE 

de 14 barras. Após a ocorrência da contingência, além da redução expressiva do 

máximo carregamento do sistema, percebeu-se a modificação das barras sensíveis 

deste. As novas barras críticas, acabaram sendo as mais distantes do centro de 

geração.  Para concluir sobre os benefícios da GD, simulou-se o comportamento da 

contingência entre as barras 5-6, mas com a presença de GD conectada a barra 14. 

Mais uma vez, foi possível visualizar a melhoria na margem de carregamento do 

sistema, assim como a melhoria no perfil de tensão do mesmo. 

O foco deste trabalho foi identificar os pontos de máximo carregamento do 

sistema, através da obtenção de curvas PV com o software ANAREDE, em função 

de variação das condições iniciais de análise, cumprindo assim, com os objetivos 

previamente estabelecidos.  

Para concluir, com a disseminação dos micro ou minigeradores de energia, 

é importante verificar a influência e o relacionamento da GD com o SEP, de forma 

que os operadores e planejadores do sistema elétrico brasileiro possam ter uma 

visão ampla, que os auxiliem nas tomadas de decisões.  
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5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para investigações futuras, sugere-se a realização das analises aqui 

destacadas em sistemas de maior complexidade, como os sistemas de 30 ou 57 

barras do IEEE. Além disso, sugere-se realizar a inclusão da GD em outras barras 

críticas do sistema, de forma que sejam analisados as novas condições de fluxo 

entre as linhas e os novos limites de carregamento. 

Durante esta pesquisa, verificou-se, também, que o perfil de tensão do 

sistema melhora com o advento da GD. Entretanto, seria interessante investigar em 

que casos esta melhoria poderia acarretar em uma sobretensão para o sistema, 

impactando negativamente a continuidade do mesmo.  
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ANEXO 

Tabela 10 – Dados das linhas do Sistema IEEE 14 barras 

Barra Estado operativo Barra Resistência Reatância Susceptância 
De Para Nc Circ. "De" "Para" Prop. (%) (%) (Mvar) 
1 2 1 Ligado Ligado Ligado 1 1.94 5.92 5.280 
1 5 1 Ligado Ligado Ligado 1 5.40 22.30 4.920 
2 3 1 Ligado Ligado Ligado 2 4.70 19.80 4.380 
2 4 1 Ligado Ligado Ligado 2 5.81 17.63 3.400 
2 5 1 Ligado Ligado Ligado 2 5.69 17.39 3.460 
3 4 1 Ligado Ligado Ligado 3 6.70 17.10 1.280 
4 5 1 Ligado Ligado Ligado 4 1.33 4.21 0.000 
4 7 1 Ligado Ligado Ligado 4 0.00 20.91 0.000 
4 9 1 Ligado Ligado Ligado 4 0.00 55.62 0.000 
5 6 1 Ligado Ligado Ligado 5 0.00 25.20 0.000 
6 11 1 Ligado Ligado Ligado 6 9.50 19.89 0.000 
6 12 1 Ligado Ligado Ligado 6 12.29 25.58 0.000 
6 13 1 Ligado Ligado Ligado 6 6.62 13.03 0.000 
7 8 1 Ligado Ligado Ligado 7 0.00 17.62 0.000 
7 9 1 Ligado Ligado Ligado 7 0.00 11.00 0.000 
9 10 1 Ligado Ligado Ligado 9 3.18 8.45 0.000 
9 14 1 Ligado Ligado Ligado 9 12.71 27.04 0.000 

10 11 1 Ligado Ligado Ligado 10 8.20 19.21 0.000 
12 13 1 Ligado Ligado Ligado 12 22.09 19.99 0.000 
13 14 1 Ligado Ligado Ligado 13 17.09 34.80 0.000 
15 14 1 Ligado Ligado Ligado 15 0.00 17.60 0.000 

 

 


