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RESUMO 

 

 

Na operação de sistemas elétricos verificam-se, eventualmente, violações de restrições 

operativas, como sobrecargas em linhas de transmissão e transformadores de potência de 

subestações ou violações de limites de tensões em barramentos. Caso o monitoramento dessas 

grandezas indique possíveis problemas, é necessário adotar medidas corretivas para eliminá-

los ou atenuar sua intensidade, devendo a restrição de carga ser utilizada como último recurso. 

Uma medida de controle bastante eficaz é a técnica intitulada Chaveamentos Corretivos, 

capaz de influenciar o fluxo de potência de redes malhadas a partir de alterações em suas 

topologias, sem, entretanto, produzir qualquer custo operacional adicional. Em trabalhos 

anteriores, o cálculo desenvolvido para verificar a capacidade de uma determinada variante de 

chaveamento em eliminar a sobrecarga em um ramo específico era realizado através de 

redução de redes ou através de análises heurísticas. O presente trabalho objetiva a dedução 

analítica de equações para estimar a alteração de corrente em um ramo específico, após a 

realização de chaveamentos em subestações, mediante o emprego de poucos cálculos, 

decorrentes de aproximações lineares. Para o acoplamento de barras de subestações, as 

deduções serão baseadas na teoria de curto-circuito e na metodologia da Função de Alívio. Já 

para a abertura de barras de subestações, será deduzida uma nova Função de Alívio, 

fundamentada na técnica de circuito equivalente. Embora sistemas de equações lineares sejam 

utilizados para fundamentar as deduções, sua solução formal para cada variante, em tempo 

real não é necessária. A partir das estimativas realizadas, elabora-se uma lista de variantes 

prioritárias, para teste final através de um cálculo exato de fluxo de carga e de uma análise de 

transitórios através do software ATP – Alternative Transient Program. Por fim, apresentam-

se resultados obtidos através de simulações em redes elétricas de características distintas. 

 

 

Palavras-chave: Abertura de Barras. Acoplamento de Barras. Chaveamentos Corretivos. 

Funções de Alívio. Injeção Reversa. Transitórios Eletromagnéticos. 



ABSTRACT 

 

 

Eventually, violations of voltage limits at buses or admissible loadings of transmission 

lines and/or power transformers may occur by the power system operation. If violations are 

detected in the supervision process, corrective measures may be carried out in order to 

eliminate them or to reduce their intensity. Loading restriction is an extreme solution and 

should only be adopted as the last control action. Previous researches have shown that it is 

possible to control constraints in electrical systems by changing the network topology, using 

the technique named Corrective Switching, which requires no additional costs. In previous 

works, the proposed calculations for verifying the ability of a switching variant in eliminating 

an overload in a specific branch were based on network reduction or heuristic analysis. The 

purpose of this work is to develop analytical derivation of linear equations to estimate current 

changes in a specific branch (due to switching measures) by means of few calculations. For 

bus-bar coupling, derivations will be based on short-circuit theory and Relief Function 

methodology. For bus-bar splitting, a Relief Function will be derived based on a technique of 

equivalent circuit. Although systems of linear equations are used to substantiate deductions, 

its formal solution for each variant, in real time does not become necessary. A priority list of 

promising variants is then assigned for final check by an exact load flow calculation and a 

transient analysis using ATP – Alternative Transient Program. At last, results obtained by 

simulation in networks with different features will be presented. 

 

 

Keywords: Backward Injection. Bus-bar Coupling. Bus-bar Splitting. Corrective Switching. 

Electromagnetic Transient. Relief Functions. 
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S!�� – Sobrecarga do ramo em MVA; 

5�� – Vetor das tensões do sistema para o caso base; 

5�$ – vetor das tensões do sistema, após o chaveamento entre as barras S e N; 

5�67	
 – Vetor das tensões do sistema após o acoplamento entre as barras S e N; 

5�# – Vetor das tensões do sistema para o caso de redirecionamento da sobrecarga; 

V	�67	
 – Tensão na barra S após o acoplamento entre as barras S e N; 

V
�67	
 – Tensão na barra N após o acoplamento entre as barras S e N; 

V	�� – Tensão na barra S para o caso base; 

V
�� – Tensão na barra N para o caso base; 

V	
 – Diferença entre as tensões das barras S e N no caso base; 

V��9 – Diferença de tensão entre os nós A e A’;  

V		9 – Diferença de tensão entre os nós S e S’; 

V��9�#  – Diferença de tensão entre os nós A e A’ para o caso de redirecionamento da sobrecarga;  

V�9��#  – Diferença de tensão entre os nós A’ e B para o caso de redirecionamento da sobrecarga; 

Z��, Z�	, Z	� e Z		 – Parâmetros Z do quadripólo; 

z�� – Impedância do ramo A-B; 

Z����, – Impedância equivalente da rede elétrica vista pelas barras A e B sem z��; 

Z		9)$  – Impedância de Thevenin entre os nós S e S’ do sistema; 

Z��9)$  – Impedância de Thevenin entre os nós A e A’ do sistema; 

Z	
)$  – Impedância de Thevenin entre os nós S e N do sistema; 

Z��)$  – Impedância de Thevenin entre os nós A e B do sistema;   
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< – Matriz impedância de barra; 

Z(� – Impedância entre os nós i e j do sistema; 

Z���� – Impedância em um ramo; 

Z,#�, Z!#�, Z� e Z!'()�$ – Impedâncias do circuito elétrico equivalente utilizado para estimar a corrente 

no ramo A-B após uma medida de chaveamento; 

Z� e Z – Componentes de seqüência positiva e zero das impedâncias das linhas de transmissão; 

Z� e Z� – Impedâncias própria e mútua convertidas a partir de Z�e Z; 

=�� – Matriz de admitância nodal para o caso base; 

=�$ – Matriz de admitância nodal modificada pela medida de chaveamento entre as barras S e N; 

= – Matriz admitância nodal; 

=�� – Matriz que contém os elementos do sistema pertencentes à rede externa; 

=�� e =�� – Matriz que contém os elementos do sistema que interconectam a rede externa à rede de 

fronteira; 

=�� – Matriz que contém os elementos do sistema pertencentes à rede de fronteira; 

=�� e =�� – Matriz que contém os elementos do sistema que interconectam a rede interna à rede de 

fronteira; 

=�� – Matriz que contém os elementos do sistema pertencentes à rede interna; 

=��#% – Matriz que contém as admitâncias das ligações entre as barras de fronteira e também as 

admitâncias shunt dessas barras; 

w – Freqüência angular; 

∅ - Constante de fase; 

∆I – variação de corrente entre as barras S e N; 

∆I���� – Variação de corrente em um ramo após uma medida de chaveamento; 

∆I� – Variação de corrente produzida pela abertura do disjuntor que interliga S a S'; 

∆P�#! – Parcela da sobrecarga redirecionada que chega ao Nó de Chaveamento S em MW; 

∆P�#&  – Parcela de ∆P�#!  fluindo através do disjuntor; 

∆P�#�  – Potência redirecionada ótima em MW; 

∆P�#!,� – Parcela da potência redirecionada ótima, em MW, que flui para o nó de chaveamento S;  
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∆P�#&,� – Parcela de ∆P�#!,� que flui através do disjuntor, em MW; 

∆P!�� – Sobrecarga nesse elemento em MW; 

∆P�# – Parcela de carga a ser redirecionada em MW; 

∆S!�� – Sobrecarga em um ramo, em MVA; 

∆S�# – Parcela de carga a ser redirecionada em MVA; 

∆S�#	  – Parcela da sobrecarga redirecionada, em MVA, que chega ao Nó de Chaveamento S; 

∆S�#
  – Parcela da sobrecarga redirecionada, em MVA, que chega ao Nó de Chaveamento N; 

∆5 – vetor da variação de tensão em todas as barras do sistema após uma medida de chaveamento; 

∆V���� – Variação de tensão em um ramo após uma medida de chaveamento; 

∆5�# – Vetor de diferença entre as tensões para o caso de redirecionamento da sobrecarga e para o 

caso base; 

∆V�� – Variação da diferença de tensão entre as barras A e B em conseqüência do acoplamento entre 

as barras S e N; 

∆V6@ – Variação da diferença de tensão produzida pelo acoplamento entre as barras S e N em um 

determinado ramo da rede elétrica, exceto o ramo A-B; 

∆V
 – Variação de tensão na barra N em conseqüência do acoplamento entre as barras S e N; 

∆V	 – Variação de tensão na barra S em conseqüência do acoplamento entre as barras S e N; 

∆V(	 – Variação de tensão no i-ésimo nó de um sistema devido a um curto-circuito no nó S; 

∆V(
 – Variação de tensão no i-ésimo nó de um sistema devido a um curto-circuito no nó N; 

∆V���#  – Vetor de diferença entre as tensões entre as tensões A e B para o caso de redirecionamento da 

sobrecarga e para o caso base; 

∆V	
�#  – Diferença das tensões entre as barras S e N para o caso de redirecionamento da sobrecarga e 

para o caso base; 

∆Y – Matriz das variações de admitância que representam a medida de chaveamento; 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AC – Alternating Current (Corrente Alternada); 

ATP – Alternative Transient Program; 

ckt – Circuito;  

DC – Direct Current (Corrente Contínua); 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

PQ – Barra de carga, para a qual são especificadas as potências ativa (P) e reativa (Q); 

PV – Barra de tensão controlada, para a qual são especificados a potência ativa (P) e o módulo da 

tensão (V); 

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico; 

Slack – Barra de referência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os principais trabalhos 

apresentados ao longo dos últimos 32 anos sobre a técnica de Chaveamentos Corretivos, além 

de discorrer sobre os objetivos e a estrutura do trabalho. 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Na operação de sistemas elétricos verificam-se, eventualmente, violações em limites 

de tensão em barramentos das subestações, ou de carregamentos de linhas de transmissão ou 

transformadores de potência. Caso o monitoramento dessas grandezas indique iminentes 

violações, é necessário adotar procedimentos para evitá-las ou atenuar sua intensidade. No 

atual contexto do setor elétrico nacional, em que as metas de qualidade e continuidade do 

fornecimento de energia elétrica, impostas pelo órgão regulador, são cada vez mais 

desafiadoras, a restrição de carga é uma solução extrema e somente deve ser utilizada como 

último recurso. Para evitar esse tipo de solução, é possível adotar medidas de controle, tais 

como: o re-despacho de potências ativa ou reativa, ajuste de taps de transformadores 

defasadores, ou redistribuição de carga. Essas medidas estão associadas, em geral, a um 

aumento de custos. Outra maneira de controlar eventuais restrições operativas em sistemas 

elétricos pode ocorrer pela mudança da topologia da rede, através da técnica intitulada 

Chaveamentos Corretivos. 

A técnica de Chaveamentos Corretivos teve o início do seu desenvolvimento no final 

da década de 70 e se constitui em uma ferramenta eficiente de controle do fluxo de carga, para 

a operação de sistemas elétricos. Através dessa metodologia, usando como mecanismos de 

controle o chaveamento de linhas de transmissão, barramentos de subestações ou elementos 

shunt, é possível alterar o estado de sistemas elétricos, afetando a distribuição do fluxo de 

potência, as perdas técnicas no sistema de transmissão, o nível de curto-circuito, o nível de 

tensão nos barramentos das subestações, bem como a estabilidade transitória. Uma das 

principais vantagens desse método de controle, comparativamente aos anteriormente citados, 

é a economia, haja vista que sua implementação depende da operação de elementos já 
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existentes no sistema. De acordo com Koglin e Medeiros Júnior (1983), simulações efetuadas 

em redes reais mostraram que sobrecargas de até 30% podem ser eliminadas com a 

metodologia de Chaveamentos Corretivos. 

 

 

1.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O primeiro algoritmo de aplicação da metodologia de Chaveamentos Corretivos em 

sistemas de potência foi concebido por Müller (1979), sendo restrito ao desligamento de 

linhas de transmissão ou transformadores de potência em subestações para a eliminação de 

sobrecargas. Nesse mesmo ano, outro método desenvolvido por Theilsiefje e Müller (1979), 

também baseado em Chaveamentos Corretivos, foi concebido para determinar a influência da 

entrada em operação de linhas de transmissão na eliminação de sobrecargas. Em 1980, foi 

proposto por Van Amerongen e Van Meeteren (1980) um método para controlar sobrecargas 

tanto através da entrada em operação, quanto a partir do desligamento de linhas. Ressalta-se 

que esse método baseava-se, principalmente, no re-despacho de geração, ficando a técnica de 

Chaveamentos Corretivos como medida suplementar para controle do fluxo de potência. 

Destaca-se que as três metodologias apresentadas até então não contemplavam a possibilidade 

de variantes de chaveamento manipularem a topologia de subestações dotadas de múltiplos 

barramentos. 

Ainda em 1980, Koglin e Müller (1980) apresentaram uma metodologia que 

considerava a possibilidade de alterações nas conexões em uma subestação para eliminar 

eventuais sobrecargas em um sistema de potência. A partir dessa proposição, o número de 

variantes de chaveamento possíveis, bem como a potencialidade de controlar o fluxo de 

potência mediante ações de chaveamento aumentou consideravelmente. Entretanto, como a 

concepção inicial da técnica de Chaveamentos Corretivos destinava-se à aplicação na 

operação de sistemas elétricos em tempo real, foi necessário adotar algumas medidas com o 

intento de reduzir o número de variantes em um determinado sistema. Desse modo, 

metodologias foram desenvolvidas com a finalidade da redução do espaço de busca, ou seja, 

atenuar o número de variantes, cujas soluções, inicialmente, eram obtidas a partir de 

simulações, respectivamente, de fluxos de carga DC (Direct Current) e AC (Alternating 

Current) considerando-se redes elétricas reduzidas. De acordo com Koglin e Müller (1980), 

Müller (1981) e Koglin e Müller (1982), caso uma variante adotada, simulada através da rede 
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reduzida, resultasse na eliminação da sobrecarga, simulava-se a mesma variante com a rede 

completa. Em 1983, Koglin e Medeiros Júnior (1983) apresentaram uma evolução dos três 

métodos anteriormente citados a partir da inserção de duas alterações. A primeira delas era a 

substituição das simulações de fluxos de carga DC e AC em uma rede reduzida por uma 

análise na rede completa através de procedimento linear intitulado Injeção Reversa (Backward 

Injection). A segunda referia-se à elaboração prévia de uma lista de possíveis variantes de 

chaveamento para eliminar a sobrecarga em um determinado ramo (linha de transmissão ou 

transformador de potência). Ressalta-se que essa lista informava a ordem descendente das 

melhores variantes para cada ramo em sobrecarga. A solução obtida por essa metodologia não 

é a ótima, pois a primeira variante que eliminasse a sobrecarga sem deteriorar o estado 

operativo de outros ramos, seria a solução para o problema. Ainda em 1983, a metodologia 

apresentada por Rossier e Germond (1983) propôs um método de otimização baseado no 

algoritmo ‘Máximo fluxo, mínimo custo’, associado à redistribuição de carga e re-despacho 

de geração para encontrar a melhor variante de chaveamento. Por fim, nesse mesmo ano, a 

metodologia proposta por Edwin e Eichler (1983) abordou a técnica de Chaveamentos 

Corretivos a partir de métodos computacionais baseados em técnicas de compensação 

associadas com matrizes esparsas inversas. 

Em 1985, foi apresentada uma evolução da metodologia desenvolvida por Koglin e 

Medeiros Júnior (1983). Dessa forma, Koglin e Medeiros Júnior (1985) desenvolveram uma 

heurística para analisar variantes de chaveamento em uma única subestação com múltiplos 

barramentos, realizando o redirecionamento de uma sobrecarga em um determinado ramo a 

partir do emprego de Funções de Alívio. Em 1986, a proposta de trabalho apresentada por 

Bacher e Glavitsch (1986) usava programação linear baseada na otimização de topologia de 

redes com o intento de aferir a segurança de sistemas com base no critério (n-1). Ainda em 

1986, a proposta de Mazi, Wollenberg e Hesse (1986) consistia em classificar em uma lista 

todos os ramos candidatos a eliminar sobrecargas em ramos sobrecarregados. Esse 

procedimento era realizado através de fatores de sensibilidade, obtidos através de um fluxo de 

carga DC. Em 1987, o conteúdo apresentado em Koglin e Medeiros Júnior (1987) abordava 

uma evolução do método proposto em Koglin e Medeiros Júnior (1985), considerando a 

introdução de restrições de tensão no processo de redirecionamento ótimo de sobrecargas em 

ramos, além da inclusão de uma lista de prioridade de variantes de chaveamento, classificada 

em ordem descendente, de acordo com uma função objetivo. Essa metodologia pode ser vista 

de maneira mais detalhada em Medeiros Júnior (1987).   
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Em 1988, também a partir do uso de programação linear, foi apresentado um avanço 

na metodologia descrita em Bacher e Glavitsch (1986). Schnyder e Glavitsch (1988) usaram o 

fluxo de potência ótimo aliado com a técnica de Chaveamentos Corretivos objetivando 

verificar a segurança de sistemas com base no critério (n-1). Em 1989, foi apresentada por 

Makram, Thornton e Brown (1989) uma metodologia, sem o uso de qualquer técnica 

heurística, introduzindo a matriz Z para selecionar variantes de chaveamento adequadas, 

descartando cálculos de fluxo de potência. 

Em 1996, Wrubel et al. (1996) apresentou o primeiro algoritmo baseado na 

metodologia de Chaveamentos Corretivos a ser usado em programas desenvolvidos para 

sistemas de gerenciamento de energia. Essa metodologia apresentava idéias similares àquelas 

desenvolvidas em Koglin e Müller (1980), Müller (1981), Koglin e Müller (1982), e Edwin e 

Eichler (1983), utilizando aproximações esparsas inversas para selecionar as melhores 

variantes de chaveamento através de um fluxo de carga DC, classificando-as de forma 

descendente e, por fim, testando essas variantes a partir de um fluxo de carga AC. Em 2004, 

baseado em argumentos de que a maior parte das metodologias de trabalho, apresentadas até 

então, abordava análises tênues relativas a ações de Chaveamentos Corretivos em 

barramentos de subestações, além de discorrerem, exclusivamente, sobre sobrecargas em 

ramos, renegando eventuais problemas de violação de tensão, foi apresentada por Shao e 

Vittal (2004) uma metodologia baseada no fluxo de carga desacoplado rápido para obter a 

melhor variante de chaveamento para solucionar problemas relativos a sobrecargas em ramos 

e de tensões em barramentos de subestações, a partir de contingências em sistemas de 

potência. Entretanto, segundo essa metodologia, para sistemas fortemente carregados, 

medidas de controle baseadas, exclusivamente, em Chaveamentos Corretivos de ramos ou 

barramentos de subestações são insuficientes para eliminar violações resultantes de 

contingências. Assim sendo, essas medidas de controle foram acrescidas de outras técnicas 

com essa finalidade. Através da metodologia proposta em Shao e Vittal (2005), introduziu-se 

inovações como fator de distribuição de tensão, além de um algoritmo de controle corretivo 

de tensão considerando chaveamento de elementos shunt para, em consonância com a 

metodologia de Chaveamentos Corretivos de ramos e barramentos de subestações, eliminarem 

violações para severas contingências em sistemas de potência. Finalmente, foi apresentada em 

Shao e Vittal (2006) uma metodologia baseada na sensibilidade do método de Newton-

Raphson e em técnicas esparsas inversas para o desenvolvimento de um modelo de 

compensação de potências para chaveamentos complexos de ramos e de barramentos de 

subestações. Essa metodologia incorporava ainda programação binária inteira baseada em 
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fluxo de potência ótimo para selecionar a melhor variante de chaveamento para eliminar 

problemas de sobrecargas em ramos e de tensão em subestações. 

Até o presente momento, apresentou-se uma evolução da metodologia de 

Chaveamentos Corretivos ao longo dos últimos 32 anos. De acordo com Rolim e Machado 

(1999), nesse período foram propostos diversos algoritmos de chaveamentos corretivos, cujos 

propósitos de aplicações se destinavam a: 

• Eliminar sobrecargas em ramos; 

• Solucionar problemas relativos à tensão nas barras das subestações;  

• Aumentar a segurança de sistemas elétricos. 

Outra diferença verificada na bibliografia relativa ao tema consiste na diferença entre 

as diversas variantes de chaveamento envolvidas para resolução dos problemas anteriormente 

apresentados, quais sejam: 

• Chaveamentos de linhas e/ou transformadores; 

• Chaveamentos de elementos shunt (capacitores ou reatores); 

• Chaveamentos de barramentos de subestações, alterando a interconexão de ramos e 

cargas em uma subestação. 

Com relação à modelagem de subestações compostas por múltiplos barramentos, vários 

modelos foram desenvolvidos nos métodos até então apresentados, objetivando representar os 

mais variados arranjos já implementados em subestações: disjuntor e meio, barramento 

principal e transferência, barra dupla com disjuntor, etc. Destaca-se, com relação aos 

elementos de chaveamento, que algumas das pesquisas apresentadas modelam, apenas, 

abertura de ramos, outras apenas abertura de barramentos de subestações. Evidentemente, 

outras metodologias agregam todos os recursos disponíveis: abertura e fechamento de ramos 

ou barramentos de subestações. 

Considerando que os N ramos de um sistema podem sofrer alterações na sua condição 

operativa (ligado ou desligado), o número de possíveis arranjos desse sistema, adotando 

apenas essas opções, seria 2N. Considerando ainda a possibilidade de alteração da 

interconexão desses ramos a partir da mudança de configuração dos barramentos nas 

subestações, o espaço de busca a ser pesquisado com a finalidade de obter uma solução 

razoável seria bastante amplo, caracterizando o chaveamento de ramos e barramentos de 

subestações como um problema de programação multi-variável e discreto, tornando-o de 

difícil solução. Assim, a maioria dos algoritmos desenvolvidos ao longo dos anos considera 

aproximações para reduzir o espaço de busca, tais como: 
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• Considerar apenas subestações ou ramos próximos do elemento em sobrecarga; 

• Elaborar uma lista com as configurações efetivas mais prováveis para eliminar 

sobrecargas em um determinado ramo; 

• Permitir alterações nos arranjos de barramentos de uma única subestação para cada 

variante de chaveamento. 

No que concerne ao processo de busca por topologias que vislumbrem a eliminação de 

restrições operativas, foram adotados os seguintes mecanismos de simulação: 

• Fluxo de carga DC; 

• Fluxo de carga AC – Newton-Raphson, (Tinney e Hart, 1967); 

• Fluxo de carga desacoplado rápido (Stott e Alsaç, 1974); 

• Fatores de distribuição de tensão ou corrente; 

• Injeção de corrente; 

• Algoritmo máximo fluxo, mínimo custo. 

Apesar das varias diferenças existentes na filosofia dos métodos propostos, todos 

ressaltam a importância da técnica de Chaveamentos Corretivos como elemento de controle 

na operação de sistemas elétricos de potência. Nesse contexto, todas as metodologias 

apresentadas vislumbravam aplicações em tempo real, fornecendo aos operadores subsídios 

para eliminar eventuais restrições operativas.  

 

 

1.3. OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

 

Para a aplicação da técnica de Chaveamentos Corretivos na operação de sistemas 

elétricos, é necessário que os cálculos sejam processados rapidamente. O cálculo de fluxo de 

carga é um processo não-linear e, em certos casos, pode apresentar divergência, retardando a 

tomada de decisão dos operadores dos centros de controle. Dessa forma, o processo de 

linearização da solução é uma alternativa atraente, devido à rapidez no processamento dos 

cálculos. Esse processo foi apresentado em Koglin e Medeiros Júnior (1983), Koglin e 

Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987), tendo 

sido mantido para avaliação de acoplamento de barras. Esses autores desenvolveram ainda, 

heuristicamente, Funções de Alívio baseadas em experimentos de cálculos em redes reais, 



7 

 

para avaliar a estimativa de corrente em ramos sobrecarregados, a partir da abertura de 

barramentos, originariamente acoplados.  

Entretanto, com o intento de apresentar estimativas de carregamento mais próximas 

aos resultados calculados através de um fluxo de carga exato, um dos objetivos do presente 

trabalho é desenvolver, analiticamente, equações que permitam avaliar tanto a abertura quanto 

o acoplamento de barras em uma subestação, estimando a alteração de corrente em ramos 

sobrecarregados, após a realização de chaveamentos exclusivamente em subestações, por 

meio de rearranjo das conexões entre ramos e cargas. A seleção das variantes de chaveamento 

a serem testadas para eliminar a sobrecarga será realizada on-line, mediante o emprego de 

poucos cálculos, decorrentes de aproximações lineares, utilizando os conceitos de Nós de 

Chaveamento e redirecionamento de potência apresentados em Müller (1981). Todas as 

variantes pertencentes aos Nós de Chaveamento são testadas através de cálculos simples, para 

definir quais são as variantes capazes de eliminar a sobrecarga no ramo. Essas variantes, 

segundo as estimativas realizadas, são classificadas em uma lista, cuja ordem de prioridade é 

estabelecida de forma ascendente com relação à corrente de chaveamento. Seguindo a ordem 

de classificação estabelecida na lista, a 1ª variante de chaveamento da lista capaz de eliminar 

a sobrecarga no ramo sem provocar violações de carregamento em outros ramos ou de tensão 

em barras do sistema, é a escolhida. Ressalta-se que a avaliação de uma variante de 

chaveamento é realizada através de um cálculo exato de fluxo de carga. Destaca-se que todas 

as simulações de fluxo de carga realizadas neste trabalho consideraram a representação das 

cargas através de potência constante. 

Outra contribuição do presente trabalho é a introdução de uma restrição 

correspondente ao distúrbio transitório de tensão provocado pela ação de chaveamento, 

necessária a realização da variante. Assim, caso uma variante selecionada da lista estiver apta 

a eliminar a sobrecarga sem gerar novas violações, ela será testada através do software ATP 

(Alternative Transient Program) para analisar se o distúrbio transitório de tensão causado em 

cada um dos nós da rede encontra-se dentro dos limites estabelecidos. Para conceder uma 

maior velocidade computacional ao teste realizado no ATP, condição fundamental à operação 

de sistemas elétricos, a simulação neste software será realizada através de uma rede reduzida 

baseada no Equivalente Ward. 

Este trabalho apresenta ainda como contribuição a maximização do carregamento de 

ramos através de chaveamentos na rede. Essa característica pode ser explorada no controle de 

fluxo de potência nos ramos de interligação de sistemas interconectados. 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O Capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o tema Chaveamentos Corretivos, bem 

como uma revisão bibliográfica sobre os mais importantes trabalhos apresentados ao longo 

dos últimos 32 anos. Ademais, destaca os principais objetivos e contribuições do presente 

trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica acerca das principais idéias 

contidas nos trabalhos de Koglin e Medeiros Júnior (1983), Koglin e Medeiros Júnior (1985), 

Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987). 

O Capítulo 3 apresenta deduções analíticas para a estimativa de carregamento de 

ramos a partir do acoplamento de barras usando a técnica de Injeção Reversa, a teoria de 

Curto-circuito e a metodologia da Função de Alívio. Apresentam-se ainda resultados para o 

acoplamento de barras provenientes de simulações em redes. 

O Capítulo 4 apresenta deduções analíticas para a estimativa de carregamento em um 

ramo sobrecarregado a partir da abertura de barras. Nesse caso, essas deduções são baseadas 

em quadripólos, além de fundamentadas também através da técnica de circuito equivalente. 

Por fim, são apresentados resultados oriundos de simulações. 

O Capítulo 5 apresenta o modelo utilizado no ATP para simular o distúrbio transitório 

de tensão provocado pela realização de uma variante de chaveamento. Ademais, apresenta 

uma revisão sobre os principais equivalentes externos usados em redução de redes. Por fim, 

os resultados provenientes de um fluxo de carga exato são comparados com resultados 

provenientes de simulações no ATP para uma rede reduzida através do Equivalente Ward. 

O Capítulo 6 ilustra o processo para maximizar o carregamento de ramos, 

apresentando ainda resultados. 

O Capítulo 7 apresenta simulações de diversas redes elétricas, contemplando a 

eliminação de sobrecargas e a maximização do carregamento de ramos através das 

metodologias desenvolvidas ao longo deste trabalho. 

O Capítulo 8 apresenta as conclusões gerais da tese. Em seguida, apresentam-se as 

referências e o apêndice. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Este Capítulo apresenta uma revisão detalhada dos conteúdos mais relevantes ao 

desenvolvimento das técnicas propostas no presente trabalho, uma vez que este consiste em 

uma evolução das metodologias apresentadas por Koglin e Medeiros Júnior (1983), Koglin e 

Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987). 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A concepção inicial para a técnica de Chaveamentos Corretivos era a aplicação na 

operação de sistemas elétricos. Desse modo, velocidade computacional e boas estimativas de 

grandezas elétricas constituem-se em importantes características dessa técnica. Através da 

incorporação da possibilidade de operação de subestações com barramentos múltiplos, o 

espaço de busca aumentou consideravelmente, tornando-se um aparente obstáculo para esse 

método de controle. Para reduzir o espaço de busca, aplicam-se as mesmas considerações 

realizadas em Koglin e Medeiros Júnior (1983), as quais estão descritas abaixo. 

• Permitir alterações nos arranjos de barramentos de uma única subestação para cada 

variante de chaveamento; 

• Reduzir o número de subestações com possibilidades de Chaveamentos Corretivos, 

haja vista que apenas algumas subestações são eficazes para eliminar sobrecargas em 

um determinado ramo. 

Após reduzir o espaço de busca do problema para aquelas variantes com maior 

possibilidade de sucesso, é necessário avaliá-las o mais rápido possível. Para tanto, alguns dos 

trabalhos previamente apresentados adotaram as seguintes medidas: 

• Redução de redes ao menor tamanho possível, consistindo do ramo em sobrecarga, 

além dos seus respectivos nós terminais e circunvizinhos; 

• Testar preliminarmente os candidatos a eliminar a sobrecarga através de um método 

não iterativo, sendo adotado o fluxo de carga DC. Caso uma variante de chaveamento 

tenha apresentado resultado satisfatório com a rede reduzida, simulada através de 
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fluxo de carga DC, realiza-se a análise da rede completa a partir de um fluxo de carga 

AC. 

Através da elaboração de uma lista descendente de variantes de chaveamento com 

maior possibilidade de êxito para eliminar a eventual sobrecarga em um determinado ramo, 

haverá a necessidade de poucas simulações de fluxo de carga. É importante ressaltar que o 

resultado obtido não indicará a topologia ótima para um sistema elétrico sobrecarregado, uma 

vez que a análise será interrompida a partir da primeira variante de chaveamento que obtiver 

êxito na eliminação da sobrecarga, sem produzir outra violação no sistema elétrico. 

 Na aplicação de medidas de chaveamento em sistemas de potência de grande porte, é 

necessário avaliar um grande número de variantes de chaveamento. Desse modo, é salutar 

buscar alternativas para reduzir o número de cálculos não-lineares. Para tanto, será 

apresentada a seguir uma técnica intitulada Injeção Reversa. 

 

 

2.2 INJEÇÃO REVERSA: CONCEPÇÃO INICIAL 

 

 

A técnica de Injeção Reversa (Backward Injection) foi desenvolvida por Koglin e 

Medeiros Júnior (1983) e baseia-se em uma linearização das equações de fluxo de carga 

(Análise Nodal) e no princípio da superposição. 

Para apresentar essa técnica, tome-se como exemplo o processo de abertura entre as 

barras S e N de uma subestação a partir de um disjuntor ou uma chave seccionadora, 

conforme ilustrado na Figura 1. Nessa Figura, são apresentadas três situações. A primeira, 

equivalente ao caso base, apresenta n ramos interligados a duas barras que se encontram 

fechadas, sendo I!�� a corrente através do disjuntor que interliga as barras. Para realizar a 

situação intermediária, isto é, o caso da injeção reversa, introduz-se uma carga na barra N e 

uma fonte de corrente na barra S de valor ∆I = I!��. Aplicando o princípio da superposição aos 

casos base e de injeção reversa, obtém-se a situação final, na qual as barras S e N estão 

abertas. 
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Figura 1 – Simulação da abertura de barras através da superposição do caso base e do caso da Injeção 
Reversa 

 
O procedimento oposto é o acoplamento de barras, apresentado na Figura 2, 

fundamentado também em três situações. A primeira consiste nas referidas barras abertas, 

para a qual a corrente I!�� = 0. Para se obter a situação final, com as barras acopladas, 

considera-se o caso intermediário, ou seja, o caso da injeção reversa em superposição ao caso 

base. Na situação intermediária, aplica-se uma carga na barra S e uma fonte de corrente na 

barra N de valor ∆I = I!"#, sendo I!"# a corrente resultante através do disjuntor, após o 

acoplamento entre as barras S e N. 

 

Figura 2 – Simulação do acoplamento de barras através da superposição do caso base e do caso da 
Injeção Reversa 

 
Um ponto de operação de um sistema elétrico é representado através da equação (1), 

que é a equação da Análise Nodal. Nessa equação, icb representa o vetor de correntes líquidas 

injetadas, Ycb é a matriz de admitância nodal e vcb é o vetor das tensões do sistema. Todas as 

grandezas são complexas e se referem ao caso base. 

��� = =�� ∙ 5��                                                          (1) 

Para uma operação de chaveamento entre as barras S e N, o sistema elétrico definido 

pela equação (1) sofre alterações na sua topologia passando a ser regido pela equação (2). 

Nessa equação, ich é o vetor de correntes líquidas em todas as barras do sistema, após a ação 
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de chaveamento; Ych corresponde à matriz de admitância nodal modificada pela medida de 

chaveamento entre as barras S e N; vch representa o vetor das tensões do sistema, após o 

chaveamento. 

��$ = =�$ ∙ 5�$                                                        (2) 

Considerando que houve variações das correntes líquidas apenas nas barras S, N e 

slack (barra 1), o sistema (2) é reescrito, resultando no sistema (3), no qual ∆I se refere à 

variação de corrente entre as barras S e N, cujos valores são I!�� para o caso de abertura de 

barras e I!"# para o caso de acoplamento de barras. 
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Uma vez que não há variação de tensão na barra slack, o Sistema (3) resulta no (4) que 

corresponde a um sistema linear do tipo Ax = b, cuja incógnita para o Sistema (4) é o vetor 

∆v de variação de tensão após uma medida de chaveamento. 
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Uma vez obtido o vetor ∆v a partir do sistema (4), calculam-se as variações de 

corrente em todos os ramos do sistema, produzidas pela medida de chaveamento. 

Verifica-se que o objetivo da técnica de Injeção Reversa, demonstrada nesta seção, é 

calcular correntes e tensões em um sistema elétrico, considerando que ocorreram alterações na 

topologia da rede. Os efeitos dessas alterações são avaliados, de acordo com a técnica 

proposta, modificando a matriz de admitância nodal. Trata-se, portanto, de uma metodologia 

de fundamentação diversa do Teorema da Compensação, apresentado em Monticelli (1983), 

que evita a implementação de modificações na matriz de admitância nodal do caso base. Ao 

longo dos últimos 40 anos, foram desenvolvidos trabalhos, conforme se apresenta em Tinney 

(1972), Alsaç, Stott e Tinney (1983), Edwin e Eichler (1983) e Castro e Murari (1997), 

contendo variações das técnicas de compensação aplicadas a Chaveamentos Corretivos. 

Embora o Teorema da Compensação não requeira alterações na matriz de admitância nodal, 

este não foi utilizado para solucionar sistemas que modelam chaveamentos provenientes de 
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abertura ou acoplamento de barras de subestações. Por outro lado, ações de chaveamento 

como estas podem ser analisadas através do método da Injeção Reversa. 

No processo de abertura das barras S e N através da Injeção Reversa, a corrente de 

chaveamento ∆I através do disjuntor que interliga as barras tem o mesmo módulo da corrente 

I!��, porém defasada de 180º com relação à I!��. Destaca-se que o processo de abertura de 

barras de subestações através da Injeção Reversa encontra-se detalhado em Koglin e Medeiros 

Júnior (1983) e Medeiros Júnior (1987). Para o caso de acoplamento de barras, a corrente de 

chaveamento ∆I é igual a I!"#, a qual é desconhecida, denotando um aparente obstáculo. Para 

contornar esse problema, uma solução foi apresentada em Medeiros Júnior e Oliveira (2010a). 

Esse procedimento será apresentado na Seção 3.1. 

 

 

2.3 NÃO-LINEARIDADES DAS MEDIDAS DE CHAVEAMENTO 

 

 

Uma vez que são utilizadas medidas de chaveamento com o intento de eliminar 

eventuais problemas em sistemas elétricos, as quais são simuladas através de um 

procedimento linear, é necessário analisar se as grandezas elétricas obtidas a partir da 

aplicação de uma técnica linear podem apresentar grandes variações com relação à obtenção 

dessas mesmas grandezas a partir de um modelo não-linear, ou seja, um fluxo de carga exato. 

Os sistemas elétricos apresentam características não lineares, definidas pelas equações 

de fluxo de carga, denotadas através da equação (5). Nessa equação, s representa o vetor das 

potências aparentes nos nós de um sistema e v corresponde ao vetor das tensões nesses nós. 

s = diagR5S ∙ =∗ ∙ 5∗                                                         (5) 

Considerando que as equações de fluxo de carga representam o estado de um sistema 

após uma medida de chaveamento, então: 

=�$ = =�� + ∆Y                                                            (6) 

5�$ = 5�� + ∆v                                                             (7) 

Na equação (6), ∆Y é a matriz das variações de admitância que representam a medida de 

chaveamento.  

 Uma vez que as potências aparentes líquidas para cada uma das barras do sistema 

permanecem inalteradas, substituem-se as equações (6) e (7) na (5). 

s = s�$ = diagR5�� + ∆vS ∙ R=�� + ∆YS∗ ∙ R5�� + ∆vS∗
                          (8) 



14 

 Desenvolvendo a equação (8) e usando a definição de Ych atribuída na equação (6), 

obtém-se a equação (9).  

  s = s�$ = diagR5�� + ∆vS ∙ =�$∗ ∙ 5��∗ + diagR5��S ∙ =�$∗ ∙ ∆5∗ + diagR∆vS ∙ =�$∗ ∙ ∆5∗     
(9) 

 A potência aparente apresentada na equação (9) é composta de uma soma de uma 

componente linear e uma não-linear, que são apresentadas, respectivamente, nas equações 

(10) e (11). 

 s2( ∗ R∆vS = diagR5�� + ∆vS∗ ∙ =�$ ∙ 5�� + diagR5��S∗ ∙ =�$ ∙ ∆v                 (10) 

s%4�,∗ R∆vS = diagR∆vS∗ ∙ =�$ ∙ ∆v                                        (11) 

 

 

 2.4 ESTIMATIVA DOS EFEITOS DA ABERTURA DE BARRAS DE SUBESTAÇÕES 

ATRAVÉS DA METODOLOGIA DA FUNÇÃO DE ALÍVIO 

 

 

 O primeiro método baseado no emprego de Funções de Alívio para estimar o 

carregamento de ramos em sistemas elétricos após a realização da abertura de barras de 

subestações como variante de chaveamento foi abordado em Koglin e Medeiros Júnior 

(1985), sendo apresentadas evoluções em Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior 

(1987). Entretanto, antes de ilustrar a metodologia da Função de Alívio, é necessário 

introduzir o conceito relativo ao redirecionamento de potência em sistemas elétricos, 

empregando as idéias propostas por Müller (1981). 

A Figura 3 ilustra a representação de um equivalente de um sistema elétrico contendo 

um ramo sobrecarregado entre as subestações A e B. Nessa Figura, SAB representa a potência 

aparente no ramo em MVA, Snom corresponde ao carregamento nominal do ramo em MVA e 

Ssob é a sobrecarga do ramo em MVA. 

 

Figura 3 – Representação de um equivalente de um sistema elétrico com um ramo em sobrecarga 
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Para redirecionar a potência do ramo em sobrecarga, desliga-se, inicialmente, o 

referido ramo, o que, conseqüentemente, provoca uma alteração na matriz Ycb do sistema. 

Ademais, injeta-se, no terminal B do ramo em sobrecarga, a parcela de potência equivalente 

ao carregamento nominal deste ramo. No terminal A deverá ser representada uma carga de 

valor equivalente ao limite térmico do ramo. Dessa forma, ao realizar a diferença de potência 

para cada um dos nós do sistema entre os fluxos de carga exatos do caso base e do 

redirecionamento da sobrecarga, obtém-se a potência redirecionada que atravessará cada um 

dos nós do sistema. A modelagem descrita é representada através da Figura 4. 

 

 Figura 4 – Representação do redirecionamento de sobrecarga em um ramo através de fluxo de carga 
exato 

 
A Figura 5 ilustra o processo de redirecionamento da sobrecarga de um ramo através 

da Injeção Reversa. Inicialmente, desliga-se o ramo, alterando a matriz admitância de barra, 

Ycb. Em seguida, injeta-se no terminal B uma fonte de corrente e no terminal A uma carga, 

cujos valores correspondem ao limite térmico do ramo em sobrecarga. 

 

Figura 5 – Representação do redirecionamento de sobrecarga em um ramo através de Injeção Reversa 
 

Em um sistema elétrico de grande porte, a busca por uma variante de chaveamento 

para eliminar uma violação operativa é dificultada devido ao vasto número de ramos e 

arranjos possíveis em uma subestação com múltiplas barras. Dessa forma, o objetivo do 

redirecionamento de potência em sistemas elétricos proposto por Müller (1981) era reduzir o 

número de variantes de chaveamento em uma subestação. As idéias desenvolvidas em Müller 

(1981) foram adotadas nos trabalhos de Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros 
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Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987). Em Müller (1981), demonstrou-se que, mesmo em 

grandes sistemas elétricos, apenas algumas subestações são apropriadas para atenuar 

sobrecargas em um ramo específico. Essas subestações são denominadas “Nós de 

Chaveamento” e são obtidas através do redirecionamento da sobrecarga. Nós de Chaveamento 

são aqueles para onde flui uma parcela substancial da sobrecarga redirecionada. 

A Figura 6 ilustra o fluxo de potência em uma representação de um equivalente de um 

sistema elétrico. Nessa Figura, apresenta-se o ramo A-B sobrecarregado, além de um Nó de 

Chaveamento S composto por duas barras interligadas por um disjuntor que se encontra 

fechado. Ademais, nesse Nó de Chaveamento estão conectados 4 ramos, além da carga. Com 

relação às grandezas elétricas contidas na Figura 6, P consiste no carregamento do ramo 

sobrecarregado no caso base; P �� corresponde à potência nominal do ramo; ∆P!�� é a 

sobrecarga nesse elemento; ∆P�# representa a parcela de carga a ser redirecionada; P! equivale 

à potência de chaveamento; ∆P�#!  consiste na parcela da sobrecarga redirecionada que chega 

ao Nó de Chaveamento S; ∆P�#&  significa a parcela de ∆P�#!  fluindo através do disjuntor, para a 

variante esquematizada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Representação de um equivalente de uma rede elétrica para simular o redirecionamento de 
potência com barras acopladas 

 
De acordo com a Figura 6, o carregamento no ramo A-B é: P = P �� + ∆P!��. Para 

eliminar a sobrecarga nesse ramo, redireciona-se potência em sentido oposto a P, satisfazendo 

a seguinte condição: ∆P�# > ∆P!��. A potência redirecionada, ilustrada na Figura 6 através das 

setas tracejadas, produz uma redistribuição de potência em todo o sistema elétrico.  
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Com base no redirecionamento de sobrecarga proposto por Müller (1981), 

desenvolveu-se em Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e 

Medeiros Júnior (1987) a metodologia da Função de Alívio para estimar o carregamento do 

ramo A-B após a consecução de uma variante de chaveamento através das equações (12) e 

(13), sendo P#!) o carregamento do ramo sobrecarregado, após a abertura do disjuntor, e F�, a 

Função de Alívio. 

P#!) = P −  F� ∙ ∆P!��                                                     (12) 

F� = −P	 ∙ ∆P�#! ∙ ∆P�#& /∆P!��W                                                (13) 

 De acordo com Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e 

Medeiros Júnior (1987), diferentes combinações de valores de P! e ∆P�#&  podem caracterizar 

variantes que eliminam a sobrecarga do ramo A-B. Dessa forma, exige-se que as seguintes 

condições sejam satisfeitas por uma Função de Alívio: 

• Se a realização de uma variante de chaveamento resultar em ∆P�#&  e P! com sinais 

opostos, obter-se-á um alívio na sobrecarga. Variantes dessa natureza foram 

denominadas variantes de alívio; 

• Se para uma variante de alívio P! for aproximadamente igual ao simétrico de ∆P!��, 

∆P�#!  e ∆P�#& , a realização desta variante reduz o carregamento do ramo sobrecarregado 

para um valor próximo ao seu limite térmico; 

• Variantes com baixos valores de ∆P�#&  devem apresentar um elevado valor de P! para 

provocar uma considerável redução de potência no ramo sobrecarregado. 

Assim sendo, para eliminar sobrecargas em ramos, buscam-se variantes que produzam 

um carregamento estimado de até 100% do seu limite. Após a redução do número de variantes 

a partir da análise dos Nós de Chaveamento, estas são classificadas em ordem ascendente com 

relação à potência de chaveamento P! em uma lista de variantes prioritárias. Assim, a primeira 

variante de chaveamento a ser testada, através de um cálculo exato de fluxo de carga, é aquela 

com menor P!, o que reduz a possibilidade de outros ramos se tornarem sobrecarregados, além 

de eliminar a necessidade de muitos cálculos supérfluos de fluxo de carga. Assim sendo, o 

objetivo a ser alcançado com o uso de Funções de Alívio é realizar boas estimativas com o 

menor número possível de cálculos, evitando resoluções exatas desnecessárias das equações 

de fluxo de carga, tendo em vista o grande número de variantes de chaveamento em redes 

reais. 

De acordo com Koglin e Medeiros Júnior (1987), a variante de chaveamento ideal 

deveria obedecer à equação (14): 
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∆P!�� = ∆P�# = ∆P�#! = ∆P�#& = −P	                                         (14) 

Para aplicações em tempo real da técnica de Chaveamento Corretivos, é importante 

obter uma solução usando poucos cálculos exatos de fluxo de carga (para alguns casos, um 

único cálculo exato de fluxo de carga é suficiente para eliminar a sobrecarga no ramo). Desse 

modo, a Figura 7 é utilizada para avaliar quão boas são as estimativas realizadas por uma 

Função de Alívio. Nessa figura, cada ponto considerado corresponde à comparação entre os 

valores calculados através de um fluxo de carga exato e os estimados através do processo 

linear da Função de Alívio. De acordo com a referida figura, o eixo das abscissas representa 

os carregamentos de ramos, estimados a partir do processo de linearização. Já o eixo das 

ordenadas representa os carregamentos obtidos através de um fluxo de carga exato. A figura é 

dividida em quatro regiões. Pontos na região B correspondem a estimativas ruins, isto é, 

variantes de chaveamentos seriam rejeitadas erroneamente por estas estimativas. Por outro 

lado, pontos na região A implicam em cálculos supérfluos de fluxo de carga. Todos os demais 

pontos nesta Figura correspondem a variantes com bons carregamentos estimados. 

 

 Figura 7 – Exemplo de comparação entre carregamento de ramos obtidos através de fluxo de carga 
exato e de estimativas através da Função de Alívio 

 
De acordo com o que foi anteriormente mencionado, para evitar distúrbios adicionais 

na operação de um sistema que já se encontra com um ramo sobrecarregado, procuram-se 

variantes de chaveamento com o mínimo de potência de chaveamento PS, o que reduz a 

possibilidade de outros ramos se tornarem sobrecarregados. Essas variantes de chaveamento 

estão situadas no entorno do ponto (100,100) da Figura 7. Uma vez que a equação (13) é 

razoavelmente precisa para esses pontos, essas variantes têm uma alta probabilidade de 

sucesso. 
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Entretanto, mesmo para variantes de chaveamentos com carregamentos estimados no 

entorno da região próxima ao ponto (100,100) da Figura 7, podem existir erros de estimativa 

que afetarão o processo de busca da solução. De acordo com Koglin e Medeiros Júnior 

(1985), haverá uma maior probabilidade de sucesso para aquelas variantes que resultarem em 

um carregamento estimado para o ramo sobrecarregado inferior a 100% do limite térmico 

deste elemento, o que permitirá uma maior redução de cálculos supérfluos de fluxo de carga. 

Essas variantes têm potência de chaveamento |P!| > ∆P!��. Desse modo, uma nova variante 

ideal pode ser definida através da otimização do redirecionamento de potência. 

Inicialmente, a Figura 8 apresenta as Características de Carregamento de todos os 

ramos de uma rede elétrica. Característica de Carregamento representa a relação entre a 

potência redirecionada e o carregamento de um ramo. Os diferentes níveis de carregamento 

foram obtidos a partir de 20 cálculos exatos de fluxo de carga, correspondendo a 20 diferentes 

valores de potência redirecionada.  

 

Figura 8 – Exemplo de características de carregamento dos ramos de uma rede elétrica 
 

Através da Figura 8, observa-se que: 

• As Características de Carregamento são quase lineares, pelo menos para os ramos 

mais fortemente carregados; 

• Alguns ramos têm o carregamento fortemente influenciado pelo redirecionamento de 

potência; 

• A minimização do máximo carregamento pode ser obtida através da minimização de 

uma função linear por partes. Essa função objetivo é representada pela linha destacada 

em negrito na figura.  
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A potência redirecionada ótima é obtida considerando Características de 

Carregamento linearizadas. Desse modo, não é necessário qualquer cálculo adicional de fluxo 

de carga para definir as características linearizadas, tendo em vista que estas podem ser 

construídas para dois valores de carregamento para cada ramo: um para o caso base e outro 

para o caso de redirecionamento da sobrecarga. 

A Característica de Carregamento linearizada é definida por: 

P( = P(�� + a( ∙ ∆P�#                                                        (15) 

a( = RP(�# − P(��S/∆P!��                                                    (16) 

Para as equações (15) e (16), P( representa o carregamento do i-ésimo ramo devido à potência 

redirecionada ∆P�#; P(�� corresponde ao carregamento do i-ésimo ramo no caso base; P(�# 

equivale ao carregamento do i-ésimo ramo devido à sobrecarga redirecionada ∆P!��; ai é a 

inclinação da i-ésima Característica de Carregamento. 

 Assim, formula-se o problema do redirecionamento de potência ótimo da seguinte 

forma: 

Minimize o máximo carregamento através de ∆Pre. 

A solução para esse problema é obtida através de um processo iterativo bastante 

simples. Inicialmente, a Característica de Carregamento do ramo sobrecarregado é definida 

como dominante. A iteração inicia com a determinação da interseção entre a característica 

dominante e outras características. O ponto de interseção com uma característica de maior 

carregamento define uma nova característica dominante para a próxima iteração. O processo 

iterativo é finalizado quando for encontrada a primeira característica dominante com 

inclinação positiva. É importante observar que: 

• Se uma Característica de Carregamento for definida como dominante, ela não pode ser 

considerada para as próximas iterações; 

• O valor ∆P�# deve aumentar a cada iteração. 

Desse modo, a busca por variantes de alívio adequadas é melhorada combinando as 

equações (12) e (13) para a classificação da ordem de prioridade das variantes junto com o 

redirecionamento ótimo. Usando somente as equações (12) e (13) sem realizar a otimização e 

buscando variantes com um carregamento estimado próximo a 100% do limite térmico do 

ramo sobrecarregado, é possível obter como resultados cálculos supérfluos de fluxo de carga 

devido aos erros de estimativa. Entretanto, caso a busca por variantes de chaveamento seja 

realizada com carregamentos no entorno do carregamento ótimo da rede, haverá uma 

possibilidade maior de que não haja ramos sobrecarregados após a realização da variante de 
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chaveamento. Assim, essas variantes devem apresentar potência de chaveamento P! próxima à 

potência redirecionada ótima ∆P�#� . Sendo assim, substituem-se as equações (12) e (13) por: 

P#!) = P −  F�� ∙ ∆P�#�                                                         (17) 

F�� = −P	 ∙ ∆P�#!,� ∙ ∆P�#&,�/Y∆P�#� ZW                                            (18) 

Nas equações (17) e (18), ∆P�#�  é a potência redirecionada ótima; F�� representa a Função de 

Alívio com a potência redirecionada ótima; ∆P�#!,� corresponde à parcela da potência 

redirecionada ótima que flui para o nó de chaveamento S; ∆P�#&,� equivale à parcela de ∆P�#!,� 

que flui através do disjuntor. 

 Após classificar as variantes de chaveamento de acordo com as equações (17) e (18), 

estas devem ser testadas através de um cálculo exato de fluxo de carga. Para sistemas elétricos 

de grande porte, o número de variantes de chaveamento capazes de eliminar a sobrecarga em 

um ramo sobrecarregado pode ser elevado. Testar a realização de todas estas variantes on-line 

não é uma alternativa atraente, pois o tempo computacional necessário ao processamento de 

todos estes cálculos seria elevado. Assim sendo, a primeira variante de chaveamento que 

eliminar a sobrecarga sem violar outras restrições é a solução para o problema, o que resulta 

em poucos cálculos de fluxo carga exato para serem realizadas on-line. 

 

 

2.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

 Ao longo do presente Capítulo foram apresentadas as principais ferramentas 

desenvolvidas em trabalhos anteriores e que servirão de suporte no decorrer deste trabalho. 

Nos Capítulos subseqüentes serão apresentadas: 

• Novas metodologias para estimar o carregamento de ramos em uma rede após o 

acoplamento de barras em uma subestação; 

• Dedução analítica de Funções de Alívio para estimar o carregamento de ramos 

sobrecarregados após a abertura de barras em uma subestação; 

• Testes de variantes de chaveamento no software ATP para avaliar o distúrbio 

transitório de tensão produzido pela realização destas variantes; 

• Determinação da máxima potência admissível em um ramo. 
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3 ACOPLAMENTO DE BARRAS 

 

 

Considerando que uma das possíveis restrições existentes em sistemas elétricos 

consiste na sobrecarga de ramos, o objetivo final é a eliminação desta restrição, avaliando de 

forma simples, com poucos cálculos, o efeito da reconfiguração das conexões em subestações 

que operam com “barras abertas”, transpondo ramos de uma barra para outra, o que requer 

necessariamente a solução intermediária do acoplamento das barras. Desse modo, este 

Capítulo desenvolve procedimentos analíticos para estimar, de forma linear, o carregamento 

de ramos em um sistema elétrico a partir do acoplamento de barras de subestações como 

variante de chaveamento. 

 

 

3.1 INJEÇÃO REVERSA: ACOPLAMENTO DE BARRAS 

 

 

Para realizar o cálculo da estimativa das tensões e correntes em um sistema elétrico 

após a abertura de barras em uma subestação, é suficiente efetuar a resolução do sistema (4), 

tendo em vista que a corrente ∆I é conhecida. Entretanto, para o caso de acoplamento entre as 

barras S e N, a corrente ∆I é desconhecida. Nesse caso, divide-se o sistema (4) por ∆I, 

resultando no sistema (19): 

DE
EE
EF
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y��y��
……

⋮ ⋮ ⋮
0⋮0

y	�⋮y
�

…⋮…

    y�	    y�	
……

y�
y�
  ⋮ ⋮ ⋮      y		  ⋮      y		

…⋮…
y	
⋮y

IJ

JJ
JK

DE
EE
EF

∆I�/∆I
∆V�/∆I⋮∆V	/∆I⋮∆V
/∆IIJ

JJ
JK
                             (19) 

Considerando ainda que as barras S e N pertencem à mesma subestação e que estas 

serão acopladas, resultando na mesma tensão após o acoplamento, escrevem-se as equações 

(20), (21) e (22). 

V	�67	
 = V
�67	
                                                           (20) 

V
�67	
 = V
�� + ∆V
                                                        (21) 

V	�67	
 = V	�� + ∆V	                                                         (22) 
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Para as equações (20), (21) e (22), V	�67	
 e V
�67	
 representam as tensões nas barras S e N 

após o acoplamento. Já V	�� e V
�� correspondem às tensões nas barras S e N no caso base. Por 

fim, ∆V	 e ∆V
 equivalem às variações de tensão nas barras S e N em conseqüência do 

acoplamento destas barras.  

Substituindo as equações (22) e (21) na equação (20), obtém-se: 

∆V
 − ∆V	 = V	�� − V
��                                                (23) 

A partir da resolução do sistema (19) obtém-se a solução para o vetor [∆V i / ∆I]. 

Assim, os elementos [∆VN / ∆I] e [∆VS / ∆I] são conhecidos e as seguintes relações são 

extraídas: 

∆[\
∆� = a	                                                                 (24) 

∆[]
∆� = a
                                                                (25) 

Exprimindo ∆I nas equações (24) e (25) e igualando-as, obtém-se a equação (26). 

 ∆V
 − ^�]
�\ _ ∙ ∆V	 = 0                                                   (26) 

Resolvido o sistema composto pelas equações (23) e (26), obtêm-se as variações de 

tensão ∆VN e ∆VS. A partir daí, calcula-se ∆I, resolvendo a equação (24) ou (25). Após a 

obtenção dessa grandeza, calcula-se o vetor ∆5, multiplicando o vetor obtido pela solução do 

sistema (19) por ∆I. 

Por fim, através da resolução da equação (27), obtêm-se as tensões em todas as barras 

do sistema elétrico após o acoplamento entre as barras S e N. Nessa equação, 5�67	
 é o vetor 

de tensões das barras do sistema após o acoplamento, ∆5 representa o vetor de variação das 

tensões devido ao acoplamento e 5�� é o vetor das tensões das barras do sistema para o caso 

base. 

5�67	
 = 5�� + ∆5                                                         (27)  

A partir dessas tensões, calculam-se as correntes em cada um dos ramos do sistema.  

O procedimento desenvolvido nesta seção foi apresentado inicialmente em Medeiros 

Júnior e Oliveira (2010a). Tendo em vista que a operação em tempo real de sistemas elétricos 

requer agilidade na tomada de decisões por parte dos operadores dos centros de controle, é 

possível estimar de forma ainda mais rápida, o carregamento de todos os ramos de um sistema 

usando a teoria de curto-circuito. Esse procedimento encontra-se descrito em Medeiros Júnior 

e Oliveira (2010b), Medeiros Júnior e Oliveira (2010c) e Medeiros Júnior e Oliveira (2010d) e 

será apresentado a seguir. 
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3.2 CÁLCULO DE TENSÕES E CORRENTES DO SISTEMA PÓS-ACOPLAMENTO A 

PARTIR DA TEORIA DE CURTO-CIRCUITO 

 

 

 Em Medeiros Júnior e Oliveira (2010a), a estimativa das correntes nos diversos ramos 

de uma rede após o acoplamento entre as barras S e N requer a resolução do sistema (19). A 

inovação das idéias propostas em Medeiros Júnior e Oliveira (2010b), Medeiros Júnior e 

Oliveira (2010c) e Medeiros Júnior e Oliveira (2010d) consiste na supressão da resolução do 

sistema (19), o que resulta na redução do tempo de processamento computacional. Para tanto, 

a solução é obtida aplicando a teoria de Curto-circuito. Considerando um curto-circuito 

trifásico na barra S, tem-se o sistema (28). Nessa equação, ∆V(	 representa a variação de 

tensão no i-ésimo nó devido a um curto-circuito no nó S.  
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                                   (28) 

Uma vez que a corrente de curto-circuito no nó S é muito maior que a corrente de 

carga nos demais nós, representa-se através das equações (29) e (30), respectivamente, a 

corrente de carga em todos os nós do sistema, exceto no nó S, e a corrente de curto-circuito no 

nó S representada através de I	��. Por fim, a variação de tensão no nó S devido a um curto-

circuito neste mesmo nó é modelada através da equação (31). 

I( = 0                                                                 (29) 

I	 = −I	��                                                             (30) 

∆V		 = −V	��                                                           (31) 

Substituindo as equações (29), (30) e (31) no sistema (28) e dividindo o resultado 

desta substituição por I	��, obtém-se o sistema (32). 
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Para um curto-circuito na barra N, aplicam-se as mesmas condições estabelecidas para 

um curto-circuito na barra S. Desse modo, escrevem-se as equações (33) e (34), sendo I
�� a 

corrente de curto-circuito na barra N. 

I
 = −I
��                                                           (33) 

∆V

 = −V
��                                                        (34) 

Substituindo as equações (29), (33) e (34) no sistema (28) e dividindo o resultado 

dessa substituição por −I
��, obtém-se o sistema (35). 
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Somando os sistemas (32) e (35), obtém-se o sistema (36): 
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Considerando que o nó 1 é o slack e que para este não há variação de tensão, 

eliminam-se as primeiras linha e coluna do sistema (36). Observa-se que os sistemas (19) e 

(36) são equivalentes e, portanto, a igualdade do sistema (37) é satisfeita. 
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JJ
K

=
DE
EE
EF
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                                        (37) 

 Portanto, não é necessário resolver o sistema (19), sendo suficiente conhecer as 

correntes de curto-circuito nos nós S e N, além dos efeitos que estas correntes produzem nos 

demais nós do sistema elétrico. Observa-se que essas correntes e seus efeitos precisam ser 

conhecidos on-line, para que seja computacionalmente vantajoso o uso dessa metodologia. 

Uma vez conhecido o vetor [∆V i / ∆I], aplicam-se os mesmos procedimentos descritos na 

Seção 3.1, contidos nas equações (20) a (27) para se obter as correntes nos ramos do sistema. 

Para comparar o modelo desenvolvido por Medeiros Júnior e Oliveira (2010a) e o 

baseado na teoria de curto-circuito apresentado em Medeiros Júnior e Oliveira (2010b), 

Medeiros Júnior e Oliveira (2010c) e Medeiros Júnior e Oliveira (2010d), a Figura 9 apresenta 
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um diagrama de blocos, destacando as etapas envolvidas para realizar o processo de 

acoplamento entre as barras S e N. O método desenvolvido, baseado na teoria de Curto-

circuito, apresenta um menor tempo de processamento, uma vez que não é necessária a 

resolução de um sistema de equações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Diagrama de blocos comparando os métodos desenvolvidos para realizar o acoplamento de 
barras 

 

 

3.3 ESTIMATIVA DOS EFEITOS DO ACOPLAMENTO DE BARRAS DE 

SUBESTAÇÕES ATRAVÉS DA METODOLOGIA DA FUNÇÃO DE ALÍVIO 

 

 

 Na Seção 2.4, foi apresentado o modelo desenvolvido em Koglin e Medeiros Júnior 

(1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987), baseado em Funções de 

Alívio, que permitia estimar a potência resultante em um ramo A-B de um sistema, mediante 

a abertura de barramentos acoplados em uma subestação. Entretanto, destaca-se que a 

modelagem apresentada descartava a influência da potência reativa na estimativa do 

carregamento final do ramo sobrecarregado, além de não contemplar a possibilidade de 

acoplamento entre dois barramentos em uma subestação. Esta seção destina-se à dedução 

Modelo desenvolvido por 
Medeiros Júnior e 
Oliveira (2010a) 

Não resolve o sistema (19) 

Resolve o sistema de 
equações composto por (23) 

e (26) 

Calcula ∆I através de (24) 
ou (25) 

Calcula o vetor vACPSN 
através de (27) e obtém-se a 
corrente em todos os ramos 

de sistema 

Modelo desenvolvido 
baseado na teoria de 

Curto-circuito 

Resolve o sistema (19) 

Resolve o sistema de 
equações composto por (23) 

e (26) 

Calcula ∆I através de (24) 
ou (25) 

Calcula o vetor vACPSN 
através de (27) e obtém-se a 
corrente em todos os ramos 

de sistema 
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analítica de uma Função de Alívio para estimar não apenas o carregamento do ramo que se 

encontrava sobrecarregado, mas também o carregamento dos demais ramos de um sistema 

elétrico após uma operação de acoplamento de barras, considerando também os efeitos da 

potência reativa, os quais não foram considerados em Koglin e Medeiros Júnior (1985), 

Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987). 

 Para proceder ao desenvolvimento de uma Função de Alívio com a finalidade de 

estimar o carregamento de ramos em um sistema elétrico a partir do acoplamento de barras 

utiliza-se o redirecionamento de potência de maneira similar ao que foi apresentado na Seção 

2.4 para o processo de abertura de barras. A Figura 10 assemelha-se à Figura 6 exceto pela 

substituição das potências ativas pelas potências aparentes, além da inclusão de uma barra N, 

a qual está interligada à barra S através de um disjuntor que se encontra aberto. Nessa figura, 

S consiste no carregamento do ramo sobrecarregado no caso base; S ��corresponde à 

potência nominal do ramo; ∆S!�� é a sobrecarga nesse elemento; ∆S�# representa a parcela de 

carga a ser redirecionada; ∆S�#	  consiste na parcela da sobrecarga redirecionada que chega ao 

Nó de Chaveamento S; ∆S�#
  consiste na parcela da sobrecarga redirecionada que chega ao Nó 

de Chaveamento N; V	
 é a diferença entre as tensões das barras S e N no caso base; ∆V	
�#  

equivale à diferença das tensões entre as barras S e N para o caso de redirecionamento da 

sobrecarga e para o caso base. 

 

 Figura 10 – Representação de um equivalente de uma rede elétrica para simular o redirecionamento 
de potência com barras abertas  
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Uma vez que o disjuntor que interliga os nós S e N encontra-se aberto, não há 

qualquer potência fluindo através deste componente. Assim sendo, não é possível o 

desenvolvimento de uma Função de Alívio baseada em potência, sendo necessário adotar 

como grandezas as tensões no caso base e no caso de redirecionamento da sobrecarga. 

Entretanto, conclusões extraídas na abertura de barras podem ser expandidas para o 

acoplamento: 

• Para que a corrente no ramo sobrecarregado A-B seja reduzida, é preciso que o 

acoplamento entre os nós S e N produza uma redução na diferença entre as tensões nos 

nós A e B; 

• Na abertura de barras, P! = −∆P�#& = P�#& − P! resulta em redução no carregamento do 

ramo A-B. Para o acoplamento se V	
 = −∆V	
�# = V	
�# − V	
, o carregamento no 

ramo A-B também será reduzido. 

A dedução de uma Função de Alívio para acoplamento de barras é iniciada através da 

aplicação da Análise Nodal sobre o sistema da Figura 11, regida através do sistema (38). 

Nessa figura, I�� corresponde à corrente no ramo A-B; I �� refere-se ao limite térmico do 

ramo; I!�� representa a sobrecarga neste componente.  

 

Figura 11 – Representação de um equivalente de uma rede elétrica com um ramo sobrecarregado 
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Para simular o processo de redirecionamento da sobrecarga no ramo, adota-se o 

Teorema da Compensação apresentado em (Monticelli, 1983). Dessa forma, mantém-se o 

ramo, sendo necessário que a corrente Jre seja injetada na barra B e consumida na barra A, 

conforme ilustra a Figura 12. 

 

Figura 12 – Redirecionamento da sobrecarga em um ramo usando o Teorema da Compensação 
 

Na Figura 12, z�� é a impedância do ramo A-B e Z����, corresponde à impedância 

equivalente da rede elétrica vista pelas barras A e B sem z��. 

Considerando que apenas as barras slack, A e B sofrem alteração em suas injeções, a 

aplicação da Análise Nodal ao sistema da Figura 12 resulta no sistema (39). 
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Dividindo o resultado da diferença entre os sistemas (39) e (38) por Jre, obtém-se o 

sistema (40), que é expresso em termos de parâmetros da matriz Z, através do sistema (41). 

Considerando que a tensão na barra slack não se altera e que ∆I��# é desconhecida, tem-se:  
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A corrente Jre é obtida através do cálculo da impedância de Thévenin Z��)$  entre os nós 

A e B do sistema. Considerando um curto-circuito trifásico IF entre essas duas barras tem-se a 

equação (42). 

Z��)$ = ∆V�� I�⁄                                                            (42) 

Usando a teoria de Curto-circuito, essa mesma impedância é obtida a partir da 

diferença entre as equações (43) e (44), conforme se apresenta na equação (45). 

∆V� = RZ�� − Z��S ∙ I�                                                    (43) 

∆V� = RZ�� − Z��S ∙ I�                                                    (44) 

∆V�� = RZ�� + Z�� − 2 ∙ Z��S ∙ I�                                           (45) 

A impedância Z��)$  também é calculada através da associação em paralelo entre Z����, e z��. 

Determina-se a corrente Jre aplicando um divisor de corrente na rede elétrica da Figura 12, 

cujo resultado é apresentado na equação (46). 
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J�# = RI���� − I ��S ∙ Z�� Z��)$g                                               (46) 

A partir do sistema (41), explicitam-se as equações (47) e (48), as quais serão 

utilizadas para estimar as correntes em todos os ramos da rede elétrica, mediante acoplamento 

entre as barras S e N. 

∆V���# = −RZ�� + Z�� − 2 ∙ Z��S ∙ J�#                                     (47) 

∆V	
�# = RZ	� + Z
� − Z	� − Z
�S ∙ J�#                                    (48) 

Considerando o acoplamento entre as barras S e N, o sistema (19) é reescrito em 

termos da matriz Z, cujo resultado é expresso no sistema (49). 
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A partir do sistema (49), obtêm-se as equações (50) e (51). 

∆V�� = RZ	� + Z
� − Z	� − Z
�S ∙ ∆I                                    (50) 

∆V6@ = RZ6
 + Z@	 − Z6	 − Z@
S ∙ ∆I                                    (51) 

Na equação (51), ∆V6@ corresponde à variação de tensão produzida pelo acoplamento 

entre as barras S e N em um determinado ramo da rede elétrica, exceto o A-B. 

Resolvendo o sistema composto pelas equações (23) e (26), obtém-se, a partir de (24) 

ou (25), ∆I. Essa grandeza também é obtida através da equação (52). 

∆I = V	
�� Ra
 − a	Sc  →  ∆I = V	
�� Z	
)$c                                (52) 

Reescrevendo a equação (48), obtém-se a equação (53). 

∆[\]ij
kij = RZ	� + Z
� − Z	� − Z
�S                                    (53) 

Substituindo as equações (46), (52) e (53) na equação (50), resulta na equação (54), a 

qual é a Função de Alívio que permite estimar a corrente no ramo A-B após realização da 

variante de chaveamento utilizada com a finalidade de eliminar a sobrecarga neste ramo. 

 F� = ∆V�� = − lmnop
l\]op ∙ ∆[\]ij

∆[mnij ∙ V	
��                                          (54) 
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Para calcular a estimativa de corrente nos ramos remanescentes do sistema após o 

acoplamento entre as barras S e N, substitui-se a equação (52) na (51), obtendo a equação 

(55). 

∆V6@ = − Rlq]rls\tlq\tls]S
l\]op ∙ V	
��                                        (55) 

De acordo com a dedução desenvolvida, verifica-se, através das equações (54) e (55), 

que o efeito de uma operação de acoplamento entre duas barras de um sistema elétrico pode 

ser estimado a partir do conhecimento do comportamento deste sistema para os casos base e 

de redirecionamento de uma sobrecarga. 

A partir das equações (54) e (55), a corrente em qualquer ramo do sistema é obtida de 

acordo com a equação (56).  

I����� = I������ + ∆I���� →  I����� = I������ + ∆[iuvw
liuvw                           (56) 

Na equação (56), I�����  representa a corrente em um ramo do sistema após o 

acoplamento entre as barras S e N; I������  é a corrente em um ramo do sistema no caso base; 

∆I���� refere-se à variação de corrente em um ramo do sistema decorrente do acoplamento 

entre as barras S e N. 

 

 

3.4 TESTES DOS MODELOS DESENVOLVIDOS 

 

 

Para comprovar a validade dos modelos desenvolvidos no presente Capítulo, serão 

apresentados resultados através de gráficos e tabelas para as redes elétricas A e B, com 

tensões de operação de, respectivamente, 69 e 138 kV. Os parâmetros destas redes são 

apresentados no Apêndice. Destaca-se que, nesse momento, não se apresentará a influência 

que uma medida de chaveamento exerce na eliminação de uma sobrecarga. Essa situação será 

abordada no Capítulo 7. No presente momento, para o acoplamento de barras, será realizada 

uma comparação entre os resultados obtidos para o carregamento dos ramos através de um 

fluxo de carga exato e dos procedimentos lineares apresentados neste capítulo. 
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a) Sistema elétrico A 

 

 

O sistema elétrico A é composto de 28 barras e 38 ramos, cuja tensão de operação é 69 

kV. Nessa rede elétrica, todas as 28 barras elétricas operam em configuração de barra fechada. 

Entretanto, com o objetivo de realizar o acoplamento entre barras de subestações e aferir o 

carregamento dos ramos deste sistema a partir dos modelos lineares desenvolvidos (Funções 

de Alívio, Injeção Reversa e Curto-circuito), as simulações realizadas consideraram que 

sempre uma das 28 barras estava operando com barras abertas.  

Para simular o carregamento de todos os ramos do sistema A após o acoplamento de 

barras, foram realizadas simulações de 9 casos de sobrecargas considerando diferentes barras 

abertas para o caso base. Assim, após o acoplamento das barras para cada um dos casos 

analisados, os carregamentos estimados pela metodologia da Função de Alívio de todos os 

ramos foram confrontados com aqueles obtidos por um cálculo exato de fluxo de carga, cujos 

resultados são apresentados na Figura 13. No total, foram realizadas 279 comparações entre 

os dois métodos. Observa-se que, embora esses resultados tenham sido obtidos através de um 

processo linear, eles são satisfatórios, se comparados com resultados provenientes de um 

cálculo exato de fluxo de carga, uma vez que não há pontos situados nas regiões A e B. 

Comparando os tempos computacionais necessários ao processamento dos cálculos pelos dois 

métodos, enquanto os resultados obtidos através de um de fluxo de carga exato foram 

processados em aproximadamente 0,74 segundo, os resultados calculados pelo processo linear 

da Função de Alívio foram obtidos em aproximadamente 0,050 segundo, ou seja, o esforço 

computacional empreendido para processar um cálculo exato de fluxo de carga é 15 vezes 

maior que o esforço necessário para as estimativas de carregamento baseadas em Funções de 

Alívio. Ressalta-se que os tempos de processamento computacional informados para os dois 

métodos referem-se à média de diversas simulações realizadas, usando o software livre 

Scilab. 
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Figura 13 – Estimativa do carregamento de um ramo do Sistema A após o processo de acoplamento de 
barras em uma subestação 

 
Outra importante análise a ser realizada consiste na comparação dos tempos 

computacionais necessários para simular o acoplamento de barras para os 3 modelos lineares 

desenvolvidos: Função de Alívio, Curto-circuito e Injeção Reversa. Enquanto que, para o 

método da Função de Alívio, o tempo de simulação obtido foi de 0,050 segundo, no modelo 

de Injeção Reversa, o tempo de processamento foi, em média, 0,025 segundo. Usando a 

modelagem baseada na teoria de Curto-circuito, o tempo de processamento, em média, foi de 

0,01 segundo. Desse modo, esse último método é o que apresentou melhor desempenho, cuja 

principal vantagem é a não necessidade de resolução do sistema (19), tendo em vista que as 

variações de tensões em decorrência de curtos-circuitos nas barras S e N já são conhecidas, no 

momento em que são necessárias para a realização das estimativas. 

Outra forma de apresentar os resultados se dá através da Tabela 1, na qual se apresenta 

uma comparação entre três metodologias, para os carregamentos dos ramos que, no caso base, 

se encontram sobrecarregados. Essas metodologias são o cálculo exato de fluxo de carga, a 

metodologia da Função de Alívio e a teoria de Curto-circuito. Ademais, apresenta-se ainda na 

Tabela 1, o Nó de Chaveamento cujas barras foram acopladas, além dos ramos 

interconectados ao Nó de Chaveamento, antes de serem acoplados. De acordo com os 

resultados apresentados através da referida tabela, verifica-se que os carregamentos dos ramos 

obtidos através dos modelos lineares baseados na teoria de Curto-circuito e na Função de 

Alívio são bastante próximos àqueles obtidos por um fluxo de carga exato. 
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Tabela 1 – Comparação entre os carregamentos, em ampère, obtidos para o ramo sobrecarregado, a 
partir de um cálculo de fluxo de carga exato e linearizações por Curto-circuito e Função de 
Alívio 

 
 Carregamentos (A) Configurações antes do acoplamento 

Nº do 
ramo 

Curto-
circuito  

Função 
de alívio  

Fluxo 
de carga  

Nó de 
chavea
mento 

Barras ligadas 
ao barramento A 

Barras ligadas ao 
barramento B 

30 470,37 470,37 467,09 11 1 e 14 17 e carga 
23 117,59 117,58 115,87 25 17 e carga 1 
21 365,38 365,39 362,18 17 11, 24 e 25 12 e carga 
21 366,08 366,08 362,18 17 11 e 25 12, 24 e carga 

17 591,96 591,74 588,74 2 
1 (ckts 1 e 2), 18 

e carga 
1 (ckt 3), 19 e 7 

17 593,87 593,60 588,74 2 
1 (ckts 1 e 2), 19 

e carga 
1 (ckt 3), 18 e 7 

17 602,93 602,34 588,74 2 1 (ckt 1 e 2) 
1 (ckt 3), 18, 19, 

7 e carga 

1 226,08 226,09 220,71 2 
1 (ckt 1), 18, 19 

e carga 
1 (ckts 2 e 3) e 7 

1 223,79 223,80 220,71 2 
1 (ckt 1), 18 e 

carga 
1 (ckts 2 e 3), 19 

e 7 

17 594,22 593,97 588,74 2 1 (ckt 1) e 7 
1 (ckts 2 e 3), 18, 

19 e carga 
17 589,48 589,48 588,74 7 2, 3 e 8 10, 20 e carga 
17 595,10 595,09 588,74 7 2, 8 e 20 10, 3 e carga 
 

 

b) Sistema elétrico B 

 

 

O sistema elétrico B é composto de 25 barras e 35 ramos, cuja tensão de operação é 

138 kV. Uma vez que, os testes com o sistema A indicaram que o método baseado em teoria 

de Curto-circuito, para estimar o efeito de acoplamento de barras, requer o menor tempo 

computacional, procurou-se destacar a aplicação desse método para o sistema B.  

Em condições normais de operação, as 25 barras do sistema B encontram-se 

acopladas. Desse modo, para permitir a estimativa do carregamento de ramos após uma 

operação de acoplamento entre barras, as simulações implementadas consideraram que, em 

cada caso, uma das 25 subestações estava operando com barras abertas. Assim, foram 

realizadas simulações de oito casos, considerando que para estes, a mesma barra permaneceu 

aberta em todos os casos base, não importando se no caso base em questão havia sobrecarga. 

No total, realizaram-se 319 comparações entre os carregamentos dos ramos, calculados 

através de um cálculo exato de fluxo de carga e pelo modelo linear baseado na teoria de 
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Curto-circuito. Verifica-se através da Figura 14 que, para algumas situações, o processo de 

linearização através da teoria de Curto-circuito apresenta carregamentos situados na região A. 

Apesar da existência de alguns pontos na região A, conforme se explicou sobre esse tipo de 

gráfico no Capítulo 2, esse não é um caso tão crítico, uma vez que cada uma das situações 

analisadas pelo método linear seria testada através de um fluxo de carga exato, o que 

implicaria em rejeição dessa variante de chaveamento. 

 

Figura 14 – Comparação para acoplamento de barras entre carregamentos de ramos do Sistema B 
obtidos por um fluxo de carga exato e pelo modelo linear baseado na teoria de curto-
circuito 

 
Outra situação que pode ser explorada para avaliar a metodologia linear desenvolvida 

é a seqüência de operações necessária à realização de uma variante, em situações em que o 

caso base pressupõe operação de uma subestação com barras abertas e se deseja obter um 

rearranjo dos ramos nos dois barramentos. Desse modo, foram realizadas simulações para a 

seguinte seqüência de operações: sistema inicialmente operando com barras abertas � 

sistema operando com barras acopladas � sistema operando com barras abertas (topologia 

diferente da configuração inicial). Foram simulados 21 casos, perfazendo um total de 735 

comparações entre os carregamentos obtidos por um cálculo exato de fluxo de carga e pelo 

método linear baseado na teoria de Curto-circuito. De acordo com os resultados apresentados 

na Figura 15, infere-se que o processo de linearização utilizado apresenta resultados coerentes 

com os resultados apresentados pela metodologia exata, haja vista que os pontos do gráfico se 

encontram fora das regiões A e B. 



38 

 

Figura 15 – Comparação para acoplamento de barras entre carregamentos de ramos do sistema B 
obtidos por um fluxo de carga exato e pelo modelo linear baseado na teoria de curto-
circuito para operações de acoplamento e abertura de barras 

 
Outra situação que merece destaque refere-se às não-linearidades de medidas de 

chaveamento, cujo detalhamento encontra-se apresentado na Seção 2.3. Para ilustrar essa 

situação, serão apresentados dois casos de acoplamento de barras: um, com uma sobrecarga 

de 4,15% e o outro, com uma sobrecarga de 18,48%. Destaca-se que, em ambos os casos, a 

análise de não-linearidade foi realizada para o nó no qual houve o acoplamento. Trata-se do 

nó 17 que apresenta a seguinte carga: P = 60 MW, Q = 20 Mvar. Nas figuras que ilustrarão os 

dois casos, valores negativos indicam potência consumida e valores positivos referem-se à 

potência injetada no nó 17. A soma algébrica das parcelas linear e não-linear resulta na 

potência líquida no nó 17. 

No primeiro caso, verifica-se que a linearização relativa à potência ativa apresenta 

resultados estimados satisfatórios. No que concerne à parcela relativa à potência reativa, a 

linearização realizada torna a estimativa menos exata. Observa-se que, nesse último caso, a 

parcela não-linear possui módulo aproximadamente igual a 42% do módulo da parcela linear. 

Os resultados são visualizados na Figura 16. 
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Figura 16 – Apresentação das não-linearidades para acoplamento de duas barras considerando 
sobrecarga de 4,15% em um ramo 

 
Para o caso da sobrecarga de 18,48%, verifica-se que a linearização relativa à potência 

ativa apresenta resultados estimados satisfatórios, porém menos exatos do que aqueles 

relativos à potência ativa no caso da sobrecarga de 4,15%. No que concerne à potência 

reativa, a linearização realizada torna a estimativa inadequada, uma vez que a parcela não-

linear possui módulo aproximadamente igual a 78% do módulo da parcela linear 

correspondente. Os resultados são ilustrados na Figura 17. 

 

Figura 17 – Apresentação das não-linearidades para acoplamento de duas barras considerando 
sobrecarga de 18,48 % em um ramo 
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3.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

Este Capítulo apresentou um avanço da metodologia da Injeção Reversa para estimar o 

efeito de acoplamento de barras, uma vez que não é mais necessário, em tempo real, resolver 

o sistema de equações lineares decorrente da Análise Nodal. Com o objetivo de buscar maior 

rapidez para o tempo de processamento computacional na operação de sistemas elétricos, 

foram apresentadas três metodologias para estimar estas grandezas: Injeção Reversa, Funções 

de Alívio e Curto-circuito. Ressalta-se que, diferentemente dos trabalhos sobre Função de 

Alívio apresentados em Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e 

Medeiros Júnior (1987) para efetuar a abertura de barras de subestações, em todos os casos 

apresentados neste trabalho, estas três metodologias foram desenvolvidas analiticamente, 

além de considerar a potência aparente, o que confere maior exatidão às estimativas 

realizadas.  
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4 ABERTURA DE BARRAS 

 

 

Em Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros 

Júnior (1987), desenvolveu-se a estimativa de corrente em ramos de um sistema elétrico, 

resultante do processo de abertura de barras de subestações, para aplicação em Chaveamentos 

Corretivos. Nesses trabalhos, apresentam-se soluções através de um modelo linear, para o 

qual se desenvolveram, heuristicamente, Funções de Alívio, baseadas em experimentos de 

cálculo em redes reais. Essas funções destinam-se a avaliar a estimativa de corrente em ramos 

sobrecarregados.  

Este capítulo objetiva apresentar uma proposição de modelo linear, baseado em 

deduções analíticas de uma Função de Alívio, para estimar correntes em ramos resultante do 

processo de abertura de barras. 

 

 

4.1 REDIRECIONAMENTO DE SOBRECARGAS POR INJEÇÃO DE CORRENTES 

 

 

Em Medeiros Júnior e Oliveira (2010a), apresentou-se uma nova metodologia para 

realizar o redirecionamento da sobrecarga em um ramo sobrecarregado. De acordo com o 

referido trabalho, a análise é iniciada a partir da Figura 10. Nessa figura, é introduzida uma 

nova barra A' juntamente à barra A, com uma fonte de corrente de valor igual à corrente no 

ramo A-B. Na barra A, representa-se uma carga com valor igual à corrente nesse ramo. A 

modelagem das etapas anteriormente descritas está apresentada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Representação de um equivalente de uma rede elétrica com ramo em sobrecarga 
representado através da nova metodologia 
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Para proceder ao redirecionamento da potência de sobrecarga, injeta-se, na barra A, a 

parcela equivalente à sobrecarga no ramo A-B. Já na barra A' representa-se uma carga com 

valor da sobrecarga. Esse procedimento é visualizado através da Figura 19. 

 

 Figura 19 – Representação de um equivalente de uma rede elétrica para simular o redirecionamento 
de potência no ramo A-B através do novo método 

 
Através desse novo método de redirecionamento de sobrecarga, desenvolvem-se, de 

forma analítica, novas metodologias para estimar a corrente em um ramo sobrecarregado de 

um sistema elétrico a partir da abertura de barras de subestações. Essas metodologias são 

apresentadas nas Seções 4.2 e 4.3.  

 

 

4.2 ABERTURA DE BARRAS ATRAVÉS DE ANÁLISE DE QUADRIPÓLOS 

 

 

Inicialmente, considere o seguinte quadripólo:  

 

Figura 20 – Quadripólo utilizado para modelar a abertura de barras 
 

 Na Figura 20, V��′ representa a diferença de tensão entre os nós A e A’; V		′ 
representa a diferença de tensão entre os nós S e S’. Considerando que as variáveis I� e I� são 

escolhidas como dependentes, o quadripólo apresentado na Figura 20 é representado 

matematicamente pelos parâmetros Y através do sistema (57). A análise através de parâmetros 

Z é ilustrada no sistema (58).  
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 xI�I�y = xy�� y�	y	� y		y ∙ xV��′V		′ y                                              (57) 

xV��′V		′ y = xZ�� Z�	Z	� Z		y ∙ xI�I�y                                              (58) 

 O objetivo dessa modelagem consiste em controlar a sobrecarga em um ramo A-B 

através da corrente que circula pelo disjuntor que interliga as barras S e S’. Desse modo, a 

modelagem dessa proposição é representada através da Figura 21. 

 

Figura 21 – Representação do sistema para o quadripólo proposto 
 

A modelagem da abertura de barras baseada em quadripólos é realizada para dois 

casos. O primeiro refere-se ao redirecionamento da sobrecarga. Já no segundo caso, emprega-

se o processo de abertura do disjuntor que interliga as barras S e S’. 

Para o primeiro caso, é necessário analisar a Figura 21 e fazendo uma analogia com a 

Figura 20, as correntes I� e I� do sistema (57) são substituídas, respectivamente, por I�# 

(corrente redirecionada devido à sobrecarga no ramo) e I�#&  (corrente que atravessa o disjuntor 

que interliga as barras S e S’). Desse modo, explicitam-se as equações (59) e (60) a partir do 

sistema (58). 

 V��9 = Z�� ∙ I�# + Z�	 ∙ I�#&                                                  (59) 

V		′ = Z	� ∙ I�# + Z		 ∙ I�#&                                                  (60) 

Uma vez que no caso do redirecionamento da sobrecarga as barras S e S' encontram-se 

fechadas, a diferença de tensão entre estas barras é nula. Desse modo, explicita-se Z		, 

resultando na equação (61). 

Z		 = −Z	� ∙ z�ij
�ij{ |                                                      (61) 
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Para o caso de abertura do disjuntor que interliga as barras S e S’, as correntes I� e I� 

do sistema (57) são substituídas, respectivamente, por ∆I� e I!'()�$. Nesse caso, ∆I� 

representa a variação de corrente produzida pela abertura do disjuntor que interliga S a S'. Já 

I!'()�$ refere-se à corrente injetada em sentido reverso a I�#&  para possibilitar a abertura do 

disjuntor. Assim, desenvolvem-se as equações (62) e (63) a partir do sistema (58) em função 

das novas variáveis descritas. 

V��′ = Z�� ∙ ∆I� + Z�	 ∙ I!'()�$                                                 (62) 

V		′ = Z	� ∙ ∆I� + Z		 ∙ I!'()�$                                                 (63) 

Para o caso de chaveamento, a diferença de tensão entre as barras A e A' é nula. 

Portanto, reescreve-se a equação (62), resultando na equação (64). 

∆I� = − zlm\
lmm| ∙ I!'()�$                                                     (64) 

Considerando que o sistema é simétrico, reescreve-se a equação (61), resultando na 

equação (65). 

Z	� = Z�	 = −Z		 ∙ z�ij{
�ij|                                                    (65) 

Substituindo a equação (65) na equação (64), obtém-se a equação (66). 

∆I� = zl\\
lmm| ∙ z�ij{

�ij| ∙ I!'()�$                                               (66) 

Explicitando Z�	 na equação (61) e substituindo na equação (59), obtém-se a equação 

(67). 

V��′ = Z�� ∙ I�# − Z		 ∙ ^R�ij{ S}
�ij _                                       (67) 

Dividindo a equação (67) por I�#, resulta-se na equação (68). 

[mm′�ij = Z�� − Z		 ∙ z�ij{
�ij|�

                                            (68) 

A partir da equação (68) define-se uma nova variável, Z��′)$ , conforme a equação (69). 

Z��′)$ = [mm′�ij                                                          (69) 

Dividindo a equação (68) por Z�� e reescrevendo esta em termos de Z��′)$ , obtém-se a 

equação (70). 

lmm′op
lmm = 1 − zl\\

lmm| ∙ z�ij{
�ij|�

                                            (70) 

Reescrevendo a equação (66), obtém-se a equação (71). 

zl\\
lmm| = z�ij

�ij{ | ∙ z ∆�m
�~��o�p|                                               (71) 
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Após a substituição da equação (71) na equação (70), obtém-se a equação (72). 

lmm′op
lmm = 1 − z ∆�m

�~��o�p| ∙ z�ij{
�ij|                                            (72) 

Desenvolvendo a equação (72), obtém-se a equação (73). 

∆�m
�~��o�p = �1 − lmm′op

lmm � ∙ z�ij
�ij{ |                                              (73) 

Após substituir a equação (64) na equação (63), obtém-se a equação (74). 

 V		′ = �− l\m∙l\m
lmm + Z		� ∙ I!'()�$                                          (74) 

Dividindo a equação (74) por I!'()�$, obtém-se a equação (75). 

[\\′�~��o�p = − l\m∙l\m
lmm + Z		                                                (75) 

A partir da equação (75) define-se uma nova variável, Z		′)$ , conforme a equação (76). 

Z		′)$ = [\\′�~��o�p                                                         (76) 

Substituindo as equações (65) e (76) na equação (75), obtém-se a equação (77). 

Z		′)$ = − lm\
lmm �− z�ij{

�ij| ∙ Z		� + Z		                                  (77) 

Desenvolvendo a equação (77), tem-se a equação (78). 

l\\′op
l\\ = 1 + zlm\

lmm| ∙ z�ij{
�ij|                                               (78) 

Obtém-se a equação (79) a partir da equação (64). 

lm\
lmm = − ∆�m

�~��o�p                                                        (79) 

A substituição da equação (79) na equação (78) resulta na equação (80). 

l\\′op
l\\ = 1 − z ∆�m

�~��o�p| ∙ z�ij{
�ij|                                             (80) 

Uma vez que as equações (72) e (80) são iguais, obtém-se a equação (81). 

l\\
lmm = l\\′op

lmm′op                                                           (81) 

Substituindo a equação (81) na equação (66), obtém-se a equação (82). 

∆I� = �l\\′op
lmm′op � ∙ z�ij{

�ij| ∙ I!'()�$                                            (82) 

O quadripólo apresentado na Figura 20 também é representado pelo circuito π 

equivalente da Figura 22. 
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Figura 22 – Circuito π equivalente do quadripólo  
 

No circuito π ilustrado na Figura 22, não existe a representação do ramo 

sobrecarregado A’-B. Para permitir que o circuito π dessa figura represente a rede elétrica 

ilustrada na Figura 21, incorpora-se ao circuito π a impedância Z��, resultando no circuito 

representado através da Figura 23. 

 

Figura 23 – Circuito π equivalente do quadripólo com a inserção do ramo sobrecarregado 
 

Representando a malha SABS’ do circuito π da figura 23 por meio de um circuito T, 

obtém-se o circuito ilustrado na Figura 24. 

 

Figura 24 – Circuito T equivalente do quadripólo com a inserção do ramo sobrecarregado 
 

A Figura 21 mostra que caso haja uma corrente injetada na barra A, esta fluirá através 

do sistema e retornará através do ramo A’-B. Portanto, as impedâncias ligadas diretamente a 

A e A' estão em série e são representadas através de uma impedância equivalente Z�#. 

Ademais, é necessário modelar o disjuntor que interliga as barras S e S'. Assim, a Figura 25 

representa o modelo final do circuito para o quadripólo. 
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Figura 25 – Circuito final que representa o quadripólo 
 

A partir do circuito da Figura 25, verifica-se que, dependendo dos valores das 

impedâncias Z,#� e Z!'()�$, haverá uma variação da quantidade de corrente redirecionada I�# 

através do disjuntor que interliga as barras S e S'. Ressalta-se que os valores das impedâncias 

dependerão dos arranjos das variantes de chaveamento. 

 A corrente através do disjuntor que interliga as barras S e S' é determinada através de 

um divisor de corrente representado por meio da equação (83). 

 I�#& = l�ji
l�jirl~��o�p ∙ I�#                                                     (83) 

Calcula-se a impedância entre os terminais A e A' através da equação (84). 

Z��9 = Z�# + l�ji∙l~��o�p
l�jirl~��o�p                                                 (84) 

Realiza-se o cálculo da impedância entre os terminais S e S' através da equação (85). 

Z		9 = Z!'()�$ + l�ji∙lij
l�jirlij                                                 (85) 

Desenvolvendo a multiplicação da equação (83) por Z!'()�$, obtém-se a equação (86). 

l�ji∙l~��o�p
l�jirl~��o�p = Z!'()�$ ∙ �ij{

�ij                                                 (86) 

Substituindo a equação (86) na equação (84), a equação (87) é obtida. 

Z!'()�$ = RZ��9 − Z�#S ∙ �ij
�ij{                                                (87) 

Desenvolvendo a equação (83), obtém-se a equação (88). 

RI�# − I�#& S ∙ Z,#� = Z!'()�$ ∙ I�#&                                            (88) 

Explicitando Z!'()�$ na equação (88), obtém-se a equação (89). 

Z,#� = Z!'()�$ ∙ �ij{
R�ijt�ij{ S                                              (89) 

Substituindo a equação (87) na equação (89), obtém-se a equação (90). 

Z,#� = RZ��9 − Z�#S ∙ �ij
R�ijt�ij{ S                                       (90) 

O desenvolvimento da soma de Z�# na equação (90) resulta na equação (91). 
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�
l�jirlij = R�ijt�ij{ S

Rlmm9tlijS∙�ijrlijR�ijt�ij{ S∙lij                               (91) 

Desenvolvendo o produto de Z�# na equação (90) obtém-se a equação (92). 

Z,#� ∙ Z�# = RZ��9 − Z�#S ∙ Z�# ∙ �ij
R�ijt�ij{ S                               (92) 

Expandindo a relação entre as equações (92) e (91) obtém-se a equação (93). 

l�ji∙lij
l�jirlij = Rlmm9tlijS∙lij∙�ij

Rlmm9tlijS∙�ijrR�ijt�ij{ S∙lij                               (93) 

Substituindo as equações (87) e (93) na equação (85), obtém-se a equação (94). 

Z		9 = RZ��9 − Z�#S ∙ �ij
�ij{ + RZ��9 − Z�#S ∙ lij∙�ij

lmm9∙�ijtlij∙�ij{                 (94) 

O desenvolvimento da equação (94) resulta na equação (95). 

Z		9 = RZ��9 − Z�#S ∙ ��ij
�ij{ + 1 zlmm9

lij − �ij{
�ij|c �                         (95) 

Conforme demonstrado na equação (81), Z		9 = Z		9)$  e Z��9 = Z��9)$ . Assim, reescreve-

se a equação (95), obtendo a equação (96). 

Z		9)$ = RZ��9)$ − Z�#S ∙ x1 z�ij{
�ij|c + 1 ^lmm9op

lij − �ij{
�ij_c y               (96) 

A partir da substituição da equação (96) na equação (82), obtém-se a equação (97). 

∆�m
�~��o�p = ^1 − lij

lmm9op _ ∙ x1 z�ij{
�ij|c + 1 ^lmm9op

lij − �ij{
�ij_c y ∙ z�ij{

�ij|               (97) 

Através de uma análise na equação (97), infere-se que, em termos de impedância, a 

única que influenciará na determinação da corrente no ramo sobrecarregado é Z�#, uma vez 

que Z��9)$  é obtida através da relação entre a tensão V��9 e a corrente I�#. Essa impedância 

representa a impedância série equivalente da porção de rede entre o nó A e o Nó de 

Chaveamento S.  

 

 

4.3 ABERTURA DE BARRAS: ANÁLISE ATRAVÉS DA TÉCNICA DE CIRCUITO 

EQUIVALENTE 

 

 

De acordo com a Figura 21, infere-se que a potência redirecionada percorrerá alguns 

nós do sistema elétrico, sendo alguns contemplados integralmente e outros com uma parcela 

desta potência. Utilizando a técnica de circuito equivalente, obtém-se a parcela de potência 
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que chega ao Nó de Chaveamento S e, dessa forma, estima-se o carregamento no ramo A-B, 

para uma variante de chaveamento específica. 

Considere o circuito elétrico apresentado na Figura 26, no qual se deseja obter o valor 

das impedâncias Z,#�, Z!#�, Z� e Z!'()�$, conhecendo I�# (corrente redirecionada devido à 

sobrecarga), I�#!  (parcela da corrente redirecionada que chega ao Nó de Chaveamento S), I�#&  

(parcela da corrente que chega ao nó S e que atravessa o disjuntor que integra os nós de 

chaveamento na barra S), Z�� (impedância do ramo sobrecarregado), V��9�#  (diferença de 

tensão entre os nós A e A’ para o caso de redirecionamento da sobrecarga) e V�9��#  (diferença 

de tensão entre os nós A’ e B para o caso de redirecionamento da sobrecarga). 

 

 Figura 26 – Representação através de um circuito elétrico para o redirecionamento da sobrecarga de 
potência 

 
De acordo com o circuito elétrico apresentado na Figura 26, para eliminar a sobrecarga 

no ramo A-B, a corrente I�# deve ser redirecionada através do circuito, o qual apresenta 

alguns dos nós de uma rede elétrica. Entretanto, em certos casos, a totalidade da corrente I�# 

não chegará até o Nó de Chaveamento S. Desse modo, representa-se no circuito elétrico a 

impedância Z,#� para indicar que uma parcela de I�# pode fluir através desta impedância. A 

parcela da corrente I�# que chega ao Nó de Chaveamento S é I�#!  e esta flui através de Z!#� que 

corresponde à impedância equivalente entre os nós B e S. Por fim, uma parcela de I�#!  pode 

atravessar o disjuntor que interliga as barras acopladas do Nó de Chaveamento S. Essa parcela 

de corrente é I�#&  e é representada através de Z!'()�$. 

Uma vez que a corrente I�#!  equivale a uma parcela de I�#, ela é representada através da 

equação (98). 

I�#! = k ∙ I�#                                                            (98) 

Na equação (98), k representa a parcela de corrente redirecionada I�# que chega ao Nó 

de Chaveamento S. O valor de k situa-se entre 0 e 1. Analisando a malha composta pelos nós 

A, A' e B, calcula-se Z,#� através da equação (99). 
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Z,#� = [m9mij rlmn∙�ij
Y�t�Z∙�ij                                                        (99) 

Para calcular a impedância Z!#�, analisa-se a malha composta pelos nós B, S e A, 

obtendo a equação (100). Para essa equação, V	��#  corresponde à tensão entre os nós S e A para 

o caso de redirecionamento da sobrecarga; V���#  equivale à tensão entre os nós B e A também 

para o caso de redirecionamento da sobrecarga. 

Z!#� = [\mij t[nmij
�∙�ij                                                          (100) 

De acordo com a equação (101), obtém-se a corrente através da impedância Z!'()�$ 

utilizando um divisor de corrente entre esta e a impedância Z�. 

I�#& = l�
l�rl~��o�p ∙ I�#!                                                          (101) 

Obtém-se a equação (102) através da análise da malha composta pelos nós B, S e A. 

[nmij
�ij~ = − ^Z!#� + l�∙l~��o�p

l�rl~��o�p_                                                    (102) 

Para calcular Z� e Z!'()�$, desenvolvem-se as equações (101) e (102), obtendo as 

equações (103) e (104). 

Z!'()�$ = − zZ!#� + [nmij
�ij~ | z�ij{

�ij~ |g                                                (103) 

Z� = − zZ!#� + [nmij
�ij~ | �1 − z�ij{

�ij~ |�g                                                (104) 

Após conhecidas as impedâncias do circuito da Figura 26, calcula-se a variação da 

corrente ∆I no ramo A-B após a realização de uma variante de chaveamento. Para tanto, 

adota-se o circuito da Figura 27. 

 

Figura 27 – Representação da estimativa da variação de corrente no ramo A-B após realização da 
variante de chaveamento 

 
Nesse circuito, I!'()�$ é a corrente no disjuntor que interliga as barras do Nó de 

Chaveamento S, a qual é obtida através de cálculo exato de fluxo de carga para o caso base. A 
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variação de corrente ∆I através do ramo A-B após a realização da variante de chaveamento é 

dada pela equação (105). 

∆I = z l�ji
l�jirlmn| ∙ ^ l�

l�rl�_ ∙ I!'()�$                                           (105) 

Na equação (105), a impedância Z� é definida na equação (106). 

Z� = Z!#� + z l�ji∙lmn
l�jirlmn|                                                   (106) 

Na equação (107), calcula-se I����� , corrente no ramo A-B após a realização de uma 

variante de chaveamento. 

I����� = I������ + ∆I����                                                    (107) 

A Figura 28 apresenta um diagrama de blocos, para ilustrar o processo de estimativa 

de carregamentos de ramos, obtidos através de variantes de chaveamento, para a eliminação 

de sobrecargas. Caso haja uma contingência, os operadores de um centro de controle deverão 

observar a incidência de sobrecargas em ramos. Caso haja alguma violação dessa natureza, 

inicia-se a execução do algoritmo pela determinação dos Nós de Chaveamento. Para esses 

nós, as variantes de chaveamento capazes de eliminar a sobrecarga no ramo são ordenadas em 

uma lista. As variantes prioritárias dessa lista serão aquelas com os menores valores de 

I!'()�$. Após a classificação, a 1ª variante da lista é testada através de um cálculo exato de 

fluxo de carga. Caso esse teste apresente alguma violação (ramo em sobrecarga ou limites de 

tensão nos nós), adota-se a próxima variante da lista. Caso contrário, a variante é escolhida e o 

processo é encerrado. Dessa forma, realiza-se o menor número possível de cálculos de fluxo 

de carga exato, reduzindo o tempo computacional e garantindo maior velocidade à operação 

de sistemas elétricos. Salienta-se, que devido ao comportamento dinâmico da carga ao longo 

do dia, as variantes de chaveamento não são escolhidas em uma etapa pré-operacional, mas 

sim em modo on-line. 

Destaca-se que, para o acoplamento de barras, não foi apresentado um diagrama de 

blocos devido ao fato de que, na maioria dos casos, essa operação consiste de uma etapa 

intermediária necessária à transposição de ramos de uma barra para outra, em uma subestação. 

Desse modo, a situação inicial consiste em uma topologia em que as barras estão abertas. 

Posteriormente, essas barras são acopladas. Por fim, através da abertura do disjuntor de 

transferência, as barras são abertas, resultando em um arranjo de ramos diferente da situação 

inicial. 
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Figura 28 – Diagrama de blocos do processo de estimativa da corrente para o ramo sobrecarregado 

para abertura de barras 
 

 

4.4 TESTES DO MODELO DESENVOLVIDO 

 

 

De maneira similar ao que foi apresentado para o acoplamento de barras, para 

comprovar a validade do modelo desenvolvido para abertura de barras, baseado na técnica de 

circuito equivalente, serão apresentados resultados através de gráficos para duas redes 

elétricas: o Sistema 98 barras do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e o 

Sistema Teste de Confiabilidade do IEEE, cujos parâmetros destas redes são apresentados no 

Apêndice. Destaca-se que, nesse momento, não será apresentado como uma medida de 

chaveamento influenciará na eliminação de uma sobrecarga. Essa situação será abordada no 

Capítulo 7. No presente momento, para a abertura de barras, será realizada uma comparação 

entre os resultados obtidos para o carregamento dos ramos através de um cálculo exato de 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

Para os casos que resultaram em ramos sobrecarregados, definem-se os Nós de Chaveamento e, para 
estes, elabora-se uma lista de variantes prioritárias em ordem ascendente de acordo com a corrente de 

chaveamento Iswitch 

Contingência gerou 
sobrecarga? 

Cálculo on-line de contingências para identificação de sobrecargas. 

Não 

Não Sim 

Fim 

Através do modelo linear desenvolvido, estima-se a corrente no ramo que se encontrava 
sobrecarregado usando a lista de variantes prioritárias. 

Sobrecarga eliminada? 

Teste através de um fluxo de carga exato para verificar se ainda existem violações no sistema. 

Há violação? 
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fluxo de carga e do procedimento linear apresentado neste capítulo, baseado na técnica de 

circuito equivalente. 

 

 

a) Sistema 98 barras do IEEE 

 

 

O sistema elétrico 98 barras do IEEE é composto de 98 barras e 153 ramos, com 

tensões de 345 e 138 kV. Nessa rede elétrica, todas as 98 barras operam em configuração de 

barra fechada. No caso base, já existe uma sobrecarga de 1,2% no ramo 21-23 desta rede. Para 

eliminar esta violação, foram realizadas simulações de aberturas de algumas barras, sendo 

testadas 18 variantes, com o objetivo de estimar o carregamento do ramo que estava 

sobrecarregado através do modelo linear desenvolvido baseado na técnica de circuito 

equivalente. Assim, após a abertura das barras para cada um dos casos analisados, os 

carregamentos estimados pelo método linear desenvolvido, apenas para o ramo que estava 

sobrecarregado, foram confrontados com aqueles obtidos através de cálculos exatos de fluxo 

de carga, cujos resultados são apresentados na Figura 29. Através dessa figura, percebe-se que 

não há pontos na região B e que existem 3 pontos na região A, porém estes últimos 

encontram-se bem próximos ao limite da faixa adequada. Desse modo, conclui-se que esses 

resultados são satisfatórios.  

 
   Figura 29 – Comparação para abertura de barras entre carregamentos de ramos do Sistema de 98 

barras do IEEE obtidos por um fluxo de carga exato e pelo modelo linear baseado na 
técnica de circuito equivalente 
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b) Sistema Teste de Confiabilidade do IEEE 

 

 

  O Sistema Teste de Confiabilidade do IEEE é composto de 28 barras e 41 ramos, com 

tensões de 230 e 138 kV. Nessa rede elétrica, todas as 28 barras operam em configuração de 

barra fechada. Não há sobrecargas no caso base. Desse modo, foram realizadas contingências 

para provocar sobrecargas em ramos. A Figura 30 apresenta comparações entre resultados 

oriundos de fluxo de carga exato e outros provenientes do modelo linear desenvolvido para 

uma contingência no ramo 27-23, considerando a abertura de barras com o intento de eliminar 

sobrecarga de 6% no ramo 15-22. Foram realizadas 65 ações de chaveamento. Através dessa 

figura, constata-se que para os poucos pontos que se encontram nas regiões A e B, estes se 

encontram na fronteira entre as regiões adequadas e inadequadas. Além disso, a grande 

maioria das variantes utilizadas é proveniente de Nós de Chaveamento que não são nem de 1ª 

e nem de 2ª ordem. Portanto, conclui-se que, para este caso de sobrecarga, os resultados 

apresentados são satisfatórios.  

 

Figura 30 – Comparação para abertura de barras entre carregamentos de ramos do Sistema teste de 
confiabilidade do IEEE obtidos por um fluxo de carga exato e pelo modelo linear baseado 
na técnica de circuito equivalente para uma sobrecarga de 6% no ramo 15-22 a partir de 
uma contingência no ramo 27-23 

 
A Figura 31 apresenta comparações entre resultados oriundos de fluxo de carga exato 

e outros provenientes do modelo linear desenvolvido, considerando a abertura de barras com 

o intento de eliminar sobrecarga de 18% no ramo 15-22 a partir de uma contingência no ramo 

26-21. Buscando eliminar a sobrecarga no ramo 15-22, simularam-se 50 ações de 
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chaveamento. Através da referida figura, constata-se que alguns pontos se encontram nas 

regiões A. Ressalta-se, entretanto, que estes pontos não pertencem a Nós de Chaveamento de 

1ª ou 2ª ordem, sendo estas variantes excluídas em uma simulação de um caso em modo on-

line. Além disso, mesmo que não houvesse a exclusão dessa variante, quando ela fosse testada 

através de um cálculo exato de fluxo de carga, comprovar-se-ia essa variante como 

inadequada. Portanto, conclui-se que, para esse caso de sobrecarga, os resultados apresentados 

são satisfatórios. 

 

 Figura 31 – Comparação para abertura de barras entre carregamentos de ramos do Sistema teste de 
confiabilidade do IEEE obtidos por um fluxo de carga exato e pelo modelo linear baseado 
na teoria de circuitos elétricos para uma sobrecarga de 18% no ramo 15-22 a partir de 
uma contingência no ramo 26-21 

 

 

4.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

De maneira similar ao procedimento concebido para o acoplamento de barras, 

desenvolveu-se um modelo analítico, baseado na técnica de circuito equivalente, para efetuar 

a estimativa de corrente em um ramo que se encontrava sobrecarregado antes da abertura de 

barras em um sistema elétrico. Apesar dos resultados estimados considerarem a influência da 

potência reativa e, no âmbito geral, estes terem sido satisfatórios, ainda verificaram-se pontos 

nas regiões A e B. Uma das justificativas para esta situação ocorre devido a não-linearidade 

de algumas medidas de chaveamento conforme demonstrado através dos resultados no 
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Capítulo 3. Ressalta-se que, em trabalhos anteriores, as melhores variantes eram ordenadas 

através de uma lista de prioridades, cuja classificação era definida de forma ascendente com 

relação à potência de chaveamento P	. No presente trabalho, pretende-se elaborar uma lista 

similar, classificada através da corrente de chaveamento I!'()�$. Entretanto, para que uma 

variante da lista seja considerada adequada, além dela eliminar a sobrecarga sem gerar outras 

violações, é necessário que a realização desta variante não provoque uma sobretensão superior 

aos limites estabelecidos. A modelagem para avaliar o distúrbio transitório de tensão 

provocado pela ação de chaveamento, necessária à realização de uma variante, será 

apresentada no capítulo subseqüente.  
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5 ANÁLISE DE VARIANTES DE CHAVEAMENTO ATRAVÉS DO DI STÚRBIO 

TRANSITÓRIO DE TENSÃO 

 

 

Para eliminar sobrecargas em certos ramos a partir da abertura de barras de 

subestações, no Capítulo 4 do presente trabalho, tomando como base as idéias contidas nos 

trabalhos de Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros 

Júnior (1987), propôs-se a elaboração de uma lista de variantes de chaveamento com ordem 

de classificação baseada na ordem ascendente da corrente de chaveamento I!'()�$. Outro 

aspecto que também deve ser levado em consideração é o impacto causado pela realização de 

uma determinada variante na qualidade da energia. Para efetuar essa análise, utiliza-se um 

modelo no ATP para calcular o mínimo distúrbio transitório de tensão provocado pela 

realização de uma variante de chaveamento e, dessa forma, verificar se uma variante 

selecionada da lista não supera o limite de tensão imposto. O modelo desenvolvido para 

simulação no ATP será baseado no Equivalente Ward para redução de redes. Através desse 

modelo, apenas os nós interconectados ao Nó de Chaveamento, além deste, serão avaliados 

quanto a sobretensões decorrentes da realização de uma variante de chaveamento. 

 

 

5.1 MODELAGEM NO ATP 

 

 

Conforme enfocado na introdução do presente capítulo, é preciso conceber um modelo 

capaz de reproduzir de forma adequada o comportamento das grandezas elétricas do sistema 

no ATP a partir da realização de uma variante de chaveamento. Esse modelo foi utilizado em 

Oliveira e Sousa (2004) e Oliveira et al. (2008), e encontra-se detalhado em Oliveira (2004). 

A seguir, é apresentado um resumo de como cada parte integrante de um sistema elétrico é 

modelada no ATP. 

• Barramento infinito: O ponto de partida para a análise é a definição do barramento 

infinito A fonte de tensão tem a forma: eYtZ = A ∙ cosYw ∙ t + ∅Z, sendo w = 2 ∙ π ∙ f, 
f = 60 Hz. Já a amplitude do sinal de entrada é descrito pela expressão A = √2 ∙ V √3⁄  

e a constante de fase ∅ = 0; 
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• Disjuntores: Os disjuntores são considerados chaves tripolares com tempo de 

fechamento igual para as três fases do sistema; 

• Transformadores: Os parâmetros dos transformadores são os valores de tensão de fase 

fornecidos a cada um dos enrolamentos, além da reatância de curto-circuito de cada 

transformador; 

• Cargas: As cargas são modeladas, de forma simplificada, através de parâmetros RL; 

• Linhas de transmissão: As linhas de transmissão são modeladas através de um circuito 

π equivalente trifásico. Os dados das linhas de transmissão são fornecidos em termos 

de componentes de seqüência Z1, Z0, C1 e C0. Esses componentes são convertidos em 

elementos de fase próprios (ZP e CP) e mútuos (Zm e Cm) através das relações 

Z� = Z7 − Z�                                                          (108) 

Z = Z7 + 2 ∙ Z�                                                       (109) 

C� = C7 − C�                                                          (110) 

C = C7 + 2 ∙ C�                                                       (111) 

Para testar uma variante de chaveamento no ATP, a modelagem para sistemas 

elétricos descrita anteriormente será realizada em uma rede reduzida a partir do modelo linear 

do Equivalente Ward. Essa redução de redes reduzirá o tempo computacional para a análise 

do máximo distúrbio transitório de tensão para cada variante de chaveamento, contribuindo 

para aplicação on-line na operação de sistemas elétricos. Em Medeiros Júnior et al. (2010e), 

utilizou-se o máximo distúrbio transitório de tensão como critério para classificar as variantes 

de chaveamento em uma lista. Esse distúrbio representa, em termos percentuais, qual foi a 

máxima variação de amplitude de tensão obtida para o sistema elétrico nos primeiros ciclos 

após a realização da variante de chaveamento. 

 

 

5.2 EQUIVALENTES EXTERNOS 

 

 

Em estudos de planejamento da expansão e da operação de sistema de energia elétrica, 

partes da rede podem ser representadas pelos equivalentes externos visando à redução das 

dimensões dos problemas de análise e, conseqüentemente, do esforço computacional. Em 

outras aplicações, como supervisão e controle em tempo real, a representação através de 

equivalentes externos se faz necessária por não se dispor de informações completas e 
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atualizadas sobre o estado atual de toda a rede elétrica. Como exemplo, um centro de 

operação regional geralmente só dispõe de informações atualizadas sobre o estado da parte 

monitorada da rede. Assim sendo, nesse tipo de aplicação é essencial a representação 

aproximada das regiões não-monitoradas através de redes equivalentes. 

Para suplantar os problemas descritos anteriormente, foram desenvolvidos ao longo 

dos últimos 62 anos alguns métodos para cálculo de equivalentes externos com o propósito de 

representar estudos em detalhes apenas da rede de interesse. Apesar das diferenças existentes 

na filosofia desses métodos, eles se baseiam na análise da Figura 32, a qual representa uma 

rede subdividida em três partes: rede interna, fronteira e externa. A rede interna, juntamente 

com a fronteira, constitui a área de interesse. Na supervisão e no controle em tempo real, a 

área de interesse se confunde com a própria área monitorada. O objetivo básico do 

equivalente externo é o de simular as reações da rede externa quando ocorrem alterações na 

rede de interesse. 

 

Figura 32 – Representação de uma rede elétrica decomposta em redes interna, externa e de fronteira 
 

O primeiro método desenvolvido para tratar do cálculo de equivalentes externos 

encontra-se detalhado em Ward (1949), sendo conhecido como Equivalente Ward. Nesse 

método, propõe-se a redução da rede externa por eliminação de Gauss da matriz de 

admitância. Ainda no tocante ao Equivalente Ward, este é passível de ser representado através 

de dois modelos: um linear e outro não-linear. No que concerne ao modelo linear, uma rede 

externa pode ser substituída por um conjunto de admitâncias série e shunt ligadas aos nós de 

fronteira e por um conjunto de injeções de corrente constante nesses nós. Entretanto, nas 

aplicações mais comuns dos programas de fluxo de carga, cargas e geradores são 

representados por injeções de potência constante. Desse modo, o modelo não-linear do 

Equivalente Ward calcula injeções equivalentes de potência ativa e reativa ao invés de 
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injeções de corrente. Entretanto, apesar do modelo não-linear do Equivalente Ward ser mais 

completo, comparado ao modelo linear, verificou-se que os fluxos de potência reativa 

estimados nas linhas de intercâmbio entre as barras de fronteira e a rede externa podem ser 

bastante imprecisos. A explicação para as dificuldades na representação das reações reativas 

advém do fato de o Equivalente Ward não considerar o efeito das barras PV do sistema 

externo. Barras PV do sistema externo situadas nas proximidades da fronteira podem ser 

responsáveis por um suporte de reativos significativo.  

Para representar o efeito das barras PV externas sem prejudicar as boas características 

do Equivalente Ward no que se refere à simplicidade de implementação, citam-se dois 

trabalhos. Em 1979, Monticelli et al. (1979) desenvolveu uma metodologia na qual o efeito 

das barras PV externas é simulado por um suporte de reativos nas barras de fronteira, onde a 

cada barra de fronteira é adicionada uma barra PV fictícia. Esse método ficou conhecido na 

literatura técnica como Equivalente Ward estendido. Em 1980, Deckmann et al. (1980) 

desenvolveu um método que consistia na retenção das barras PV externas que estivessem 

eletricamente próximas da fronteira. Desse modo, essas barras PV são excluídas do processo 

de redução da rede externa. Esse método ficou conhecido com Equivalente Ward com 

retenção de barras PV. 

Apesar dos dois métodos listados anteriormente compreenderem evoluções do 

Equivalente Ward, o modelo de equivalente de redes adotado no presente trabalho, com 

implementação no software ATP, será baseado no modelo linear desse equivalente mais 

simples, pois não existem modelos clássicos nesse software para representar barras PV ou 

injeção de potência. Tendo em vista que os maiores distúrbios transitórios ocorrem nas 

proximidades do Nó de Chaveamento, a rede interna será composta apenas por esse nó. Já as 

barras de fronteira serão aquelas que estão interconectadas ao Nó de Chaveamento. A seguir, 

será apresentado o Equivalente Ward linearizado. 

 

 

5.3 EQUIVALENTE WARD LINEARIZADO 

 

 

Considere uma rede representada por um modelo linear através do sistema (112). 

Nesse sistema, Y é a matriz de admitância nodal, e é o vetor das tensões complexas dos nós e 

i é o vetor das injeções nodais de corrente. 

� = = ∙ �                                                             (112) 
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Em seguida, seleciona-se o conjunto de barras pertencentes à rede a observar (rede 

interna – subconjunto I), o conjunto de barras de interligação de ambas as redes (barras de 

fronteira – subconjunto F), ficando as barras remanescentes como a rede externa (subconjunto 

E). Assim, são formados três subconjuntos. Agrupando as equações correspondentes às barras 

do mesmo subconjunto, reescreve-se o sistema (112), cujo resultado é expresso pelo sistema 

(113). 

=�� =��  �� ��   

=�� =�� =�� ∙ �� = ��  (113) 

       =�� =�� �� ��   

 
 Explicitando-se �� a partir da primeira equação do sistema (113), obtém-se a equação 

(114). 

 �� = =��t� ∙ R�� − =�� ∙ ��S                                             (114) 

   Substituindo-se �� na segunda equação do sistema (113), obtém-se o sistema reduzido 

(115). 

=��#% =�� ∙ �� = ��#%  (115) 

=�� =��  ��  ��   

 
 Para o sistema de equações (115), =��#% e ��#% são definidos através das equações (116) e 

(117). 

=��#% = =�� − =�� ∙ =��t� ∙ =��                                             (116) 

��#% = �� − =�� ∙ =��t� ∙ ��                                                (117) 

 O sistema de equações (115) só envolve as variáveis da rede de interesse, sendo 

representado através da rede reduzida (rede interesse e equivalente externo) ilustrada na 

Figura 33. A matriz =��#% contém as admitâncias das ligações entre as barras de fronteira e 

também as admitâncias shunt dessas barras. O vetor ��#% contém as injeções de corrente 

equivalente, que são formadas por duas componentes: as injeções previamente existentes �� 

mais uma componente correspondente à distribuição sobre a fronteira das injeções externas 

(=�� ∙ =��t� ∙ ��Z. A matriz de distribuição =�� ∙ =��t� representa a maneira pela qual as injeções 

externas �� se dividem entre as barras de fronteira. Portanto, de acordo com o sistema (115) e 

as equações (116) e (117), uma rede externa pode ser substituída por um conjunto de 

admitâncias série e shunt ligadas aos nós de fronteira e por um conjunto de injeções de 

corrente nesses nós.  
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Figura 33 – Representação de uma rede elétrica reduzida formada pela rede de interesse e pelo 
equivalente externo 

 

 

5.4 TESTES DO MODELO DESENVOLVIDO 

 

 

Para simular o modelo desenvolvido, utilizou-se o Sistema Teste de Confiabilidade do 

IEEE. Desse modo, foram analisadas duas situações. A primeira delas equivale a uma 

contingência envolvendo o ramo que interliga os nós 26 e 21. O outro caso analisado refere-se 

a uma contingência no ramo composto pelos nós 15 e 22. Para ambos os casos, o Nó de 

Chaveamento considerado é o 15. Dessa forma, a rede interna será composta apenas por este 

nó. A rede de fronteira será composta por todos os ramos interconectados ao nó 15. Ressalta-

se que, em ambos os casos analisados, os resultados apresentados pelo software ATP referem-

se a valores de corrente e tensão em regime permanente. 

 

 

a) Contingência no ramo 26-21 

 

 

Para uma contingência no ramo 26-21, a Figura 34 apresenta o diagrama unifilar do 

Nó de Chaveamento 15 (rede interna), além dos ramos interconectados a este nó (rede de 

fronteira). Ressalta-se que para esse caso ainda não foi realizada redução de redes e que as 

injeções representadas nos nós são de corrente, em ampère. 
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Figura 34 – Digrama unifilar para os ramos interconectados ao Nó de Chaveamento 15 para 
contingência no ramo 26-21 

 
  Aplicando a redução de redes, obtém-se o sistema equivalente representado pela 

Figura 35. 

 

Figura 35 – Digrama unifilar para o equivalente de redes ilustrado na Figura 34 
 

 Para verificar a validade do equivalente de redes desenvolvido, compara-se, para os 

ramos e nós apresentados na Figura 35, os resultados obtidos de um cálculo exato de fluxo de 

carga com os resultados provenientes da rede de interesse (redes interna e de fronteira) 

simulada no ATP. Esses resultados são apresentados nas Tabelas 2 e 3. Verifica-se que o erro 

máximo para o carregamento dos ramos foi de 0,308% e para a tensão nos nó foi de 0,659%. 
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Tabela 2 – Comparação do carregamento dos ramos do equivalente de redes, para contingência no 
ramo 26-21, através de simulações em um fluxo de carga exato e no ATP 

 
Ramo Fluxo de carga (A) ATP (A) Erro (%) 
15-9 315,26 314,29 -0,308 
15-10 303,08 303,23 0,049 
15-22 1481,75 1481,53 -0,015 
15-25 1140,11 1140,07 -0,004 
15-27 219,47 218,91 -0,255 

 
Tabela 3 – Comparação das tensões dos nós do equivalente de redes, para contingência no ramo 26-21, 

através de simulações em um fluxo de carga exato e no ATP 
 

Nó Fluxo de carga (kV) ATP (kV) Erro (%) 
15 228,24 229,57 0,583 
9 232,07 233,39 0,569 
10 232,07 233,34 0,547 
22 227,55 228,55 0,439 
25 232,07 233,34 0,547 
27 212,20 213,60 0,659 

 

 

b) Contingência no ramo 15-22 

 

 

Para uma contingência no ramo 15-22, sem considerar a redução de redes, a Figura 36 

apresenta o diagrama unifilar da rede de interesse: Nó de Chaveamento 15 e os ramos 

interconectados a este nó. Nessa Figura, apresentam-se as injeções de corrente nos nós, em 

ampère. 

 

Figura 36 – Digrama unifilar para os ramos interconectados ao Nó de Chaveamento 15 para 
contingência no ramo 15-22 
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Aplicando a redução de redes, obtém-se o sistema equivalente representado pela 

Figura 37. 

 

Figura 37 – Digrama unifilar para o equivalente de redes da Figura 36  
 

 As Tabelas 4 e 5 realizam comparações, para os ramos e nós apresentados na Figura 

37, entre os resultados provenientes de um cálculo exato de fluxo de carga para a rede 

completa e os resultados oriundos da rede de interesse simulada no ATP. De acordo com 

essas tabelas, verifica-se que o erro máximo para o carregamento dos ramos foi de 0,291% e 

para a tensão nos nó foi de 0,616%. 

Tabela 4 – Comparação do carregamento dos ramos do equivalente de redes, para contingência no 
ramo 15-22, através de simulações em um fluxo de carga exato e no ATP 

 
Ramo Fluxo de carga (A) ATP (A) Erro (%) 
15-9 563,91 565,55 0,291 
15-10 199,86 199,49 -0,185 
15-25 743,55 744,09 0,073 
15-27 496,72 495,85 -0,175 

 
Tabela 5 – Comparação das tensões dos nós do equivalente de redes, para contingência no ramo 15-22, 

através de simulações em um fluxo de carga exato e no ATP 
 

Nó Fluxo de carga (kV) ATP (kV) Erro (%) 
15 229,37 229,34 -0,013 
9 232,07 230,64 -0,616 
10 232,07 232,15 0,034 
25 232,07 232,52 0,194 
27 212,98 212,47 -0,239 

 
Destaca-se que, para este caso, o cálculo do equivalente de redes resultou em ramos 

com resistência negativa, provocando instabilidade física na simulação realizada no software 

ATP. Para contornar este problema, como as resistências destes ramos correspondiam a 

menos de 1% das reatâncias destes, optou-se por desprezar estas resistências. 
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5.5 DIAGRAMA DE BLOCOS DO PROCESSO DE ESTIMATIVA DO 

CARREGAMENTO DE UM RAMO A PARTIR DA ABERTURA DE BARRAS 

CONSIDERANDO A INCLUSÃO DE UMA RESTRIÇÃO CORRESPONDENTE AO 

DISTÚRBIO TRANSITÓRIO DE TENSÃO  

 

 

Na Seção 4.3, apresentou-se um diagrama de blocos, para ilustrar o processo de 

estimativa de carregamentos de ramos, obtidos através de variantes de chaveamento, para a 

eliminação de sobrecargas. Através da introdução de uma restrição correspondente ao 

distúrbio transitório de tensão provocado pela ação de chaveamento, necessária à realização 

da variante, o diagrama de blocos da Figura 28 é modificado e o resultado é apresentado na 

Figura 38. De acordo com essa figura, caso haja uma contingência, os operadores de um 

centro de controle deverão observar a incidência de sobrecargas em ramos. Caso haja alguma 

violação dessa natureza, inicia-se a execução do algoritmo pela determinação dos Nós de 

Chaveamento. Para esses nós, as variantes de chaveamento capazes de eliminar a sobrecarga 

no ramo são ordenadas em uma lista. As variantes prioritárias dessa lista serão aquelas com os 

menores valores de I!'()�$. Após a classificação, a 1ª variante da lista é testada através de um 

cálculo exato de fluxo de carga. Caso esse teste apresente alguma violação (ramo em 

sobrecarga ou limites de tensão nos nós), adota-se a próxima variante da lista. Caso não haja 

violações, testa-se, através do ATP, a variante para verificar se a realização desta resulta em 

uma sobretensão superior ao limite de tensão admissível em algum dos ramos da rede 

reduzida. Caso haja superação desse limite para a 1ª variante, testa-se a segunda variante, 

adotando os mesmos testes de regimes permanente e transitório utilizados para a 1ª variante. 

Caso não haja violações em regime permanente e, posteriormente, nos limites de tensão 

admissíveis para a análise transitória, a variante é escolhida e o processo é encerrado. 

Comparando as Figuras 28 e 38, observa-se que, devido à inexistência da restrição 

para analisar o distúrbio transitório de tensão provocado pela realização de uma variante de 

chaveamento, o processo apresentado no Capítulo 4 é mais rápido que o ilustrado neste 

capítulo. Entretanto, de acordo com os Procedimentos de Rede do NOS (Operador Nacional 

do Sistema Elétrico), violações de tensão devem ser mitigadas. Desse modo, insere-se no 

algoritmo de escolha de variantes de chaveamento adequadas, o critério de sobretensões. 

Ressalta-se que, em certos casos, a experiência dos operadores dos centros de controle acerca 

da rede monitorada permite que estes conheçam previamente se uma determinada rede é 

sujeita a severas sobretensões transitórias. Assim, caso seja do conhecimento do operador do 
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centro de controle que uma rede não é susceptível a sobretensões severas, ele pode descartar a 

simulação de transitórios através do ATP, restringindo-se a verificar eventuais violações 

através de um cálculo exato de fluxo de carga. Portanto, caberá ao operador escolher entre os 

processos ilustrados nas Figuras 28 e 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 38 – Diagrama de blocos do processo de estimativa da corrente para o ramo sobrecarregado 

para abertura de barra usando a análise do distúrbio transitório de tensão 

Não 

Não 

Sim Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Para os casos que resultaram em ramos sobrecarregados, definem-se os Nós de Chaveamento e, para 
estes, elabora-se uma lista de variantes prioritárias em ordem ascendente de acordo com a corrente de 

chaveamento Iswitch 

Contingência gerou 
sobrecarga? 

Cálculo on-line de contingências para identificação de sobrecargas. 

Não 

Não 

Fim 

Através do modelo linear desenvolvido, estima-se a corrente no ramo que se encontrava 
sobrecarregado usando a lista de variantes prioritárias. 

Sobrecarga eliminada? 

Teste através de um fluxo de carga exato para verificar se ainda existem violações no sistema. 

Há violação? 

O operador deseja realizar testes para 
avaliar a qualidade da energia? 

Realiza-se a redução de redes para avaliar, através do ATP, o distúrbio transitório causado pela 
realização da variante na rede reduzida. 

A realização da variante resulta em uma 
sobretensão superior a 10%? 
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5.6 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

Através dos resultados apresentados, demonstrou-se que a modelagem utilizada para 

se obter equivalentes de redes baseados no Equivalente Ward no software ATP mostrou-se 

satisfatória. Dessa forma, uma vez que os resultados provenientes de um cálculo exato de 

fluxo de carga e do software ATP, em regime permanente, são equivalentes, a incorporação 

de uma restrição de tensão, correspondente ao distúrbio transitório de tensão provocado pela 

realização de uma variante de chaveamento, para validar estas variantes torna-se uma 

alternativa possível. Assim, apesar da priorização de variantes através da corrente de 

chaveamento I!'()�$ ser eficaz, pois permite a realização de poucos cálculos exatos de fluxo 

de carga (em certos casos, apenas um cálculo de fluxo de carga exato é suficiente), sob a ótica 

da qualidade de energia, a realização da variante pode resultar em violações de tensão. 

Portanto, faz-se necessária a incorporação de uma restrição relativa ao limite de tensão 

admissível para testar variantes de chaveamento. Ressalta-se que esse teste deve ser realizado 

em uma rede reduzida para conceder maior agilidade à operação do sistema elétrico. Esse 

procedimento será apresentado no Capítulo 7. 
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6 MAXIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DE RAMOS 

 

 

Em sistemas elétricos, existem situações em que se objetiva conhecer qual o máximo 

carregamento de um determinado ramo. Em algumas situações, o máximo carregamento de 

um ramo não é determinado pela capacidade nominal deste, uma vez que outros ramos podem 

vir a se sobrecarregar primeiro. O presente capítulo objetiva a determinação do máximo 

carregamento de ramos utilizando a técnica de Injeção Reversa e o conceito de Característica 

de Carregamento, ambos apresentados no Capítulo 2.   

 

 

6.1 MAXIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DE RAMOS ATRAVÉS DA INJEÇÃO 

REVERSA 

 

 

Em Koglin e Medeiros Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987), foi apresentado o 

conceito de Características de Carregamento, o qual se encontra resumido no Capítulo 2 do 

presente trabalho, com o objetivo de determinar variantes com potência de chaveamento PS 

próxima ao valor ótimo da potência redirecionada para eliminar a sobrecarga em um 

determinado ramo. Para determinar as Características de Carregamento, o ponto de partida 

consistia do redirecionamento da sobrecarga em um ramo específico. A partir do 

redirecionamento de 20 valores de potência para eliminar a sobrecarga no ramo em questão, 

obtinham-se as Características de Carregamento para todos os ramos da rede elétrica. Através 

destas Características, observa-se que os carregamentos dos ramos são quase lineares. Devido 

à linearidade das Características de Carregamento, para obter o carregamento máximo de um 

ramo, basta conhecer a solução do sistema para duas situações: os casos base e de 

redirecionamento da sobrecarga. O procedimento para redirecionar sobrecargas encontra-se 

ilustrado na Figura 19.  

 Para realizar a maximização do carregamento de um determinado ramo, faz-se 

necessário a adoção do procedimento inverso ao que foi utilizado para redirecionamento de 

sobrecargas. Inicialmente, considere que a IAB é a corrente através de um ramo A-B. 

Adotando-se a metodologia apresentada na Seção 4.1, insere-se uma barra A' entre as barras 

A e B e injeta-se uma fonte de corrente de valor IAB na barra A' e uma carga de mesmo valor 
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na barra A. Ademais, com o intento de aumentar o carregamento no ramo A-B, utiliza-se a 

técnica de Injeção Reversa para injetar outra fonte de corrente de valor IMAX  na barra A' e uma 

carga de mesmo valor na barra A. Dessa forma, obtém-se a corrente IABMAX  que é a máxima 

corrente prevista no ramo A-B. Esse procedimento encontra-se ilustrado na Figura 39. 

 

Figura 39 – Representação de um equivalente de um sistema elétrico utilizado para maximizar o 
carregamento de um ramo 

 
Ressalta-se que, em algumas situações, o carregamento máximo de um ramo 

corresponde ao próprio limite térmico. Em outros casos, o máximo carregamento do ramo é 

limitado por outro ramo que se sobrecarrega primeiro.  

Um exemplo da aplicação do procedimento anteriormente descrito ocorre quando os 

ativos de um ramo são remunerados em função do nível de carregamento deste, ou seja, 

quanto maior for a potência transportada através do ramo, maior será a remuneração 

percebida. Outra aplicação consiste no controle de fluxo de potência nos ramos de 

interligação de sistemas interconectados. 

De acordo com os diagramas de blocos apresentados nas Seções 4.3 e 5.5, para 

eliminar a sobrecarga de um ramo, elabora-se uma lista de variantes cuja ordem de 

classificação é realizada de forma ascendente com relação à corrente de chaveamento I!'()�$. 

A primeira variante de chaveamento dessa lista capaz de eliminar a sobrecarga no ramo 

considerado sem provocar violações nos regimes transitório e permanente é escolhida. 

Entretanto, para o caso de maximização do carregamento de um ramo específico, caso fosse 

elaborada uma lista com as variantes aptas a aumentar o carregamento deste componente 

baseada na ordem ascendente da corrente de chaveamento I!'()�$, o máximo carregamento do 

ramo não seria obtido, pois a primeira variante de chaveamento dessa lista que aumentasse o 

carregamento do ramo considerado sem provocar violações nos regimes transitório e 

permanente seria escolhida.  
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Para suplantar esse problema, adota-se a função objetivo apresentada na equação 

(118). Nessa equação, I,("& corresponde ao acréscimo de corrente no ramo considerado devido 

à realização da variante; I,("� representa a variação de corrente necessária para que a corrente 

no ramo específico atinja o seu limite térmico. 

 f��� = �#�2R����{S
�#�2R����iS                                                        (118)  

Analisando a equação (118), verificam-se as seguintes possibilidades após a realização 

das variantes: 

• Se f���  > 1, haverá superação do limite térmico do ramo considerado. Nesse caso, a 

variante deverá ser rejeitada; 

• Se f��� = 1, o ramo atingirá seu valor nominal. Trata-se da situação ideal para o ramo 

considerado; 

• Se 0 < f��� < 1, haverá um aumento no carregamento do ramo considerado, porém 

este aumento será inferior ao seu valor nominal; 

• Se f��� < 0, haverá uma redução no carregamento do ramo considerado. Nesse caso, a 

variante deverá ser rejeitada. 

De acordo com essas possibilidades, a ordem adotada para realização das variantes 

será realizada de forma descendente com relação à função f���. 
 

 

6.2 TESTES DO MODELO DESENVOLVIDO 

 

 

Para comprovar a validade do modelo desenvolvido, serão realizados testes relativos à 

maximização do carregamento de alguns ramos do Sistema A. Destaca-se que, nesse 

momento, não serão apresentadas aplicações reais em que variantes de chaveamento são 

escolhidas para tornar factível a obtenção desses carregamentos máximos. 
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a) Maximização do carregamento do ramo 14-11 

 

 

Para o caso base, a corrente prevista para o ramo 14-11 é aproximadamente 75 A, o 

que corresponde a 11,81% do carregamento térmico do referido ramo. Caso fosse aplicado o 

procedimento apresentado na Seção 6.1, o carregamento máximo para o ramo 14-11 seria o 

próprio limite térmico do ramo. Entretanto, observa-se através das Características de 

Carregamento ilustradas na Figura 40 que essa situação resultaria em uma sobrecarga de 

37,88% relativa ao carregamento térmico do ramo que interliga os nós 1 e 14. Assim sendo, o 

ramo 1-14 limita o máximo carregamento para o ramo 14-11 em 407 A, ou seja, 64% do 

limite térmico. Nesse caso, a potência redirecionada através do ramo 14-11 é 

aproximadamente 40 MW.  

 

Figura 40 – Ilustração da maximização do carregamento do ramo 14-11 
 

 

b) Maximização do carregamento do ramo 1-11 

 

 

Para o caso base, a corrente prevista para o ramo 1-11 é aproximadamente 397 A, o 

que corresponde a 62,50% do carregamento térmico do referido ramo. Aplicando o 

procedimento descrito na Seção 6.1, o carregamento máximo para o ramo 1-11 é o próprio 

limite térmico do ramo, conforme visualizado através das Características de Carregamento 
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ilustradas na Figura 41. Nesse caso, a potência redirecionada através do ramo 1-11 é 

aproximadamente 24 MW. 

 

Figura 41 – Ilustração da maximização do carregamento do ramo 1-11 
 

 

c) Maximização do carregamento do ramo 10-7 

 

 

Para o caso base, a corrente prevista para o ramo 10-7 é aproximadamente 297 A, o 

que corresponde a 46,47% do carregamento térmico do referido ramo. Caso fosse aplicado o 

procedimento apresentado na Seção 6.1, o carregamento máximo para o ramo 10-7 seria o 

próprio limite térmico do ramo. Entretanto, observa-se através das Características de 

Carregamento apresentadas na Figura 42 que essa situação resultaria em uma sobrecarga de 

47,96% relativa ao carregamento térmico do ramo que interliga os ramos 1 e 10. Assim sendo, 

o ramo 1-10 limita o máximo carregamento para o ramo 10-7 em 344 A, ou seja, 54% do 

limite térmico. Nesse caso, a potência redirecionada através do ramo 10-7 é aproximadamente 

5,2 MW. 
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Figura 42 – Ilustração da maximização do carregamento do ramo 10-7 
 

 

6.3 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

O presente capítulo apresentou uma metodologia baseada em Injeção Reversa para 

estimar o máximo carregamento de ramos em um sistema elétrico sem, entretanto, simular a 

realização de variantes de chaveamento para essa finalidade. Os resultados mostraram-se 

satisfatórios. Para o Capítulo 7 serão realizados testes em redes elétricas com o objetivo de 

descobrir variantes aptas a maximizar o carregamento de ramos. 
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7 SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

 

O presente capítulo destina-se a apresentar resultados de simulação em diversas redes 

elétricas considerando as metodologias desenvolvidas ao longo deste trabalho.   

 

 

7.1 SISTEMA TESTE DE CONFIABILIDADE DO IEEE 

 

 

a) Contingência no ramo 26-21 

 

 

Para uma contingência no ramo que interliga os nós 26 e 21, verifica-se uma 

sobrecarga de aproximadamente 18% no ramo 15-22. Usando as idéias apresentadas em 

(Müller, 1981), redireciona-se a sobrecarga para se obter os melhores Nós de Chaveamento. A 

Tabela 6 apresenta o percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do 

sistema, sendo destacados os nós de 1ª ordem com estilo de fonte tipo negrito (15 e 22) e os 

de 2ª ordem com estilo de fonte tipo itálico (9, 11 e 14). Prioritariamente, serão escolhidas as 

variantes de chaveamento dos nós de 1ª ordem. Caso as variantes provenientes destes nós não 

consigam eliminar a sobrecarga no ramo 15-22, adotar-se-á variantes dos nós de 2ª ordem. 

   Tabela 6 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema Teste de 
Confiabilidade do IEEE para uma sobrecarga no ramo 15-22 

 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
1 4,32 10 11,47 19 2,02 
2 4,32 11 84,27 20 6,46 
3 4,31 12 4,03 21 1,20 
4 0,92 13 7,15 22 100,00 
5 2,30 14 88,39 23 16,02 
6 0,50 15 100,00 24     0,00 
7 3,60 16 8,27 25 4,86 
8 7,31 17 3,69 26 4,86 
9 72,68 18 9,40 27 16,02 
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Uma vez que o nó 22 é uma barra PV, preferiu-se adotar como Nó de Chaveamento o 

nó 15, para evitar que alterações em potência reativa pudessem contribuir para a eliminação 

da sobrecarga e dessa forma ofuscar a eficiência da técnica de Chaveamentos Corretivos. 

Verifica-se que o Nó de Chaveamento 15 não dispõe de carga, nem de gerador. A este 

nó estão interconectadas as barras 9, 10, 22, 25 e 27. Desse modo, como existem 5 ramos 

interconectados ao nó 15, o número de variantes de chaveamento neste nó é 25, uma vez que 

desligamentos de ramos não estão sendo considerados. Entretanto, devido à simetria, o 

número de variantes a ser testado é reduzido à metade. Usando o modelo baseado na técnica 

de circuito equivalente, estima-se o carregamento do ramo 15-22 após a realização de cada 

uma das variantes, cujos resultados são apresentados na Tabela 7. Nessa tabela, a corrente 

estimada é informada em função do carregamento térmico do ramo sobrecarregado. Ademais, 

as correntes I!'()�$ e I!�� são dadas em valores p.u. (por unidade). Destaca-se que a primeira 

variante não apresenta o valor de I!'()�$, pois se trata do caso base. 

Tabela 7 – Corrente estimada para o ramo 15-22 após realização de variantes de chaveamento 
 

Variante 
I#!)(��,� 

(%) 
I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� (p.u) Variante 
I#!)(��,� 

(%) 
I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� (p.u) 

1 118,07 - 0,9033 9 119,64 0,8743 0,9033 
2 113,22 1,2559 0,9033 10 116,76 0,3829 0,9033 
3 0,15 5,9029 0,9033 11 38,28 6,3998 0,9033 
4 96,42 5,3964 0,9033 12 97,04 5,7481 0,9033 
5 103,12 4,5419 0,9033 13 103,19 4,2152 0,9033 
6 71,22 5,2062 0,9033 14 59,53 4,6957 0,9033 
7 96,21 1,4097 0,9033 15 98,49 2,1158 0,9033 
8 115,13 1,0787 0,9033 16 113,84 1,2075 0,9033 
 
Analisando a Tabela 7, verifica-se que apenas oito variantes são eficazes na 

eliminação da sobrecarga no ramo 15-22. Desse modo, essas variantes são ordenadas em uma 

lista, cuja classificação é realizada de forma ascendente através dos valores de I!'()�$ de cada 

variante. A Tabela 8 apresenta a ordem de classificação das variantes para eliminar a 

sobrecarga no ramo 15-22. 

Tabela 8 – Ordem de classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 15-22 
 

Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) 
7 1 1,4097 4 5 5,3964 
15 2 2,1158 12 6 5,7481 
14 3 4,6957 3 7 5,9029 
6 4 5,2062 11 8 6,3998 
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Obedecendo a ordem de classificação estabelecida na Tabela 8, testa-se a realização da 

1ª variante de chaveamento da lista com um cálculo exato de fluxo de carga. Através desse 

cálculo, verifica-se que a realização da variante 7 não resulta em violações de carregamento 

nos ramos e de tensão nas barras do sistema elétrico. Desse modo, essa variante é testada 

através do ATP. Essa variante foi representada nesse software usando a teoria de Equivalentes 

de Redes descrita no Capítulo 5, cujo diagrama unifilar do sistema reduzido é apresentado na 

Figura 43. 

 

Figura 43 – Diagrama unifilar do sistema reduzido usado no ATP para simular a realização da variante 
7 na eliminação da sobrecarga no ramo 15-22 

 
A Tabela 9 apresenta o máximo distúrbio transitório de tensão verificado através da 

rede elétrica reduzida. Destaca-se que o máximo distúrbio transitório é calculado através da 

razão entre o valor máximo da tensão após o chaveamento e a tensão antes do chaveamento. 

A barra adotada é a de maior distúrbio transitório de tensão. Uma melhor visualização do 

distúrbio transitório é ilustrada na Figura 44. 

Tabela 9 – Máximo distúrbio transitório de tensão verificado para a realização da variante 7 
 

Variante I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 
7 1,4097 15B 1,024 
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Figura 44 – Distúrbio transitório de tensão verificado para a variante 7 

  
 De acordo com a Tabela 9, verifica-se que a realização da variante não resulta em 

uma sobretensão superior a 10% na rede reduzida. Desse modo, a variante 7 é a escolhida 

para eliminar a sobrecarga no ramo 15-22 e a configuração desta variante é apresentada na 

Figura 45. 

 

Figura 45 – Variante adotada para eliminar sobrecarga no ramo 26-21 
 

 

b) Contingência no ramo 15-22 

 

 

Para uma contingência no ramo que interliga os nós 15 e 22, verifica-se uma 

sobrecarga de aproximadamente 28,5% no ramo 15-9. No que concerne à corrente através 

deste ramo, verifica-se que a parcela reativa é aproximadamente 21% maior que a parcela 

ativa. Inicialmente, redireciona-se a sobrecarga para se obter os melhores Nós de 

Chaveamento. A Tabela 10 apresenta o percentual de potência redirecionada através de cada 

um dos nós do sistema. Verifica-se que os únicos Nós de Chaveamento promissores são os de 

1ª ordem, os quais estão destacados com estilo de fonte tipo negrito (9, 11 e 15). 

(f ile IEEEconf v ar3.pl4; x-v ar t)  v :X0072A     
0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29[s]

90

112
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156

178

200

[kV]
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 Tabela 10 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema Teste de 
Confiabilidade do IEEE para uma contingência no ramo 15-22 

 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
1 7,81 10 57,26 19 4,01 
2 7,81 11 100,00 20 23,74 
3 7,80 12 19,19 21 17,15 
4 3,78 13 16,23 22 23,66 
5 1,79 14 42,84 23 26,02 
6 1,68 15 100,00 24 0,00 
7 8,48 16 18,51 25 16,65 
8 15,86 17 1,80 26 17,15 
9 100,00 18 12,52 27 26,25 

 
Apesar dos três Nós de Chaveamento serem de 1ª ordem, os nós 9 e 11 correspondem 

a barras de tensão controlada (barras PV). Uma vez que o ramo sobrecarregado é fortemente 

influenciado por reativos, a busca por variantes de chaveamento em quaisquer destes dois nós 

poderia ofuscar a eficiência da técnica de Chaveamentos Corretivos. Portanto, o Nó de 

Chaveamento escolhido é o 15. A este Nó de Chaveamento estão interconectadas as barras 9, 

10, 25 e 27. Uma vez que o nó escolhido não dispõe de carga ou geração, o número total de 

variantes é 24. Entretanto, devido à simetria, o número de variantes de chaveamento a ser 

testado é reduzido à metade. 

Usando o modelo baseado na técnica de circuito equivalente apresentado na Seção 4.3, 

estima-se o carregamento do ramo 15-9 após a realização de cada uma das variantes, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 11. Destaca-se que a descrição das grandezas desta 

tabela é a mesma da Tabela 7. 

Tabela 11 – Corrente estimada para o ramo 15-9 após a realização de variantes de chaveamento 
 

Variante I#!)(��,� 
(%) 

I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� (p.u) Variante I#!)(��,� 
(%) 

I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� (p.u) 

1 128,45 - 0,4976 5 133,14 1,9788 0,4976 
2 0,44 2,2464 0,4976 6 92,52 3,7584 0,4976 
3 118,55 2,9621 0,4976 7 120,38 1,5762 0,4976 
4 136,55 1,327 0,4976 8 123,29 0,7965 0,4976 

  
Analisando a Tabela 11, verifica-se que apenas duas variantes são eficazes na 

eliminação da sobrecarga no ramo 15-9. Desse modo, essas variantes são ordenadas em uma 

lista, cuja classificação é realizada de forma ascendente através dos valores de Iswitch de cada 

variante. A Tabela 12 apresenta a ordem de prioridade de realização das variantes. 
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Tabela 12 – Ordem de classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 15-9 
 

Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) 
2 1 2,2464 
6 2 3,7584 

 
Testando a variante 2 através de um cálculo exato de fluxo de carga, verifica-se que a 

realização desta variante não causa violações ao sistema. Assim, a etapa seguinte consiste na 

análise do distúrbio transitório de tensão através do ATP. O diagrama unifilar da rede 

reduzida é apresentado na Figura 46. 

 

 Figura 46 – Diagrama unifilar reduzido para representar a análise no ATP para uma contingência no 
ramo 15-22 

 
De acordo com a Tabela 13, o máximo distúrbio transitório de tensão verificado na 

rede reduzida para a variante 2 é 17,6%, resultando na exclusão provisória desta variante. 

Assim, de acordo com a Tabela 12, a variante 6 é testada através de um cálculo exato de fluxo 

de carga, cujo resultado não aponta violações de tensão em barras e de corrente em ramos. 

Desse modo, a variante 6 também é simulada através do ATP. A simulação nesse software 

resulta em um máximo distúrbio transitório de tensão de 13,2%, conforme Tabela 13. 

Analisando o comportamento transitório das variantes 2 e 6, ambas superam o limite de 

sobretensão estabelecido. Nesse caso, nenhuma das variantes é excluída. Dessa forma, 

verifica-se que apesar da corrente I!'()�$ ser menor para a variante 2, a variante 6 apresenta 

um menor distúrbio transitório, conforme também ilustrado na Figura 47. Portanto, a variante 

6 é a escolhida para eliminar a sobrecarga no ramo 15-9 e sua configuração é ilustrada na 

Figura 48. 
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Tabela 13 – Ordem de classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 15-9 de acordo 
com I!'()�$ e com o mínimo distúrbio transitório 

 

Variante 
I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 

Classificação I!'()�$ 

Classificação 
transitório 

2 2,2464 15B 1,1758 1 2 
6 3,7584 15A 1,1316 2 1 

 

 

Figura 47 – Distúrbio transitório verificado para as variantes 2 e 6 
 

 

Figura 48 – Variante adotada para eliminar sobrecarga no ramo 15-9 
 

Ressalta-se que para a variante 8 apresentada na Tabela 11, caso fosse construído um 

gráfico semelhante ao da Figura 30, o ponto resultante estaria situado na região B. Isto 

significa que haveria um exclusão indevida de uma variante promissora. Dificuldades como 

esta foram verificadas para ramos cuja parcela reativa é superior à ativa. Para a variante 8, a 

parcela de corrente reativa é 73,5% superior à parcela ativa da corrente.  
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7.2 SISTEMA A 

 

 

a) Contingência no ramo 25-17 

 

 

Na Figura 49, apresenta-se um diagrama unifilar simplificado com uma contingência 

no ramo que interliga os nós 25 e 17, resultando em uma sobrecarga de aproximadamente 6% 

no ramo 11-17. 

 
Figura 49 – Diagrama unifilar simplificado para uma contingência no ramo 25-17 

 
Para eliminar a sobrecarga no ramo 11-17, foram analisados os melhores Nós de 

Chaveamento. Redirecionando a sobrecarga, observa-se, através da Tabela 14, que as 

variantes que mais exercerão influência no alívio da sobrecarga serão aquelas provenientes 

dos Nós de Chaveamento de 1ª ordem, isto é, os nós 1, 11, 12 e 17.  

Tabela 14 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema A para uma 
contingência no ramo 25-17 

 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
1 100,00 11 100,00 21 0,00 
2 0,00 12 100,00 22 0,00 
3 0,00 13 0,00 23 0,00 
4 0,00 14 37,24 24 0,00 
5 0,00 15 0,00 25 0,00 
6 0,00 16 0,00 26 0,00 
7 0,00 17 100,00 27 0,00 
8 0,00 18 0,00 28 0,00 
9 0,00 19 0,00   
10 0,00 20 0,00   
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Uma vez que o nó 1 é a barra slack, de maneira similar ao que foi realizado para barras 

PV, optou-se por adotar como Nós de Chaveamento os nós 11, 12 e 17, para evitar que 

alterações em potência reativa pudessem contribuir para a eliminação da sobrecarga e dessa 

forma ofuscar a eficiência da técnica de Chaveamentos Corretivos.  

Verifica-se que os nós 11, 12 e 17 dispõem de carga. A cada um dos Nós de 

Chaveamento 11 e 17 estão interconectados 3 ramos e ao Nó de Chaveamento 12 são 4 ramos. 

Desse modo, o número de variantes de chaveamento para cada um dos nós 11 e 17 é 24. Já 

para o nó 12, o número de variantes é 25. Entretanto, devido à simetria, o número de variantes 

a ser testado para cada um dos nós é reduzido à metade. Usando o modelo baseado na técnica 

de circuito equivalente apresentado na Seção 4.3, estima-se o carregamento do ramo 11-17 

após a realização de cada uma das variantes, cujos resultados são apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 – Corrente estimada para o ramo 11-17 após realização de variantes de chaveamento 
 

Variante Nó I#!)(��,� 
(%) 

I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� 
(p.u) 

Variante Nó I#!)(��,� 
(%) 

I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� 
(p.u) 

1 12 106,20 - 0,0196 17 11 106,20 - 0,0196 
2 12 Ilha - 0,0196 18 11 ilha - 0,0196 
3 12 137,18 0,1690 0,0196 19 11 65,60 0,6004 0,0196 
4 12 199,96 0,5117 0,0196 20 11 94,31 0,1741 0,0196 
5 12 106,18 0,0012 0,0196 21 11 0,09 0,3364 0,0196 
6 12 168,97 0,3427 0,0196 22 11 135,25 0,7638 0,0196 
7 12 137,16 0,1689 0,0196 23 11 117,82 0,2647 0,0196 
8 12 199,95 0,5116 0,0196 24 11 99,05 0,1636 0,0196 
9 12 116,97 0,0404 0,0196 25 17 106,20 - 0,0196 
10 12 225,05 0,3765 0,0196 26 17 ilha - 0,0196 
11 12 170,34 0,2042 0,0196 27 17 117,55 0,0451 0,0196 
12 12 278,44 0,5456 0,0196 28 17 201,45 0,7067 0,0196 
13 12 116,92 0,0400 0,0196 29 17 117,01 0,0409 0,0196 
14 12 225,02 0,3764 0,0196 30 17 14,19 0,2928 0,0196 
15 12 170,30 0,2039 0,0196 31 17 104,55 0,0164 0,0196 
16 12 278,41 0,5454 0,0196 32 17 0,19 0,3364 0,0196 

 
Através da Tabela 15 constata-se que 6 variantes são capazes de eliminar a sobrecarga 

no ramo 11-17. Desse modo, essas variantes são ordenadas em uma lista, cuja classificação é 

realizada de forma ascendente através dos valores de I!'()�$ de cada variante. A Tabela 16 

apresenta a ordem de prioridade de realização das variantes. 

Tabela 16 – Ordem de classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 11-17 
 

Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) 
24 1 0,1636 21 4 0,3364 
20 2 0,1741 32 5 0,3364 
30 3 0,2928 19 6 0,6004 



84 

Seguindo a ordem de classificação estabelecida na Tabela 16, testa-se a variante 24 

através de um cálculo exato de fluxo de carga. Nesse cálculo, verifica-se que essa variante 

elimina a sobrecarga no ramo 11-17 sem causar violações operativas ao sistema. Desse modo, 

a variante 24 é simulada no ATP através da Figura 49. A Tabela 17 apresenta o máximo 

distúrbio transitório de tensão verificado através da rede elétrica reduzida para a variante 24. 

De acordo com essa tabela, a máxima sobretensão verificada para variante é 1,58%, a qual 

também é ilustrada na Figura 50. Portanto, a variante 24 é escolhida para eliminar a 

sobrecarga no ramo 11-17 e sua configuração é ilustrada na Figura 51.  

Tabela 17 – Máximo distúrbio transitório de tensão verificado para a realização da variante 24 
 

Variante I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 
24 0,1636 11B 1,0158 

 

 

Figura 50 – Distúrbio transitório de tensão verificado para a variante 24 
 

 

Figura 51 – Variante adotada para eliminar sobrecarga no ramo 11-17 
 

(f ile TEDSVCNT2.pl4; x-v ar t)  v :X0138A     
0,245 0,250 0,255 0,260 0,265 0,270[s]
0

10

20

30

40

50

60

[kV]
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b) Contingência no ramo 1-2, circuito 1 
 

 

A Figura 52 ilustra um diagrama unifilar simplificado com uma contingência no ramo 

1-2, circuito 1 (ckt 1). Essa contingência resulta em uma sobrecarga de aproximadamente 

9,6% no ramo 1-2, circuito 2 (ckt 2). 

 
Figura 52 – Diagrama unifilar da rede reduzida para contingência no ramo 1-2, circuito 1 

 
Redirecionando a sobrecarga, verifica-se, através da Tabela 18, que apenas os nós 1 e 

2 são de 1ª ordem.  

 
Tabela 18 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema A para uma 

contingência no ramo 1-2, circuito 1 
 

Nó de 
Chaveamento 

Potência 
redirecionada 

Nó de 
Chaveamento 

Potência 
redirecionada 

Nó de 
Chaveamento 

Potência 
redirecionada 

1 100,00 11 0,00 21 0,00 
2 100,00 12 0,00 22 0,00 
3 0,00 13 0,00 23 0,00 
4 0,00 14 0,00 24 0,00 
5 0,00 15 0,00 25 0,00 
6 0,00 16 0,00 26 0,00 
7 37,53 17 0,00 27 0,00 
8 0,00 18 0,00 28 0,00 
9 0,00 19 0,00   
10 37,53 20 0,00   

 
Devido à justificativa apresentada no caso de contingência do ramo 25-17 para excluir 

o Nó de Chaveamento referente à barra slack, serão testadas variantes de chaveamento 

provenientes do nó 2. Verifica-se a existência de carga nesse nó. Além disso, interconectados 

a esse nó estão 5 ramos. Desse modo, o número de variantes de chaveamento nesse nó é 26. 

Entretanto, devido à simetria, o número de variantes a ser testado para esse nó é reduzido à 

metade. Usando o modelo baseado na técnica de circuito equivalente apresentado na Seção 

4.3, estima-se o carregamento do ramo sobrecarregado após a realização de cada uma das 

variantes, cujos resultados são apresentados na Tabela 19. 
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Tabela 19 – Corrente estimada para o ramo sobrecarregado após realização de variantes de 
chaveamento 

 

Variante 
I#!)(��,� 

(%) 
I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� 
(p.u) 

Variante 
I#!)(��,� 

(%) 
I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� 
(p.u) 

1 109,96 - 0,0707 17 153,85 0,4426 0,0707 
2 ilha - 0,0707 18 117,99 0,0876 0,0707 
3 61,70 0,5575 0,0707 19 94,54 0,1173 0,0707 
4 31,07 0,9166 0,0707 20 47,65 0,4753 0,0707 
5 118,07 0,1204 0,0707 21 141,91 0,3234 0,0707 
6 143,63 0,478 0,0707 22 106,73 0,0366 0,0707 
7 51,42 0,6765 0,0707 23 78,79 0,2341 0,0707 
8 20,73 1,0354 0,0707 24 31,81 0,5932 0,0707 
9 126,75 0,2429 0,0707 25 129,78 0,2035 0,0707 
10 152,29 0,5996 0,0707 26 93,87 0,157 0,0707 
11 40,98 0,798 0,0707 27 62,80 0,3554 0,0707 
12 10,20 1,1566 0,0707 28 15,69 0,7141 0,0707 
13 135,28 0,3633 0,0707 29 117,88 0,0925 0,0707 
14 160,81 0,7193 0,0707 30 81,95 0,2771 0,0707 
15 30,79 0,9177 0,0707 31 47,18 0,4752 0,0707 
16 0,41 1,276 0,0707 32 0,38 0,8333 0,0707 

 
Através da Tabela 19 constata-se que 18 variantes são capazes de eliminar a 

sobrecarga no ramo sobrecarregado. Desse modo, ordenam-se essas variantes em uma lista, 

classificada de forma ascendente através dos valores de I!'()�$ de cada variante. A Tabela 20 

apresenta a ordem de prioridade de realização das variantes. 

Tabela 20 – Classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 1-2, circuito 2 
 

Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) 
19 1 0,1173 7 10 0,6765 
26 2 0,157 28 11 0,7141 
23 3 0,2341 11 12 0,798 
30 4 0,2771 32 13 0,8333 
27 5 0,3554 4 14 0,9166 
31 6 0,4752 15 15 0,9177 
20 7 0,4753 8 16 1,0354 
3 8 0,5575 12 17 1,1566 
24 9 0,5932 16 18 1,276 

 
Segundo a ordem da lista apresentada na Tabela 20, a primeira variante a ser testada 

através de um fluxo de carga exato é a 19. Após a realização do teste, observa-se que a 

realização dessa variante resulta em violações. Assim, essa variante é descartada. Seguindo a 

ordem estabelecida na Tabela 20, a variante 26 é testada com um cálculo exato de fluxo de 

carga que revela a não existência de violações. Desse modo, testa-se a variante 26 no ATP 

usando a rede reduzida da Figura 52. De acordo com a Tabela 21, verifica-se que o máximo 
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distúrbio transitório de tensão é 0,49%, o qual também é ilustrado na Figura 53. Assim, adota-

se essa variante que é ilustrada na Figura 54.   

Tabela 21 – Máximo distúrbio transitório de tensão verificado para a realização da variante 26 
 

Variante I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 
26 0,157 2A 1,0049 

 

 
Figura 53 – Distúrbio transitório de tensão verificado para a variante 26 

 

 
Figura 54 – Variante adotada para eliminar a sobrecarga no ramo 1-2, circuito 1 

 
Ressalta-se que para ambas as contingências simuladas para o Sistema A, a realização 

das variantes adotadas resulta em ínfimos distúrbios transitórios de tensão, pois os ramos 

dessa rede são constituídos por baixas impedâncias série e shunt. Assim, para essa rede, o 

operador de um centro de controle pode optar pela não realização do teste de avaliação de 

sobretensões. 

(f ile IGAVAR1.pl4; x-v ar t)  v :X0075A     
0,245 0,250 0,255 0,260 0,265 0,270[s]
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7.3 SISTEMA C 

 

 

O Sistema C é composto por 21 nós e 28 ramos. A tensão de operação desse sistema é 

69 kV. Trata-se de um sistema que opera sem violações operativas na ausência de 

contingências. Para provocar violações, foi simulada uma contingência no ramo que interliga 

os nós 1 e 6. Essa contingência resulta em uma sobrecarga de aproximadamente 11% no ramo 

1-2. O diagrama unifilar da rede reduzida é apresentado na Figura 55. 

 

Figura 55 – Diagrama unifilar da rede reduzida para contingência no ramo 1-6 
 

Conforme se observa na Tabela 22, o redirecionamento da sobrecarga resulta em três 

Nós de Chaveamento de 1ª ordem: os nós 1, 2 e 3.  

Tabela 22 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema C para uma 
contingência no ramo 1-6 

 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
1 100,00 8 0,00 15 0,00 
2 100,00 9 0,00 16 10,42 
3 90,09 10 0,00 17 0,00 
4 4,08 11 0,00 18 10,42 
5 4,08 12 0,00 19 0,00 
6 9,89 13 0,00 20 0,00 
7 9,93 14 4,09 21 0,00 

 
De acordo com o argumento utilizado para os dois casos simulados do sistema A, 

elimina-se o Nó de Chaveamento 1 referente à barra slack, adotando apenas os nós 2 e 3. Em 

ambos os nós adotados, verifica-se a existência de carga. Interconectados ao nó 2 existem 3 

ramos, perfazendo um total de 24 variantes de chaveamento. No que concerne ao nó 3, há 4 

ramos interconectados, resultando em 25 variantes de chaveamento. Entretanto, devido à 

simetria, o número de variantes a ser testado para esses nós é reduzido à metade. Usando o 
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modelo linear desenvolvido na Seção 4.3, a Tabela 23 apresenta a estimativa para o 

carregamento do ramo 1-2 após a realização de cada uma das variantes. 

Tabela 23 – Corrente estimada para o ramo 1-2 após realização de variantes de chaveamento 
 

Variante Nó I#!)(��,� 
(%) 

I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� 
(p.u) 

Variante Nó I#!)(��,� 
(%) 

I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� 
(p.u) 

1 3 110,85 - 0,0825 13 3 123,44 0,1095 0,0825 
2 3 Ilha - 0,0825 14 3 142,75 0,2751 0,0825 
3 3 100,44 0,1728 0,0825 15 3 139,94 0,2698 0,0825 
4 3 90,07 0,323 0,0825 16 3 156,98 0,4284 0,0825 
5 3 102,64 0,1334 0,0825 17 2 110,85 - 0,0825 
6 3 92,79 0,2947 0,0825 18 2 ilha - 0,0825 
7 3 91,42 0,3035 0,0825 19 2 0,09 0,8427 0,0825 
8 3 80,82 0,4563 0,0825 20 2 37,12 0,5615 0,0825 
9 3 108,49 0,0483 0,0825 21 2 60,29 0,5303 0,0825 
10 3 127,11 0,1564 0,0825 22 2 33,41 0,8124 0,0825 
11 3 126,13 0,1365 0,0825 23 2 71,45 0,3131 0,0825 
12 3 143,73 0,2962 0,0825 24 2 107,38 0,0478 0,0825 

 
Dentre as 24 variantes analisadas, apenas 10 variantes são potencialmente eficazes na 

eliminação da sobrecarga no ramo 1-2. Destaca-se que a variante 3 foi incluída, pois a 

sobrecarga detectada pelo método linear foi de apenas 0,44%. Assim, essas variantes 

potenciais são ordenadas na Tabela 24 de forma ascendente com relação à I!'()�$. 

Tabela 24 – Ordem de classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 1-2 

Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) 
3 1 0,1728 8 6 0,4563 
6 2 0,2947 21 7 0,5303 
7 3 0,3035 20 8 0,5615 
23 4 0,3131 22 9 0,8124 
4 5 0,323 19 10 0,8427 

 
De acordo com a Tabela 24, a primeira variante testada através de um fluxo de carga 

exato é a 3. A realização dessa variante não provoca violações no Sistema C. Dessa forma, 

analisa-se a realização da variante 3 no ATP através da rede reduzida ilustrada na Figura 55. 

De acordo com a Tabela 25, verifica-se que o máximo distúrbio transitório de tensão ocorre 

para o nó 3B, cujo valor é -4,75%. A ilustração desse transitório encontra-se na Figura 56. Por 

fim, apresenta-se o arranjo adotado para a variante de chaveamento na Figura 57. 

Tabela 25 – Máximo distúrbio transitório de tensão verificado para a realização da variante 3 
 

Variante I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 
3 0,1728 3B -0,0475 
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Figura 56 – Distúrbio transitório para a variante 3 

 

 
Figura 57 – Variante adotada para eliminar a sobrecarga no ramo 1-2 

 

 

7.4 SISTEMA 98 BARRAS DO IEEE 

 

 

Para uma contingência no ramo que interliga os nós 13 e 15, verifica-se uma 

sobrecarga de aproximadamente 6,5% no ramo 21-23. Redirecionando a sobrecarga, verifica-

se, de acordo com a Tabela 26, que apenas os Nós de Chaveamento 21 e 23 são de 1ª ordem.  

 

 

 

 

 

(f ile MSDVAR1.pl4; x-v ar t)  v :MSU BA     
0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30[s]
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Tabela 26 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema 98 Barras do 
IEEE para uma contingência no ramo 13-15 

 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
Nó de 

Chaveamento 
Potência 

redirecionada 
1 6,18 34 0,66 67 0,86 
2 1,06 35 17,00 68 1,42 
3 1,85 36 12,71 69 4,92 
4 4,25 37 3,12 70 3,45 
5 14,10 38 6,23 71 4,21 
6 3,59 39 2,23 72 9,10 
7 3,63 40 4,60 73 4,13 
8 14,10 41 2,84 74 7,79 
9 9,32 42 2,96 75 1,40 
10 8,95 43 2,99 76 1,40 
11 6,84 44 1,58 77 6,66 
12 8,05 45 2,90 78 6,66 
13 15,62 46 0,31 79 0,76 
14 1,21 47 6,43 80 0,15 
15 35,89 48 0,10 81 0,07 
16 21,17 49 0,12 82 0,16 
17 27,24 50 0,03 83 0,08 
18 18,12 51 0,07 84 0,08 
19 18,17 52 0,41 85 0,01 
20 18,18 53 0,19 86 0,01 
21 100,00 54 0,48 87 0,10 
22 12,24 55 0,13 88 0,17 
23 100,00 56 0,12 89 0,09 
24 48,23 57 0,91 90 0,62 
25 54,00 58 0,24 91 0,28 
26 5,72 59 0,62 92 0,13 
27 5,89 60 0,24 93 0,13 
28 47,42 61 0,67 94 0,25 
29 12,09 62 1,30 95 0,04 
30 70,39 63 15,75 96 9,01 
31 9,83 64 1,83 97 16,86 
32 9,50 65 0,09 98 4,13 
33 0,66 66 15,68   

 
Adotando o Nó de Chaveamento 21, verifica-se que além da carga, os nós 20, 22, 23 e 

30 estão interconectados ao Nó de Chaveamento. Dessa forma, o número total de variantes de 

chaveamento é 25. Entretanto, devido à simetria, o número de variantes de chaveamento a ser 

testado é reduzido à metade. A Figura 58 ilustra o diagrama unifilar da rede reduzida. 
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 Figura 58 – Diagrama unifilar reduzido para representar a análise no ATP para uma contingência no 
ramo 13-15 

 
Usando o modelo apresentado na Seção 4.3, estima-se o carregamento do ramo 21-23 

após a realização de cada uma das variantes, cujos resultados são apresentados na Tabela 27.  

Tabela 27 – Corrente estimada para o ramo 21-23 após a realização de variantes de chaveamento 
 

Variante 
I#!)(��,� 

(%) 
I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� (p.u) Variante 
I#!)(��,� 

(%) 
I!'()�$ 
(p.u) 

I!�� (p.u) 

1 106,54 - 0,1230 9 77,28 0,7775 0,1230 
2 Ilha - 0,1230 10 74,65 0,927 0,1230 
3 4,93 1,9908 0,1230 11 73,27 1,2239 0,1230 
4 27,92 1,9359 0,1230 12 62,79 1,1633 0,1230 
5 88,54 0,4828 0,1230 13 47,11 1,2588 0,1230 
6 84,35 0,6467 0,1230 14 41,08 1,3566 0,1230 
7 28,73 1,5251 0,1230 15 76,49 0,7794 0,1230 
8 39,83 1,4532 0,1230 16 81,65 0,6813 0,1230 

  
Analisando a Tabela 27, verifica-se que 14 variantes são eficazes na eliminação da 

sobrecarga no ramo 21-23. Desse modo, essas variantes são ordenadas em uma lista, cuja 

classificação é realizada de forma ascendente através dos valores de I!'()�$ de cada variante. 

A Tabela 28 apresenta a ordem de prioridade de realização das variantes. 

Tabela 28 – Ordem de classificação das variantes para eliminar sobrecarga no ramo 21-23 
 

Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) Variante Ordem I!'()�$ (p.u.) 
5 1 0,4828 11 8 1,2239 
6 2 0,6467 13 9 1,2588 
16 3 0,6813 14 10 1,3566 
9 4 0,7775 8 11 1,4532 
15 5 0,7794 7 12 1,5251 
10 6 0,927 4 13 1,9359 
12 7 1,1633 3 14 1,9908 
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Segundo a ordem estabelecida na Tabela 28, observa-se, através de testes em um fluxo 

de carga exato, que a realização das variantes 5, 6 e 16 resulta em violações. Seguindo a 

classificação da Tabela 28, testa-se a variante 9 através de um cálculo exato de fluxo de carga 

e observa-se que esta variante não causa violações ao sistema. Assim, simula-se a realização 

da variante 9 no ATP a partir da rede reduzida ilustrada na Figura 58. De acordo com a Tabela 

29, verifica-se que o máximo distúrbio transitório de tensão percebido é 5,65%, o qual 

também é ilustrado na Figura 59. Portanto, a variante 9 é escolhida para eliminar a sobrecarga 

no ramo 21-23, sendo apresentado o arranjo dessa variante na Figura 60. Ressalta-se que, na 

Figura 59, há instabilidade numérica, pois ocorre a abertura de uma reatância sem resistência.  

Tabela 29 – Máximo distúrbio transitório de tensão verificado para a realização da variante 9 
 

Variante 
I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 
9 0,7775 21B 1,0565 

 

 

Figura 59 – Distúrbio transitório verificado para a variante 9 
 

 

Figura 60 – Variante adotada para eliminar sobrecarga no ramo 21-23 

(f ile CTG1315v ar1.pl4; x-v ar t)  v :X0086A     
0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28[s]
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7.5 SISTEMA C: MAXIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DO RAMO 1-6 

 

 

Para o sistema C, o carregamento do ramo 1-6, no caso base, é 473 A, o que 

corresponde a, aproximadamente, 74% do limite térmico. Para que o carregamento desse 

ramo atinja o valor nominal, é necessário haver um incremento de, aproximadamente, 20 

MW. Esse valor de potência equivale a uma corrente de 161 A, que corresponde a I,("� = 

0,1925 p.u. As Características de Carregamento de cada um dos ramos são apresentadas na 

Figura 61. 

 
 Figura 61 – Características de Carregamento dos ramos para maximização do carregamento do ramo 

1-6 

Para maximizar o carregamento do ramo 1-6, adotam-se as variantes de chaveamento 

dos Nós de 1ª ordem. Tratam-se dos nós 1, 2 e 6, os quais são obtidos através do 

redirecionamento de potência, sendo visualizados através da Tabela 30. 
   Tabela 30 – Percentual de potência redirecionada através de cada um dos nós do Sistema C para 

maximização do carregamento do ramo 1-6 
 

Nó de 
Chaveamento 

Potência 
redirecionada 

Nó de 
Chaveamento 

Potência 
redirecionada 

Nó de 
Chaveamento 

Potência 
redirecionada 

1 100,00 8 0,00 15 0,00 
2 90,15 9 0,00 16 2,89 
3 24,81 10 0,00 17 0,00 
4 1,07 11 0,00 18 2,89 
5 1,07 12 0,00 19 0,00 
6 100,00 13 0,00 20 0,00 
7 9,96 14 1,08 21 0,00 
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Uma vez que o Nó de Chaveamento 1 refere-se à barra slack, adotam-se apenas os nós 

2 e 6. Em ambos os nós adotados, verifica-se a existência de carga. Interconectados ao nó 2 

existem 3 ramos, perfazendo um total de 24 variantes de chaveamento. No que concerne ao nó 

6, há 4 ramos interconectados, resultando em 25 variantes de chaveamento. Entretanto, devido 

à simetria, o número de variantes a ser testado para esses nós é reduzido à metade. Usando o 

modelo linear desenvolvido na Seção 4.3, a Tabela 31 apresenta a estimativa para o 

carregamento do ramo 1-6 após a realização de cada uma das variantes. Nessa tabela, a 

variável I,(" representa o acréscimo de corrente no ramo considerado. 

Tabela 31 – Corrente estimada para o ramo 1-6 após realização de variantes de chaveamento 
 

Variante Nó I#!)(��,� 
(%) 

I,("& 
(p.u) 

f��� 
(p.u) 

Variante Nó I#!)(��,� 
(%) 

I,("& 
(p.u) 

f��� 
(p.u) 

1 6 74,42   13 6 54,78 -0,152 -0,790 
2 6 Ilha   14 6 16,91 -0,437 -2,270 
3 6 0,08 -0,566 -2,940 15 6 28,54 -0,352 -1,828 
4 6 50,56 -0,188 -0,977 16 6 76,66 0,0193 0,1003 
5 6 81,44 0,0544 0,2826 17 2 74,42   
6 6 118,07 0,3319 1,7241 18 2 Ilha   
7 6 9,82 -0,492 -2,556 19 2 76,67 0,0192 0,0997 
8 6 61,34 -0,112 -0,582 20 2 112,97 0,2933 1,5236 
9 6 61,92 -0,096 -0,499 21 2 68,66 -0,044 -0,228 
10 6 24,17 -0,382 -1,984 22 2 59,31 -0,115 -0,597 
11 6 19,11 -0,421 -2,187 23 2 85,99 0,0888 0,4613 
12 6 69,32 -0,046 -0,239 24 2 103,33 0,2201 1,1434 

 
De acordo com a Tabela 31, apenas 7 variantes aumentam o carregamento do ramo 1-

6. Entretanto, de acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo 6, apenas 4 variantes são 

aprovadas, pois o valor de f��� para estas variantes situa-se entre 0 e 1. Essas variantes são 

ordenadas em uma lista, cuja classificação é realizada de forma descendente através dos 

valores de f��� de cada variante. A Tabela 32 apresenta a ordem de prioridade de realização 

das variantes. 

Tabela 32 – Ordem de classificação das variantes para maximizar o carregamento no ramo 1-6 
 

Variante Ordem f��� 
23 1 0,4613 
5 2 0,2826 
16 3 0,1003 
19 4 0,0997 

 
Segundo a ordem estabelecida na Tabela 32, testa-se a variante 23 através de um 

cálculo exato de fluxo de carga. Através desse teste, verifica-se que a realização dessa 
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variante não resulta em violações. Simulando a realização da variante 23 no ATP, verifica-se, 

através da Tabela 33, que o máximo distúrbio transitório de tensão percebido é 1,78%, o qual 

também é ilustrado na Figura 62. Portanto, a variante 23 é escolhida para aumentar o 

carregamento do ramo 1-6, sendo apresentado o arranjo desta variante na Figura 63. 

Tabela 33 – Máximo distúrbio transitório de tensão verificado para a realização da variante 23 
 

Variante I!'()�$ 
(p.u.) 

Barra para 
máximo distúrbio 

transitório 

Máximo 
distúrbio 

transitório (p.u.) 
23 0,1801 2A 1,0178 

 

   

Figura 62 – Distúrbio transitório verificado para a variante 23 
 

 

Figura 63 – Variante adotada para maximizar o carregamento do ramo 1-6 
 

Ressalta-se que caso a ordem de classificação da lista apresentada na Tabela 32 fosse 

ascendente com relação ao valor de I!'()�$, a variante 16 seria escolhida e o carregamento 

máximo não seria obtido. 

 

 

 

(f ile MAXMSD.pl4; x-v ar t)  v :BRC AB     

0,235 0,240 0,245 0,250 0,255 0,260 0,265 0,270 0,275[s]
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7.6 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

 Embora os testes para validação das variantes de chaveamento, após estas não terem 

apresentado violações segundo simulações realizadas através de um cálculo exato de fluxo de 

carga, tenham sido feitas com base em amplitudes de tensão transitória, cabe ressaltar que este 

procedimento serviu simplesmente para demonstrar a viabilidade de adotar limitações 

relativas a transitórios eletromagnéticos na escolha de variantes. A rigor, dever-se-ia 

considerar uma especificação compatível com os limites permissíveis pelos pára-raios 

efetivamente instalados na rede elétrica. Como por exemplo, a tensão máxima de operação em 

regime contínuo, a capacidade de sobretensão temporária e a tensão residual.  
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Embora diversas medidas preventivas sejam adotadas na operação de sistemas reais, 

pode ocorrer, eventualmente, a imposição de restrições operativas, principalmente devido a 

faltas simultâneas ou faltas simples coincidentes com indisponibilidades programadas de 

componentes do sistema elétrico. Por exemplo, sobrecargas em ramos afetam os limites 

térmicos e comprometem a vida útil dos equipamentos. Assim sendo, estas devem ser 

eliminadas tão rapidamente quanto possível. Desse modo, o presente trabalho propôs a 

eliminação de sobrecargas através de Chaveamentos Corretivos. 

Inicialmente, o presente trabalho apresentou revisões bibliográficas acerca dos 

principais trabalhos publicados ao longo dos últimos 32 anos sobre Chaveamentos Corretivos. 

Posteriormente, foi apresentada com maior profundidade uma revisão sobre a técnica de 

Injeção Reversa proposta por Koglin e Medeiros Júnior (1983), além da metodologia da 

Função de Alívio desenvolvida em Koglin e Medeiros Júnior (1985), Koglin e Medeiros 

Júnior (1987) e Medeiros Júnior (1987). Através do emprego dessas Funções de Alívio 

estimou-se, através de poucos cálculos, a corrente em ramos sobrecarregados, a partir da 

abertura de barras de subestações. Entretanto, essas Funções de Alívio foram desenvolvidas 

heuristicamente, com base em experimentos de cálculos em redes reais e consideravam 

apenas a estimativa da corrente a partir da abertura de barras, além de descartar a influência 

da potência reativa no carregamento final do ramo. 

O presente trabalho desenvolveu metodologias para realizar o acoplamento de barras 

de subestações: Injeção Reversa, Função de Alívio e Curto-circuito. Os resultados de 

simulação apresentados neste trabalho mostraram que a estimativa do carregamento de ramos 

em um sistema elétrico, obtida através de uma análise linear, após o acoplamento entre dois 

barramentos situados em uma subestação, apresenta resultados satisfatórios, tendo em vista 

que três processos diferentes de linearização conduziram a resultados equivalentes, os quais 

podem ser obtidos usando cálculos simples, haja vista que os dados relativos às matrizes Y e 

Z já se encontram disponíveis, reduzindo a quantidade de cálculos não-lineares de fluxo de 

carga. De acordo com os tempos de simulação apresentados no Capítulo 3, verifica-se que a 

metodologia baseada na teoria de Curto-circuito apresenta o melhor desempenho.  

Neste trabalho, desenvolveu-se ainda uma Função de Alívio, deduzida analiticamente 

a partir da linearização das equações de fluxo de carga, com a finalidade de estimar o 
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carregamento de ramos sobrecarregados a partir da abertura de barras pertencentes a uma 

mesma subestação. Essa função demonstrou-se eficiente a partir das simulações realizadas 

com os sistemas testados, sobretudo quando as estimativas de corrente foram obtidas a partir 

de variantes extraídas de Nós de Chaveamento de 1ª ordem. Desse modo, a aplicação de 

modelos lineares destinados à operação de sistemas elétricos desponta como solução atrativa, 

tendo em vista que diversas alternativas de restauração de um estado seguro podem ser 

rapidamente avaliadas por operadores de centros de controle, proporcionando maior 

confiabilidade à operação do sistema elétrico. 

Por outro lado, demonstrou-se que, apesar da classificação prioritária de variantes 

adotada pelo critério da corrente de chaveamento Iswitch ser eficaz, em alguns casos a 

realização de uma variante de chaveamento pode resultar em sobretensões inadmissíveis. 

Assim, para validar a realização de uma variante de chaveamento, além de simulações em 

regime permanente, fez-se necessário a incorporação de uma análise de transitórios no 

software ATP. Apesar da inclusão de uma análise de transitórios retardar a tomada de decisão 

dos operadores dos centros de controle, esse procedimento é necessário devido às penalidades 

impostas pelas Agências Reguladoras a concessionárias do setor elétrico no caso de violações 

verificadas em suas áreas de concessão. Entretanto, a experiência adquirida pelos operadores 

de centros de controle acerca de um sistema elétrico pode, em caso de conhecimento prévio 

da inexistência de sobretensões transitórias, excluir o teste realizado pelo ATP para validar a 

realização de uma variante de chaveamento. 

Verificou-se ainda que a técnica de Injeção Reversa, de acordo com os testes 

preliminares realizados neste trabalho, pode ser utilizada para maximizar o carregamento de 

ramos de um sistema elétrico. Utilizando essa técnica, pode-se aumentar a remuneração 

percebida por um ramo elevando a potência transportada por este ativo.  

No Capítulo 7, para a situação de contingência do ramo 15-22 do Sistema Teste de 

Confiabilidade do IEEE, verificou-se que a estimativa de carregamento de ramo 

sobrecarregado a partir do modelo linear desenvolvido baseado na técnica de circuito 

equivalente apresentou discrepância com relação ao carregamento obtido através de um 

cálculo exato de fluxo de carga. Neste caso, a parcela reativa preponderou sobre a parcela 

ativa. Destaca-se que nesta situação havia uma barra do tipo PV com grande influência de 

potência reativa sobre o ramo sobrecarregado. 

Outra importante observação verificada neste trabalho é relativa ao cálculo do 

equivalente de redes. Para os casos de contingências no ramo 15-22 no Sistema Teste de 

Confiabilidade do IEEE e no ramo 13-15 do Sistema 98 Barras do IEEE, o cálculo do 
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equivalente de redes resultou em ramos com resistência negativa, provocando instabilidade 

física do sistema nas simulações realizadas no software ATP. Dessa forma, as simulações 

nesse software foram realizadas desprezando estas resistências, tendo em vista que os valores 

destas correspondiam a menos de 1% das reatâncias destes ramos.  

 

 

8.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

• Melhorar a estimativa do carregamento do ramo sobrecarregado quando a parcela de 

potência reativa neste componente é superior à parcela de potência ativa; 

• Testar no software ATP a realização de variantes de chaveamento utilizando a rede 

completa ao invés da rede reduzida. Este teste é necessário para avaliar, para os casos 

em que o equivalente de redes calcula ramos com resistência negativa, se a exclusão 

destas resistências provoca grandes distorções na análise do distúrbio transitório de 

tensão;  

• Para rejeitar uma variante de chaveamento após constatar que não há violações 

segundo um cálculo exato de fluxo de carga, deve-se considerar como máximo 

distúrbio transitório valores compatíveis com as especificações técnicas dos pára-raios 

efetivamente instalados na rede elétrica; 

• Introduzir análises de proteção para estudar até que ponto uma variante de 

chaveamento pode sofrer restrições pelos ajustes necessários nos relés de proteção; 

• Incorporar as restrições operativas de parques eólicos à técnica de Chaveamentos 

Corretivos, ou seja, os impactos provocados por ações de chaveamento na operação 

desses parques eólicos; 

• Adaptar a técnica de Chaveamentos Corretivos para que esta possa ser aplicada na 

execução de Chaveamentos Preventivos. Essa nova técnica deverá ser aplicada antes 

que uma sobrecarga se estabeleça.   
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APÊNDICE A – DADOS DAS REDES SIMULADAS  

 

 

a) Sistema A 
 

 

Tabela 34 – Sistema A: dados de barra 
 

Nº da 
barra 

Potência 
ativa gerada 

(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo 
da 

barra 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,029 0,00 Slack 
2 0,00 0,00 35,82 4,80 1,00 0,00 PQ 
3 0,00 0,00 14,24 -0,95 1,00 0,00 PQ 
4 0,00 0,00 2,43 0,29 1,00 0,00 PQ 
5 0,00 0,00 1,66 0,05 1,00 0,00 PQ 
6 0,00 0,00 7,53 1,39 1,00 0,00 PQ 
7 0,00 0,00 36,46 9,00 1,00 0,00 PQ 
8 0,00 0,00 7,99 2,49 1,00 0,00 PQ 
9 0,00 0,00 8,57 -1,94 1,00 0,00 PQ 
10 0,00 0,00 34,67 5,59 1,00 0,00 PQ 
11 0,00 0,00 42,94 7,59 1,00 0,00 PQ 
12 0,00 0,00 34,73 1,97 1,00 0,00 PQ 
13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 PQ 
14 0,00 0,00 26,03 1,91 1,00 0,00 PQ 
15 0,00 0,00 17,03 1,64 1,00 0,00 PQ 
16 0,00 0,00 16,25 1,75 1,00 0,00 PQ 
17 0,00 0,00 32,87 3,68 1,00 0,00 PQ 
18 0,00 0,00 23,20 7,63 1,00 0,00 PQ 
19 0,00 0,00 11,50 3,78 1,00 0,00 PQ 
20 0,00 0,00 3,10 1,02 1,00 0,00 PQ 
21 0,00 0,00 2,76 0,24 1,00 0,00 PQ 
22 0,00 0,00 7,66 -0,37 1,00 0,00 PQ 
23 0,00 0,00 1,43 0,47 1,00 0,00 PQ 
24 0,00 0,00 4,35 1,43 1,00 0,00 PQ 
25 0,00 0,00 25,47 3,87 1,00 0,00 PQ 
26 0,00 0,00 16,58 0,66 1,00 0,00 PQ 
27 0,00 0,00 18,59 -0,18 1,00 0,00 PQ 
28 0,00 0,00 17,35 0,20 1,00 0,00 PQ 
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Tabela 35 – Sistema A: dados de linha 
 

Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão de 
operação 

(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 
1 1 2 3,0661 7,27 1,56E-07 69 426 
2 1 2 0,6951 2,9375 6,91E-08 69 636 
3 1 2 1,2617 5,5418 1,22E-07 69 636 
4 2 18 0,1143 0,2761 5,57E-09 69 426 
5 2 19 0,4713 1,9853 4,68E-08 69 209 
6 3 5 31,3226 26,4807 3,85E-07 69 209 
7 2 7 0,6094 2,59 6,13E-08 69 636 
8 7 8 7,051 17,1063 3,49E-07 69 435 
9 8 6 6,4083 15,5399 3,18E-07 69 435 
10 3 8 3,8041 9,222 1,88E-07 69 435 
11 3 9 9,503 23,0528 4,72E-07 69 435 
12 21 4 6,0645 14,7091 3,06E-07 69 435 
13 7 3 2,1377 9,3887 2,06E-07 69 636 
14 7 10 0,7618 3,2375 7,54E-08 69 636 
15 25 17 0,6113 2,5909 6,13E-08 69 636 
16 7 20 0,1809 0,4237 9,48E-09 69 435 
17 1 10 0,8151 3,4546 8,14E-08 69 636 
18 6 21 2,6233 6,3607 1,30E-07 69 435 
19 9 22 4,7529 11,5278 2,36E-08 59 435 
20 9 21 5,7332 13,8331 2,83E-07 69 502 
21 1 12 0,8046 3,4089 8,03E-08 69 636 
22 14 11 0,2666 1,1236 2,62E-08 69 636 
23 11 17 0,5332 1,5188 3,34E-08 69 265 
24 17 12 0,4637 1,9649 4,63E-08 69 636 
25 17 24 0,2476 0,5808 1,28E-08 69 435 
26 1 11 0,5523 2,3329 5,52E-08 69 636 
27 12 13 1,3331 3,1899 6,74E-08 69 426 
28 1 14 0,6618 2,809 6,63E-08 69 636 
29 14 23 0,2476 0,5951 1,23E-08 69 426 
30 1 25 0,2242 0,9498 2,23E-08 69 636 
31 12 15 0,7618 1,7854 3,90E-08 69 435 
32 1 16 0,5094 2,1615 5,07E-08 69 636 
33 1 26 0 21,3293 0,00E+00 69 167 
34 1 27 0 21,6387 0,00E+00 69 167 
35 1 28 0 21,4007 0,00E+00 69 167 
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b) Sistema B 
 

 

Tabela 36 – Sistema B: dados de barra 
 

Nº da 
barra 

Potência 
ativa gerada 

(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo 
da 

barra 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,020 0,00 Slack 
2 100,00 -17,00 10,00 3,00 1,000 0,00 PV 
3 150,00 4,00 50,00 17,00 1,000 0,00 PV 
4 50,00 -4,00 30,00 10,00 1,000 0,00 PV 
5 200,00 -15,00 25,00 8,00 1,000 0,00 PV 
6 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
7 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
8 0,00 0,00 25,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
9 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
10 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
11 0,00 0,00 5,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
12 0,00 0,00 10,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
13 0,00 0,00 25,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
14 0,00 0,00 20,00 7,00 1,000 0,00 PQ 
15 0,00 0,00 30,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
16 0,00 0,00 30,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
17 0,00 0,00 60,00 20,00 1,000 0,00 PQ 
18 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
19 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
20 0,00 0,00 25,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
21 0,00 0,00 20,00 7,00 1,000 0,00 PQ 
22 0,00 0,00 20,00 7,00 1,000 0,00 PQ 
23 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
24 0,00 0,00 15,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
25 0,00 0,00 25,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
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Tabela 37 – Sistema B: dados de linha 
 

Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão de 
operação 

(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 
1 1 3 13,712 54,7705 5,98E-07 138 455 
2 1 16 5,523 26,2617 1,13E-06 138 910 
3 1 17 19,273 53,3042 4,95E-07 138 455 
4 1 19 28,318 74,2145 7,49E-07 138 455 
5 1 23 20,663 42,7538 1,92E-06 138 910 
6 1 25 14,34 68,4251 2,92E-06 138 910 
7 2 6 11,75 55,8941 6,22E-07 138 455 
8 2 7 9,731 46,5055 5,18E-07 138 455 
9 2 8 11,026 52,6186 5,85E-07 138 455 
10 3 13 10,741 28,147 2,84E-07 138 455 
11 3 14 22,529 68,0442 6,18E-07 138 455 
12 4 19 3,733 9,7886 3,78E-07 138 910 
13 4 20 7,275 19,1773 7,35E-07 138 910 
14 4 21 18,473 48,5051 1,87E-06 138 910 
15 5 10 9,465 45,1724 1,93E-06 138 910 
16 5 19 17,692 46,5055 4,68E-07 138 400 
17 6 13 5,009 13,1594 1,34E-07 138 455 
18 7 8 10,074 27,8995 2,61E-07 138 455 
19 7 12 6,932 33,0604 3,68E-07 138 455 
20 8 9 7,37 35,1743 3,95E-07 138 455 
21 8 17 9,465 45,1724 1,91E-06 138 910 
22 9 10 18,53 51,2474 2,84E-07 138 455 
23 10 11 17,102 44,9248 4,51E-07 138 455 
24 11 17 20,339 53,4565 4,51E-07 138 455 
25 12 17 8,76 41,8206 4,65E-07 138 455 
26 14 15 5,351 14,5496 1,47E-07 138 455 
27 15 16 4,875 12,8166 4,95E-07 138 910 
28 17 18 15,349 40,3542 4,08E-07 138 455 
29 18 19 16,606 43,6869 4,41E-07 138 455 
30 20 21 11,712 30,718 1,18E-06 138 910 
31 21 22 7,884 20,7008 7,96E-07 138 910 
32 22 23 42,849 67,7776 5,65E-07 138 455 
33 22 24 18,473 49,4192 1,90E-06 138 910 
34 24 25 8,989 27,7662 1,06E-06 138 910 
35 5 17 2,742 24,1668 4,46E-06 138 1820 
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c) Sistema Teste de Confiabilidade do IEEE 

 

 

Tabela 38 – Sistema Teste de Confiabilidade do IEEE: dados de barra 
 

Nº da 
barra 

Potência 
ativa gerada 

(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo 
da 

barra 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,010 0,00 Slack 
2 0,00 0,00 128,00 26,00 1,000 0,00 PQ 
3 0,00 0,00 181,00 37,00 1,000 0,00 PQ 
4 0,00 0,00 74,00 15,00 1,000 0,00 PQ 
5 0,00 0,00 71,00 14,00 1,000 0,00 PQ 
6 0,00 0,00 171,00 35,00 1,000 0,00 PQ 
7 594,00 0,00 265,00 54,00 1,009 0,00 PV 
8 0,00 0,00 194,00 39,00 1,009 0,00 PV 
9 400,00 0,00 333,00 68,00 1,009 0,00 PV 
10 300,00 0,00 0,00 0,00 1,009 0,00 PV 
11 400,00 0,00 0,00 0,00 1,009 0,00 PV 
12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
14 43,00 110,00 317,00 64,00 1,000 0,00 PQ 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
17 40,00 0,00 108,00 22,00 1,007 0,00 PV 
18 0,00 0,00 175,00 36,00 1,000 0,00 PQ 
19 40,00 0,00 97,00 20,00 1,007 0,00 PV 
20 0,00 0,00 195,00 40,00 1,000 0,00 PQ 
21 0,00 0,00 136,00 28,00 1,000 0,00 PQ 
22 155,00 80,00 100,00 20,00 1,000 0,00 PQ 
23 0,00 0,00 180,00 37,00 1,000 0,00 PQ 
24 60,00 0,00 125,00 25,00 1,007 0,00 PV 
25 660,00 0,00 0,00 0,00 1,009 0,00 PV 
26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
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Tabela 39 – Sistema Teste de Confiabilidade do IEEE: dados de linha 

 

Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão de 
operação 

(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 
1 10 15 7,1415 55,7037 1,33E-06 230 1255 
2 9 11 1,6928 13,6482 3,28E-07 230 1255 
3 9 11 1,6928 13,6482 3,28E-07 230 1255 
4 2 3 1,3225 10,4742 1,00E-06 230 2510 
5 2 1 0,7406 5,7132 5,48E-07 230 2510 
6 10 11 4,6023 35,8662 8,57E-07 230 1255 
7 15 27 0 51,1014 0 230 1255 
8 15 25 0 35,8662 0 230 1255 
9 25 26 0 45,7585 0 230 2510 
10 26 27 0 35,8662 0 230 1255 
11 12 14 3,5443 27,4551 6,57E-07 230 1255 
12 7 16 3,2269 25,1804 6,01E-07 230 1255 
13 8 16 2,8566 22,1122 1,06E-06 230 1255 
14 7 13 3,2269 25,1804 6,01E-07 230 1255 
15 13 1 6,5596 51,1014 1,22E-06 230 1255 
16 7 1 5,8719 45,7585 1,09E-06 230 1255 
17 22 8 2,645 20,5781 4,92E-07 230 1255 
18 14 22 1,1638 9,1517 2,19E-07 230 1255 
19 11 14 1,6399 12,961 1,24E-06 230 2510 
20 15 22 1,7457 13,7011 3,29E-07 230 1255 
21 3 22 1,587 12,2199 2,92E-07 230 1255 
22 15 9 0,9522 7,6176 1,83E-07 230 439 
23 17 19 0,44951 2,6471 7,71E-06 138 732 
24 17 23 10,398 40,2209 9,56E-07 138 732 
25 5 17 4,1516 16,0922 3,94E-07 138 732 
26 4 19 6,2464 24,1287 5,75E-07 138 732 
27 19 21 9,4649 36,5645 8,69E-07 138 732 
28 18 23 5,8656 22,6624 5,38E-07 138 732 
29 4 18 5,1038 19,7486 4,71E-07 138 732 
30 5 20 4,342 16,8159 4,01E-07 138 732 
31 20 21 2,6471 11,5216 4,11E-05 138 1464 
32 24 6 3,028 11,693 2,78E-07 138 732 
33 6 18 8,1318 31,4416 7,49E-07 138 732 
34 6 20 8,1318 31,4416 7,49E-07 138 732 
35 16 18 3,6501 76,87881 0 230 1004 
36 13 18 3,6501 76,87881 0 230 1004 
37 16 20 3,6501 76,87881 0 230 1004 
38 13 20 3,6501 76,87881 0 230 1004 
39 26 21 3,6501 76,87881 0 230 1004 
40 27 23 0 76,96541 0 230 1004 
41 12 23 3,6501 76,87881 0 230 1004 
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d) Sistema 98 Barras do IEEE 
 

 

Tabela 40 – Sistema de 98 Barras do IEEE: dados de barra 
 

Nº da 
barra 

Potência 
ativa 

gerada 
(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo da 
barra 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,035 0,00 Slack 
2 0,00 0,00 20,00 9,00 1,000 0,00 PQ 
3 0,00 0,00 39,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
4 -9,00 -12,00 30,00 12,00 1,000 0,00 PQ 
5 0,00 -40,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
6 0,00 17,00 52,00 22,00 1,000 0,00 PQ 
7 0,00 0,00 19,00 2,00 1,000 0,00 PQ 
8 422,00 15,70 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
9 0,00 0,00 70,00 23,00 1,000 0,00 PQ 
10 85,00 102,10 67,00 18,00 1,000 0,00 PQ 
11 0,00 0,00 34,00 16,00 1,000 0,00 PQ 
12 0,00 0,00 14,00 1,00 1,000 0,00 PQ 
13 0,00 19,70 90,00 30,00 1,000 0,00 PQ 
14 0,00 0,00 25,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
15 -11,00 -3,00 0,00 0,00 0,993 0,00 PV 
16 0,00 33,50 60,00 34,00 1,000 0,00 PQ 
17 0,00 -8,00 45,00 25,00 1,000 0,00 PQ 
18 0,00 0,00 18,00 3,00 1,000 0,00 PQ 
19 0,00 0,00 14,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
20 0,00 0,00 10,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
21 0,00 0,00 7,00 3,00 0,997 0,00 PV 
22 -13,00 -4,20 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
23 220,00 60,10 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
24 314,00 44,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
25 -9,00 10,80 62,00 13,00 1,000 0,00 PQ 
26 0,00 0,00 17,00 7,00 1,000 0,00 PQ 
27 0,00 0,00 24,00 4,00 1,000 0,00 PQ 
28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
29 7,00 33,00 43,00 27,00 1,000 0,00 PQ 
30 0,00 -8,60 59,00 23,00 1,000 0,00 PQ 
31 0,00 0,00 23,00 9,00 1,000 0,00 PQ 
32 0,00 8,60 59,00 26,00 1,000 0,00 PQ 
33 0,00 0,00 33,00 9,00 1,000 0,00 PQ 
34 0,00 12,10 31,00 17,00 1,000 0,00 PQ 
35 0,00 -2,50 0,00 0,00 0,988 0,00 PV 
36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
37 0,00 0,00 27,00 11,00 1,000 0,00 PQ 
38 -46,00 35,30 20,00 23,00 1,000 0,00 PQ 
39 0,00 0,00 37,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
40 -59,00 47,60 37,00 23,00 1,000 0,00 PQ 
41 0,00 0,00 18,00 7,00 1,000 0,00 PQ 
42 0,00 9,60 16,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
43 0,00 9,70 53,00 22,00 1,000 0,00 PQ 
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Nº da 
barra 

Potência 
ativa 

gerada 
(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo da 
barra 

44 19,00 10,10 28,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
45 0,00 0,00 34,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
46 0,00 15,60 20,00 11,00 1,000 0,00 PQ 
47 204,00 139,30 87,00 30,00 1,000 0,00 PQ 
48 -17,00 -4,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PV 
49 0,00 0,00 17,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
50 0,00 0,00 18,00 5,00 1,000 0,00 PQ 
51 0,00 0,00 23,00 11,00 1,000 0,00 PQ 
52 48,00 12,00 113,00 32,00 1,000 0,00 PQ 
53 0,00 6,40 63,00 22,00 1,000 0,00 PQ 
54 0,00 4,50 84,00 18,00 1,000 0,00 PQ 
55 0,00 0,00 12,00 3,00 1,000 0,00 PQ 
56 0,00 0,00 12,00 3,00 1,000 0,00 PQ 
57 155,00 89,60 277,00 113,00 1,000 0,00 PQ 
58 0,00 0,00 78,00 3,00 1,000 0,00 PQ 
59 160,00 -29,80 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
60 0,00 5,00 77,00 14,00 1,000 0,00 PQ 
61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
63 391,00 157,90 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
64 392,00 2,60 39,00 18,00 1,000 0,00 PQ 
65 -28,00 -7,00 0,00 0,00 1,019 0,00 PV 
66 -184,00 91,80 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
67 0,00 0,00 51,00 27,70 1,000 0,00 PQ 
68 0,00 17,00 66,00 20,00 1,000 0,00 PQ 
69 -6,00 10,60 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
70 -12,00 -8,70 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
71 0,00 11,00 68,00 27,00 1,000 0,00 PQ 
72 0,00 0,00 47,00 11,00 1,000 0,00 PQ 
73 0,00 7,70 68,00 36,00 1,000 0,00 PQ 
74 0,00 25,70 61,00 28,00 1,000 0,00 PQ 
75 0,00 0,00 71,00 26,00 1,000 0,00 PQ 
76 0,00 20,40 39,00 32,00 1,000 0,00 PQ 
77 477,00 28,40 130,00 26,00 1,000 0,00 PQ 
78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
79 -54,00 -7,00 0,00 0,00 0,985 0,00 PV 
80 0,00 9,60 20,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
81 0,00 0,00 11,00 7,00 1,000 0,00 PQ 
82 0,00 4,00 45,00 11,30 1,000 0,00 PQ 
83 0,00 0,00 48,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
84 607,00 4,10 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
85 -85,00 62,10 78,00 42,00 1,000 0,00 PQ 
86 -10,00 -12,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
87 0,00 -3,00 65,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
88 0,00 0,00 42,00 23,00 1,000 0,00 PQ 
89 0,00 0,00 42,00 31,00 1,000 0,00 PQ 
90 0,00 0,00 38,00 15,00 1,000 0,00 PQ 
91 -15,00 -9,00 0,00 0,00 1,009 0,00 PV 
92 0,00 0,00 34,00 8,00 1,000 0,00 PQ 
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Nº da 
barra 

Potência 
ativa 

gerada 
(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo da 
barra 

        
93 -42,00 -15,60 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
94 252,00 130,60 263,00 18,00 1,017 0,00 PV 
95 0,00 0,00 27,00 18,00 1,000 0,00 PQ 
96 -6,00 15,00 0,00 0,00 0,993 0,00 PV 
97 0,00 0,00 30,00 10,00 1,000 0,00 PQ 
98 0,00 0,00 33,00 15,00 1,000 0,00 PQ 

 
Tabela 41 – Sistema de 98 Barras do IEEE: dados de linha 

 

Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão 
de 

operação 
(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 

1 67 2 5,77 19,025 3,54E-07 138 602 
2 67 3 2,457 8,075 1,5E-07 138 602 
3 2 10 3,561 11,731 2,17E-07 138 602 
4 3 5 4,59 20,568 3,96E-07 138 1464 
5 3 10 9,217 30,47 5,66E-07 138 602 
6 4 9 3,98 13,102 2,42E-07 138 602 
7 4 5 0,343 1,524 2,8E-08 138 1296 
8 5 9 3,866 12,988 2,42E-07 138 602 
9 5 6 2,266 10,284 1,98E-07 138 732 
10 6 7 0,857 3,961 7,5E-08 138 732 
11 7 10 1,638 6,475 1,2E-07 138 669 
12 9 10 1,124 3,733 7E-08 138 602 
13 9 11 4,228 13,921 2,62E-07 138 602 
14 10 14 4,037 15,883 2,98E-07 138 669 
15 10 12 4,094 13,464 2,54E-07 138 602 
16 11 13 14,169 46,544 8,72E-07 138 602 
17 12 13 11,331 37,136 6,99E-07 138 602 
18 13 17 2,285 7,503 1,39E-07 138 602 
19 13 31 7,237 23,691 4,46E-07 138 602 
20 14 15 8,646 32,298 6,49E-07 138 669 
21 15 96 1,733 5,732 1,06E-07 138 1301 
22 15 16 2,342 9,617 1,78E-07 138 1464 
23 15 29 9,027 29,766 5,57E-07 138 602 
24 16 17 2,114 9,389 1,59E-07 138 1221 
25 17 18 4,799 22,281 4,15E-07 138 732 
26 17 32 14,321 47,039 8,8E-07 138 602 
27 18 19 3,485 16,168 3,01E-07 138 732 
28 19 20 3,98 18,473 3,43E-07 138 732 
29 20 21 6,513 30,28 5,63E-07 138 732 
30 21 30 6,037 21,958 1,63E-06 138 1204 
31 21 22 2,571 9,37 6,94E-07 138 1338 
32 23 21 2,971 15,235 1,2E-06 138 782 
33 22 70 19,463 78,366 1,42E-06 138 669 
34 22 72 9,293 37,326 6,8E-07 138 669 
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Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão 
de 

operação 
(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 

35 23 25 6,056 31,042 2,46E-06 138 1564 
36 25 30 4,361 14,378 2,67E-07 138 602 
37 25 97 3,123 14,112 2,76E-07 138 602 
38 25 26 3,637 16,283 3,01E-07 138 732 
39 26 27 4,513 17,958 3,32E-07 138 732 
40 27 29 2,057 6,304 1,14E-07 138 602 
41 29 30 5,675 18,758 3,48E-07 138 602 
42 30 96 11,712 38,659 7,22E-07 138 1301 
43 30 97 3,009 13,636 2,65E-07 138 732 
44 31 35 7,903 27,042 5,1E-07 138 602 
45 32 34 1,657 5,104 7,8E-08 138 732 
46 32 35 0,495 1,79 1,37E-07 138 1322 
47 32 41 7,865 32,013 5,88E-07 138 669 
48 33 34 0,419 1,942 3,6E-08 138 669 
49 33 35 2,095 9,465 1,84E-07 138 732 
50 35 37 6,113 20,187 3,76E-07 138 602 
51 35 38 11,293 31,994 5,85E-07 138 1322 
52 37 38 3,504 11,522 2,15E-07 138 602 
53 38 39 2,761 9,274 1,7E-07 138 602 
54 38 40 10,569 34,851 6,49E-07 138 602 
55 39 40 7,808 25,709 4,79E-07 138 602 
56 40 47 6,818 30,661 0 138 1464 
57 41 42 11,579 46,734 8,44E-07 138 669 
58 42 43 4,266 17,159 3,12E-07 138 669 
59 43 44 7,618 25,824 4,62E-07 138 602 
60 43 47 13,026 35,422 6,18E-07 138 732 
61 44 45 7,237 24,186 4,4E-07 138 602 
62 44 46 11,445 35,993 6,57E-07 138 602 
63 45 47 3,637 11,902 2,23E-07 138 602 
64 45 1 16,073 52,904 9,89E-07 138 602 
65 46 47 3,409 9,617 1,76E-07 138 602 
66 47 48 5,085 14,321 2,59E-07 138 1322 
67 47 49 9,255 26,09 4,76E-07 138 1322 
68 47 64 1,714 8,741 6,91E-07 138 3899 
69 47 1 18,758 61,703 1,15E-06 138 602 
70 47 52 7,58 27,614 2,05E-06 138 1388 
71 48 55 9,027 25,519 4,62E-07 138 1322 
72 49 50 3,866 11,198 1,95E-07 138 1322 
73 49 56 4,856 13,693 2,48E-07 138 1322 
74 50 51 7,713 31,137 5,63E-07 138 669 
75 51 52 5,009 23,234 4,32E-07 138 732 
76 52 53 3,218 13,364 2,81E-07 138 1464 
77 52 54 0,514 1,809 1E-07 138 1087 
78 52 57 9,579 43,668 8,33E-07 138 2150 
79 53 54 0,914 2,876 5,3E-08 138 602 
80 53 57 9,008 41,097 7,86E-07 138 732 
81 54 55 6,532 18,396 3,37E-07 138 1322 
82 54 56 6,532 18,396 3,37E-07 138 1322 
83 54 57 7,751 22,853 1,54E-06 138 962 
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Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão 
de 

operação 
(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 

84 57 58 6,037 27,614 5,24E-07 138 732 
85 57 59 6,246 28,566 5,4E-07 138 732 
86 58 59 0,495 2,571 2,03E-07 138 782 
87 58 60 2,342 10,684 2,03E-07 138 732 
88 59 60 1,562 7,161 1,37E-07 138 732 
89 60 64 9,179 41,516 8,05E-07 138 732 
90 60 65 4,913 22,281 4,32E-07 138 732 
91 64 65 4,266 19,33 3,73E-07 138 732 
92 13 15 2,514 8,322 6,18E-07 138 1204 
93 1 74 5,885 19,234 1,45E-06 138 602 
94 1 69 5,713 24,186 1,7E-06 138 669 
95 68 69 1,676 6,761 1,2E-07 138 669 
96 68 71 7,637 25,195 4,68E-07 138 602 
97 68 72 8,151 26,852 5,01E-07 138 602 
98 69 70 8,494 34,279 6,18E-07 138 669 
99 71 72 2,342 7,732 1,42E-07 138 602 
100 71 98 2,761 9,16 1,64E-07 138 602 
101 72 74 11,445 38,069 6,94E-07 138 602 
102 73 98 3,123 10,36 1,89E-07 138 602 
103 73 74 8,456 2,819 5,13E-07 138 602 
104 74 75 0,705 2,361 1,76E-07 138 602 
105 74 77 2,057 6,304 9,75E-07 138 1062 
106 74 79 5,675 16,245 1,14E-06 138 531 
107 75 76 1,028 4,647 8,9E-08 138 732 
108 76 77 2,971 13,407 2,59E-07 138 732 
109 77 90 6,78 34,66 6,88E-07 138 782 
110 77 91 3,485 17,787 3,54E-07 138 782 
111 77 92 4,532 20,568 3,98E-07 138 732 
112 77 93 8,646 39,231 7,61E-07 138 732 
113 79 90 3,085 10,093 7,58E-07 138 602 
114 79 80 2,133 6,97 5,29E-07 138 1204 
115 80 81 11,902 25,138 3,59E-07 138 849 
116 80 82 8,189 28,185 4,85E-07 138 602 
117 81 82 5,751 12,207 1,7E-07 138 782 
118 82 83 3,809 19,425 3,84E-07 138 782 
119 82 84 4,552 32,946 6,55E-07 138 782 
120 83 89 2,647 13,559 2,67E-07 138 782 
121 84 85 3,009 12,436 2,21E-06 138 3129 
122 84 87 1,504 7,237 1,34E-06 138 1564 
123 85 86 4,837 15,921 2,98E-07 138 602 
124 86 87 7,37 24,224 4,54E-07 138 602 
125 87 88 9,16 30,089 5,66E-07 138 602 
126 87 88 9,16 30,089 5,66E-07 138 602 
127 87 94 12,341 56,18 1,08E-06 138 732 
128 87 95 7,027 31,975 6,13E-07 138 732 
129 88 89 2,514 8,265 1,53E-07 138 602 
130 88 90 5,123 16,549 3,2E-07 138 602 
131 88 94 3,39 11,046 8,41E-07 138 1204 
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Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão 
de 

operação 
(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 

132 89 90 3,257 10,417 2,06E-07 138 602 
133 90 91 3,295 16,854 3,34E-07 138 782 
134 92 94 7,56 34,089 6,63E-07 138 732 
135 93 94 3,428 15,483 3,01E-07 138 732 
136 94 95 5,275 24,034 4,57E-07 138 732 
137 8 28 5,118 59,989 1,15E-06 345 1298 
138 24 28 9,403 102,361 2,02E-06 345 1199 
139 36 38 5,475 64,273 9,5E-07 345 1199 
140 36 63 10,712 117,359 2,33E-06 345 1199 
141 61 62 2,023 23,805 4,81E-07 345 1298 
142 62 63 3,214 35,946 8,47E-07 345 1298 
143 63 66 1,667 19,044 1,42E-06 345 2498 
144 66 78 2,023 24,043 1,8E-06 345 1199 
145 8 5 1,082475 53,48626 0 345 679,6354 
146 24 23 1,028376 72,66566 0 345 697,2829 
147 28 15 1,028376 73,61573 0 345 697,2829 
148 36 35 0,981722 68,00858 0 345 713,6592 
149 61 57 1,028376 73,1407 0 345 697,2829 
150 62 59 1,082475 53,48626 0 345 679,6354 
151 63 64 0,975663 66,68753 0 345 715,8714 
152 66 1 0,975663 66,68753 0 345 715,8714 
153 78 77 0,975663 66,68753 0 345 715,8714 
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e) Sistema C 
 

 

Tabela 42 – Sistema C: dados de barra 
 

Nº da 
barra 

Potência 
ativa gerada 

(MW) 

Potência 
reativa 
gerada 
(Mvar) 

Potência 
ativa 

consumida 
(MW) 

Potência 
reativa 

consumida 
(Mvar) 

Tensão 
(p.u.) 

Ângulo 
(º) 

Tipo 
da 

barra 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,029 0,00 Slack 
2 0,00 0,00 28,56 2,99 1,000 0,00 PQ 
3 0,00 0,00 16,53 -3,19 1,000 0,00 PQ 
4 0,00 0,00 14,57 -0,31 1,000 0,00 PQ 
5 0,00 0,00 4,22 0,60 1,000 0,00 PQ 
6 0,00 0,00 39,31 0,72 1,000 0,00 PQ 
7 0,00 0,00 12,31 0,86 1,000 0,00 PQ 
8 0,00 0,00 6,50 -3,54 1,000 0,00 PQ 
9 0,00 0,00 7,66 -1,18 1,000 0,00 PQ 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 PQ 
11 0,00 0,00 9,76 1,71 1,000 0,00 PQ 
12 0,00 0,00 7,72 -1,49 1,000 0,00 PQ 
13 0,00 0,00 11,54 2,21 1,000 0,00 PQ 
14 0,00 0,00 6,26 1,65 1,000 0,00 PQ 
15 0,00 0,00 7,12 1,41 1,000 0,00 PQ 
16 0,00 0,00 6,00 1,97 1,000 0,00 PQ 
17 0,00 0,00 4,40 1,45 1,000 0,00 PQ 
18 0,00 0,00 34,90 11,47 1,000 0,00 PQ 
19 0,00 0,00 7,25 2,38 1,000 0,00 PQ 
20 0,00 0,00 2,30 0,76 1,000 0,00 PQ 
21 0,00 0,00 16,38 5,38 1,000 0,00 PQ 
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Tabela 43 – Sistema C: dados de linha 
 

Nº da 
linha 

Barra 
de 

origem 

Barra 
destino 

Resistência 
(Ω) 

Reatância 
(Ω) 

Capacitância 
(F) 

Tensão 
de 

operação 
(kV) 

Limite 
térmico 

(A) 

1 1 2 0,3666 1,5545 3,68E-08 69 636 
2 1 3 1,2759 2,9899 6,52E-08 69 435 
3 1 6 0,3157 1,3864 3,18E-08 69 636 
4 1 7 6,654 16,1388 3,30E-07 69 435 
5 1 12 7,6843 18,6584 3,81E-07 69 427 
6 1 12 7,6804 18,6284 3,81E-07 69 435 
7 1 13 18,7917 15,8875 2,31E-07 69 209 
8 1 14 15,2066 13,7879 2,09E-07 69 209 
9 1 16 2,4714 5,9946 1,23E-07 69 435 
10 2 3 0,3361 1,425 3,34E-08 69 636 
11 3 4 16,3255 16,5064 2,65E-07 69 209 
12 3 18 3,804 9,2221 1,88E-07 69 435 
13 4 20 1,8044 4,3801 8,97E-08 69 435 
14 5 4 0,5475 4,1897 9,42E-08 69 435 
15 6 2 0,956 2,9371 6,69E-08 69 445 
16 6 7 6,275 15,2162 3,11E-07 69 435 
17 6 19 3,6184 3,0613 4,46E-08 69 209 
18 7 21 2,4143 5,856 1,20E-07 69 435 
19 8 9 31,3226 26,4807 3,85E-07 69 209 
20 8 11 20,3914 17,2396 2,51E-07 69 209 
21 9 10 51,5045 43,5441 6,33E-07 69 209 
22 11 15 7,2239 17,5219 3,58E-07 69 435 
23 12 8 7,6795 18,6298 3,81E-07 69 435 
24 12 8 7,6795 18,6298 3,81E-07 69 435 
25 12 11 7,6043 18,4441 3,77E-07 69 435 
26 12 17 4,4991 10,9122 2,23E-07 69 435 
27 14 5 10,3599 8,8745 1,30E-07 69 209 
28 16 18 2,6614 6,4554 1,32E-07 69 435 

 

 
 

 

 


