
Estudo de Caso 1: Sistema de 5 barras 

 

Estratégias de controle de tensão: 

1) Banco de capacitor de 50MVAr na barra 30 

2) Compensação série de 30% nas linhas entre as barras 10 e 

30 

3) Aumento de 2% na tensão terminal das unidades 

geradoras 

4) Variação de 5% no tap dos transformadores 

Contingências: 

1) Sem uma das linhas entre as barras 10 e 30 

2) Sem um dos transformadores 

3) Sem uma das linhas entre as barras 10 e 30 e um dos 

transformadores 



Caso base 

 

- A barra crítica (ou barra piloto) é a barra 30 (de carga). 

- A margem de carregamento é de 120MW.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise das estratégias de controle 

1) Banco de capacitor de 50MVAr na barra 30. 

 

Comparação com o caso base: 

 

- A barra crítica continua sendo a barra 30. 

- A margem de carregamento aumentou em torno de 

10MW em relação ao caso base. 



 

2) Compensação série de 30% em cada uma das linhas 

entre as barras 10 e 30. 

 

Comparação com o caso base e a estratégia 1: 

 

- A margem de carregamento aumentou 

consideravelmente; agora é de 170MW. 



 

3) Aumento de 2% na tensão terminal das unidades 

geradoras 

 

Comparação com o caso base e as estratégias 1 e 2 

 

 



4) Variação de 5% no tap dos transformadores 

 

Comparação com o caso base e as estratégias 1 a 3 

 

 

 

 



Análise de Contingências 

1) Sem uma das linhas entre as barras 10 e 30 

 

Comparação com o caso base: 

 

- A margem de carregamento diminuiu consideravelmente; 

agora é de pouco mais de 40MW. 



 

2) Sem um dos transformadores 

 

Comparação com o caso base e a contingência 1 

 

- A margem de carregamento diminuiu em relação ao caso 

base; porém, esta contingência é menos severa quando 

comparada à contingência anterior. 



 

3) Sem uma das linhas entre as barras 10 e 30 e um dos 

transformadores 

 

Comparação com o caso base e as contingências 1 e 2 

 

 


