
 

 

Trabalho referente ao módulo 1 (opção A) 

 

1) Escolha do sistema-teste. Pode ser um sistema de geração e transmissão (GeT) ou um 

sistema de distribuição com geração distribuída (Dist com GD). Defina um caso base para 

o sistema-teste escolhido. 

2) Apresente um estudo bibliográfico a respeito de estabilidade de tensão, direcionando 

principalmente ao problema de estabilidade estática de tensão (discutindo métodos para 

obtenção de curvas PV, da margem de estabilidade, etc...). Se o sistema-teste for um 

sistema de GeT direcione a revisão bibliográfica para aplicações em GeT; se o sistema-

teste for um Dist com GD, direcione a revisão bibliográfica para aplicações em Dist com 

GD. Devem ser citados ao menos 10 artigos, dando preferência por aqueles mais atuais 

(últimos 10 anos) e de periódicos relevantes (qualis A1, A2 ou B1).  

3) Apresente e discuta a formulação matemática do fluxo de carga continuado ou do método 

look-ahead (dependendo da escolha feita entre as opções A e B). 

4) Apresente as curvas PVs de todas as barras PQ do sistema, considerando aumento 

gradativo de todas as cargas, mantendo o fator de potência constante. Determinar a 

margem de carregamento do sistema e a barra crítica. Desconsidere os limites de geração 

de potência reativa dos geradores.  

5) Defina ao menos 5 estratégias de controle de tensão (inclusão de banco de capacitor, 

variação de tap, variação de tensão terminal de gerador, inclusão de GD, ...). Faça uma 

análise dos impactos destas estratégias na margem de carregamento do sistema em 

relação ao caso base. Além do mais, verifique se a barra crítica (em relação ao caso base) 

é alterada para cada estratégia.  

6) Defina ao menos 5 contingências (retirada de linha, retirada de transformador, retirada 

de gerador, ...). Faça uma análise dos impactos destas contingências na margem de 

carregamento do sistema em relação ao caso base.   

Obs.:  

1) Este trabalho pode ser feito com auxílio de algum software especializado em análise de SEP 

em regime permanente. Por exemplo, ANAREDE, Matpower (Matlab), SimPowerSystems 

(Matlab), PSS/E, etc...  

2) O trabalho deve ser escrito nas normas da ABNt (capa, resumo, sumário, corpo principal do 

texto, conclusão, referências, anexos). O corpo principal do texto deve ser dividido em 

Introdução, Revisão bibliográfica (sobre estabilidade de tensão), Formulação matemática do 

fluxo de carga continuado e testes e resultados.   



 

Trabalho referente ao módulo 1 (opção B) 

1) Escolha do sistema-teste. Pode ser um sistema de geração e transmissão (GeT) ou um sistema 

de distribuição com geração distribuída (Dist com GD). Defina um caso base para o sistema-

teste escolhido.  

2) Apresente um estudo bibliográfico a respeito de estabilidade de tensão, direcionando 

principalmente ao problema de estabilidade estática de tensão (discutindo métodos para 

obtenção de curvas PV, da margem de estabilidade, etc...). Se o sistema-teste for um sistema 

de GeT direcione a revisão bibliográfica para aplicações em GeT; se o sistema-teste for um 

Dist com GD, direcione a revisão bibliográfica para aplicações em Dist com GD. Devem ser 

citados ao menos 10 artigos, dando preferência por aqueles mais atuais (últimos 10 anos) e 

de periódicos relevantes (qualis A1, A2 ou B1).  

3) Implemente o método Look-Ahead para o caso base. Considere como primeiro ponto do FP 

(FP1), o próprio caso base. Apresente as curvas λV e θV e calcule fator de carregamento 

estimado usando-se estas duas curvas. Faça isto aplicando-se o método Look-Ahead para 

diferentes soluções de fluxo de carga como segundo ponto (FP2). Compare os resultados. 

4) Obtenha a curva PV da barra piloto pelo ANAREDE e compare os resultados com aqueles 

obtidos no item (3).  

5) Defina ao menos 5 estratégias de controle de tensão (inclusão de banco de capacitor, 

variação de tap, variação de tensão terminal de gerador, inclusão de GD, ...). Faça uma análise 

dos impactos destas estratégias na margem de carregamento do sistema em relação ao caso 

base.  

6) Defina ao menos 5 contingências (retirada de linha, retirada de transformador, retirada de 

gerador, ...). Faça uma análise dos impactos destas contingências na margem de 

carregamento do sistema em relação ao caso base.   


