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CONVITE À COMUNIDADE 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o 

prazer de convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação 

do mestrando FABRÍCIO CARLOS GONÇALVES, que apresentará o trabalho intitulado: 

"ALOCAÇÃO DE GERADORES DISTRIBUÍDOS EM MICRORREDES". 

Banca Examinadora:  

Prof. Dr. Wesley Peres – UFSJ (Orientador) 

Prof. Dr. Fernando Aparecido de Assis – UFSJ (Coorientador) 

Prof. Dr. Eduardo Nunes Gonçalves– CEFET-MG 

Profª. Drª. Isabela Miranda de Mendonça– IFET SUDESTE MG 

Local: Através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wesley-peres    

Data: 16/12/2022 – Sexta-feira 

Horário: 16:00 horas 

 

Resumo do trabalho: 

Esse trabalho apresenta uma metodologia para a alocação de geradores distribuídos em microrredes 

em ambos os modos de operação, ilhado e conectado à rede principal. A metodologia é formulada 

como um problema de programação não linear inteira mista, que é dividido em dois subproblemas na 

etapa de solução: um de planejamento e outro de operação. O subproblema de planejamento é 

resolvido através do Algoritmo Genético para tratamento das variáveis inteiras do problema 

(associado à alocação ou não de geradores nas barras). O subproblema de operação é resolvido por 

um Fluxo de Potência Ótimo (FPO) para minimização de perdas elétricas considerando restrições de 

balanço de potência, tensões nodais e geração de potência (ativa, reativa e aparente). Ademais, 

quando a microrrede opera ilhada, consideram-se também as variáveis da curva de droop das 

unidades bem como a frequência da microrrede em regime permanente no FPO. A fim de avaliar o 

desempenho da metodologia proposta, o problema de alocação é resolvido para duas microrredes da 

literatura (com 33 e 69 barras) tanto para a operação ilhada quanto conectada e, com base no 

resultado obtido, busca-se uma solução de compromisso que atenda ambos os modos de operação.  
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Minimização de Perdas. 
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