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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 

VICTOR FERREIRA CARVALHO, que apresentará o trabalho intitulado: "APLICAÇÃO DO MÉTODO 

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION NA CONSTRUÇÃO DE REGIÕES DE SEGURANÇA 

DINÂMICA". 

Banca Examinadora:  

Prof. Dr. Wesley Peres (Orientador) – UFSJ 

Prof. Dr. Raphael Paulo Braga Poubel (Coorientador) – CEFET-MG 

Prof. Dr. Igor Delgado de Melo – UFJF 

Prof. Dr. João Alberto Passos Filho – UFJF 

Prof. Dr. Miguel de Brito Guimarães Neto – CEFET-MG 

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

Data: 15/12/2022 – Quinta-feira 

Horário: 15:00 horas 

Resumo do trabalho: 

As Regiões de Segurança Dinâmica, bem como as Regiões de Segurança Estática, são gráficos tridimensionais 

que permitem a avaliação da segurança do sistema, quando esse é dividido em três grupos de geração, à 

medida que se realiza a transferência de geração entre estes. No caso das Regiões de Segurança Estática, elas 

permitem avaliar diferentes cenários de geração considerando certos valores limites para as grandezas estáticas 

(como tensões, potências geradas e fluxos de potência nos equipamentos). As Regiões de Segurança Dinâmica 

utilizam os limites de potência ativa e grandezas dinâmicas (como os fatores de amortecimento associados aos 

modos de oscilação). A obtenção das Regiões de Segurança Dinâmica requer um esforço computacional mais 

elevado que as estáticas, devido às análises modais que devem ser executadas além da solução de casos de 

fluxo de potência. Nesse trabalho é apresentado um método eficiente para a construção das regiões de 

segurança, com enfoque principal nas Regiões de Segurança Dinâmica, através da utilização do método 

Particle Swarm Optimization (PSO), fazendo-se uma série de considerações que melhoram seu desempenho. O 

PSO também é utilizado como ferramenta de otimização de controladores de amortecimento e o impacto 

desses ajustes nas Regiões de Segurança Dinâmica é investigado. Os testes foram feitos utilizando o sistema 

New England, retornando resultados promissores do ponto de vista da precisão e da redução do esforço 

computacional. 
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