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RESUMO 

 

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, a 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. 

 

Palavras-chave: Regiões de Segurança Estática, Regiões de Segurança Dinâmica, 

Particle Swarm Optimization, New England, Otimização de Controladores.  

  



  

 
 

ABSTRACT 

 

Dynamic Security Regions and Steady-State Security Regions are three-dimensional 

graphs that evaluate the system's security when divided into three generation groups 

as the generation transfer among them takes place. Steady-State Security Regions 

will consider different generation scenarios considering limits for static quantities 

(such as voltages, power generations, and power flows). In addition, dynamic 

Security Regions employ active power limits and dynamic indices (such as damping 

factors associated with oscillation modes). The construction process of Dynamic 

Security Regions requires a higher computational effort than the static ones due to 

the modal analysis that must be performed in addition to the power flow calculation. 

In this work, an efficient method for constructing security regions is presented 

through the Particle Swarm Optimization (PSO) method. The main focus relies on 

Dynamic Security Regions, and a series of considerations are made to improve the 

PSO performance. The PSO is also used to optimize the damping controllers, and 

the impact of these adjustments on the Dynamic Security Regions is also 

investigated. The tests were carried out using the New England test system, and 

promising results were obtained from the point of view of precision and reduced 

computational effort. 

 

Keywords: Steady-State Security Regions, Dynamic Security Regions, Particle 

Swarm Optimization, New England, Controls Optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo introdutório será apresentado um breve histórico da 

importância do uso das ferramentas computacionais nos estudos de operação e 

planejamento dos sistemas elétricos de potência.  

1.1 Considerações Iniciais 

 A energia elétrica foi, desde os primórdios da compreensão de como 

convertê-la, um elemento central no desenvolvimento da sociedade moderna como a 

conhecemos. O potencial de sua utilização nos mais diversos setores, como 

indústria, agropecuária, comércio, lazer, etc., tem crescido ao longo das décadas e 

um aumento ainda maior é esperado para o futuro, causado principalmente pelo 

incremento da produção na indústria e nas melhorias no cotidiano das pessoas 

comuns (como o crescente desenvolvimento e incentivo à utilização de automóveis 

elétricos, por exemplo).    

 À medida que a utilização da energia elétrica aumenta, aumenta-se também a 

necessidade da construção de usinas (principalmente as que utilizam fontes 

renováveis para geração de energia) e a ampliação da capacidade de transmissão 

do sistema, de maneira que se supra as cargas conectadas. Sendo então um 

Sistema Elétrico de Potência (SEP) constituído de um conjunto de unidades 

geradoras, linhas de transmissão, equipamentos e cargas, que possuem um nível de 

complexidade operacional, essa crescente ampliação do número de seus 

componentes torna seu planejamento e operação ainda mais complexos.  

 O aumento dessa complexidade também é contribuído por fatores como os 

SEP serem cada vez mais interligados e ramificados, as alterações nos modelos de 

geração/transmissão/distribuição, que cada vez mais são controlados por diversos 

agentes diferentes, e algumas vezes independentes, bem como a diversificação da 

matriz energética que, em muitos casos, são de fontes não controláveis (energia 

solar fotovoltaica, energia eólica, entre outras) [1]. 

 De acordo com [2], algumas dificuldades que afetem na expansão do sistema 

de transmissão (como condições econômicas e ambientais) tornam a continuidade 
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do funcionamento de um SEP dependente do sistema de transmissão existente, que 

passa a operar muito próximo à sua capacidade limite, ao passo que cargas e 

gerações aumentam. Circunstâncias como a descrita, o impacto do aumento da 

complexidade operacional, os diversos cenários de contingências possíveis, etc., 

fazem com que a segurança de operação do SEP se torne suscetível a um maior 

número de circunstâncias adversas. 

 Nesse contexto, são utilizadas ferramentas para análise de fluxo de potência, 

análises de faltas, estudos de estabilidade eletromecânica, dentre outras, visando 

avaliar o comportamento do sistema em condições de operação mais suscetíveis de 

ocorrer [3]. Esses tipos de análises são cada vez mais necessárias e demandam um 

intenso aperfeiçoamento dos recursos computacionais aplicados às análises do 

SEP. Ferramentas computacionais para monitoração constante do estado de 

operação do SEP, bem como a avaliação da possibilidade e risco na violação de 

restrições (sejam físicas ou operacionais) contribuem para estudos que aumentem a 

confiabilidade do sistema [4]. 

 Do ponto de vista da segurança do SEP, ela está associada diretamente aos 

limites impostos à sua operação, sejam eles os limites físicos dos equipamentos ou 

especificados pelos agentes reguladores (para manter a qualidade do fornecimento 

de energia). Desse modo, é de suma importância a identificação de regiões seguras 

em que o sistema esteja habilitado a operar.  

 Para uma observação gráfica desses pontos de operação são utilizadas 

ferramentas chamadas de Regiões de Segurança, as quais são limitadas pelos 

conjuntos de limites do sistema tal que os pontos pertencentes à essa região (que 

respeitem todos os limites de segurança solicitados) formam a Região Segura do 

sistema. Casos em que um ou mais limites são violados podem ser tratados de 

acordo com as interferências no sistema (como redespacho de geração), as quais 

sejam capazes de retorná-lo a uma posição de operação segura. As Regiões de 

Segurança Estáticas consideram somente limites estáticos (tais como tensões 

nodais, geração de potência e fluxo de potência). Por outro lado, as chamadas 

Regiões de Segurança Dinâmica consideram limites associados à análise de 

estabilidade do sistema [5]. 
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 Frequentemente essas regiões de segurança, sejam elas estáticas ou 

dinâmicas, são representadas através de nomogramas, que são gráficos 

bidimensionais que mostram as diferentes combinações de despacho de potência 

entre dois grupos de geração, mantendo-se a carga do sistema constante [5]. Essa 

região gráfica é construída em torno de um ponto inicial, chamado de Caso Base ou 

Ponto de Operação Inicial, sob os eixos representados pelos limites máximos e 

mínimos de dois grupos de geração de potência ativa selecionados. 

1.2 Objetivo da Dissertação 

 Essa dissertação tem o propósito de propor um método de construção de 

regiões de segurança dinâmicas através de um algoritmo de otimização 

bioinspirado, com foco na precisão de seus resultados e redução do tempo 

necessário para a construção da região, quando comparado ao método 

convencional [3]. Neste trabalho, como limite de segurança, as regiões de segurança 

dinâmica consideram um mínimo fator de amortecimento associados aos modos de 

oscilação do sistema (obtidos na análise da estabilidade angular a pequenas 

perturbações).  

 Os objetivos específicos são: 

1. Aplicação do algoritmo de otimização bioinspirado em Enxame de Partículas 

(Particle Swarm Optimization – PSO para a construção de regiões de 

segurança dinâmica do ponto de vista da estabilidade angular a pequenas 

perturbações; 

2. Comparação dos resultados obtidos via PSO com os resultados fornecidos 

pelo método convencional, do ponto de vista de precisão e o baixo esforço 

computacional; 

3. Avaliação do impacto do reajuste de estabilizadores no formato da região de 

segurança dinâmica. Os estabilizadores são controladores instalados nos 

geradores para melhoria da estabilidade angular a pequenas perturbações; 

4. Análise não linear no domínio do tempo de pontos internos à região segura. 
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1.3 Publicações Decorrentes da Pesquisa 

 Os seguintes trabalhos foram publicados e apresentados em eventos 

científicos ao longo do desenvolvimento desta dissertação: 

1.3.1 Trabalhos Submetidos e Publicados Decorrentes da Pesquisa 

 V. F. CARVALHO, W. PERES, J. A. PASSOS FILHO, C. B. FERREIRA., 

“Aplicação do Método Particle Swarm Optimization na Obtenção de 

Nomogramas para a Avaliação da Segurança Dinâmica”. IX Simpósio 

Brasileiro de Sistemas Elétricos (SBSE 2022), 2022, Santa Maria - RS. 

 V. F. CARVALHO, W. PERES, R. P. B. POUBEL, “Impacto do Reajuste de 

Estabilizadores de Sistemas de Potência em Nomogramas para a 

Avaliação da Segurança Dinâmica”. XXIV Congresso Brasileiro de 

Automática (CBA 2022), 2022, Fortaleza - CE.  

1.3.2 Trabalhos Publicados Não Relacionados ao Tema da Pesquisa 

 W. Peres, B. C. Ferreira, F. C. Gonçalves, F. L. S. Magalhães, J. N. N. Costa, 

P. S. P. Pessin, R. P. Souza, S. J. S. Silva, V. F. Carvalho, A. S. Santos, 

“Ajuste Ótimo de ESP e SVC-POD para Amortecimento de Oscilações”. 

Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos (SBSE 2020), 2020, Evento 

Remoto, doi:10.48011/sbse.v1i1.2435. 

 B. C. Ferreira, F. C. R. Coelho, W. Peres, J. N. N. Costa, V. F. Carvalho, 

“Estratégias de Operação para Sistemas de Armazenamento de Energia 

conectados a Rede Elétrica de Distribuição,” XV Simpósio Brasileiro de 

Automação Inteligente, 2021, Evento Remoto, doi: 10.20906/sbai.v1i1.2762. 

1.4 Estrutura do Texto 

 O presente trabalho é composto, além deste capítulo introdutório, por mais 

cinco capítulos e um apêndice. O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica 

sobre regiões de segurança estática e dinâmica, sua utilidade, métodos de 

construção e propostas para a otimização de sua plotagem. O Capítulo 3 contém os 
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equacionamentos que modelam o sistema para análise em regime permanente e 

dinâmico (para análise de estabilidade a pequenas perturbações, os modelos de 

estabilizadores de sistemas de potência empregados no estudo, o algoritmo de 

montagem das regiões de segurança pelo método convencional bem como os 

conceitos do PSO. No Capítulo 4 é discutida a metodologia de construção da região 

de segurança dinâmica através do PSO, bem como as considerações empregadas 

que permitem o aprimoramento da construção destas. Os resultados são 

apresentados no Capítulo 5, contendo as devidas comparações entre os dois 

métodos (convencional e proposto). As análises avaliam a precisão e o esforço 

computacional, bem como o teste da validade dos resultados mediante grandes 

perturbações. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Considerações Iniciais 

 Neste capítulo será introduzido o conceito de estabilidade e seus tipos, nos 

quais são normalmente divididos os estudos. Apresenta-se também as ferramentas 

de análise de segurança utilizadas, com ênfase nas regiões de segurança estática e 

dinâmica. 

2.2 Estabilidade de Sistemas Elétricos 

 No tratamento da Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência (SEP), em 

[6] tem-se a seguinte definição: 

“A Estabilidade do Sistema de Potência é a capacidade deste 

sistema, para uma determinada condição de operação inicial, de 

recuperar um estado de equilíbrio operacional após ser submetido a 

uma perturbação física, com a maioria das variáveis do sistema 

limitadas de modo que praticamente todo o sistema permaneça 

intacto.” 

Essa definição é aplicável a sistemas isolados ou interligados, sendo a 

interconexão uma tendência crescente, apesar do aumento da complexidade 

operacional. 

Segundo essa perspectiva, o estudo da estabilidade de sistemas elétricos de 

potência tem foco no atendimento de três requisitos fundamentais da energia elétrica 

de um sistema: 

1) a qualidade do fornecimento da energia elétrica;  

2) a ininterrupção do serviço (por motivos não relacionados à capacidade 

produtiva);  

3) a habilidade dos sistemas de se recuperar quando sujeito a falhas na 

transmissão de potência. 



 

7 
 

A análise de estabilidade de um SEP visa a avaliação do ponto de operação 

no qual este se encontra. Um ponto de operação de um SEP é definido pelas 

seguintes grandezas: 

a) magnitude e fase das tensões nodais; 

b) geração de potência ativa e reativa; 

c) fluxo de potência e de correntes nos ramos do sistema como: linhas de 

transmissão, transformadores e equipamentos (FACTS), etc. 

Em Regime Permanente (RP) esse conjunto de grandezas deverá atender e 

satisfazer determinados limites, sendo eles: 

a) as Leis de Kirchhoff (para potências geradas/demandadas e correntes nos 

ramos do sistema); 

b) limites de potência nos equipamentos (como nas linhas de transmissão, por 

exemplo); 

c) limites de tensão (as tensões nodais devem satisfazer os valores máximos e 

mínimos especificados em normas e regulamentos); 

d) limites de potência gerada (respeitando a curva de capacidade da máquina). 

A estabilidade é então avaliada de acordo com o comportamento dessas 

grandezas, mediante perturbações no sistema. 

2.3 Tipos de Estabilidade 

Para a compreensão desse tópico, comumente divide-se a análise da 

estabilidade em categorias [6]. Essa divisão baseia-se na dimensão da perturbação 

considerada, a variável principal do sistema observada (ângulo, tensão e frequência) 

e os dispositivos, processos e o intervalo de tempo considerado. A Figura 1 traz um 

diagrama de blocos esquemático, amplamente utilizado para apresentar esse tema: 
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            Referente à natureza da estabilidade 

            Referente à intensidade da perturbação 

            Referente à duração da perturbação 

Figura 1: Subdivisões do estudo de estabilidade. Adaptado de [1].  

2.3.1 Estabilidade de Tensão 

A estabilidade de tensão associa-se à habilidade do SEP em manter suas 

tensões em valores aceitáveis (segundo normas), quando esse é sujeitado a uma 

perturbação. A instabilidade de tensão, como descrito em [7], advém da 

incapacidade do sistema em fornecer o suporte de potência reativa necessário, 

provocando reduções nas tensões das barras. Em [4] os efeitos da instabilidade de 

tensão são descritos, podendo culminar em blackouts e/ou tensões com valores 

muito baixos ao longo do sistema. Esse tipo de estabilidade é ainda classificado em 
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duas subcategorias referentes à magnitude da perturbação: estabilidade de tensão a 

grandes e pequenas perturbações.   

De maneira objetiva, grandes perturbações estão associadas a falhas de 

grande magnitude no sistema, como contingências no circuito ou perda de blocos 

geração. Pequenas perturbações se referem, por exemplo, a mudanças de carga 

(aumento ou redução) em valores não tão drásticos.  

Como pontuado em [8], as ferramentas usadas para esses estudos são 

definidas com base na análise estática (sistema de equações algébricas) ou 

dinâmica (sistema de equações algébrico-diferenciais). O foco está na simulação do 

comportamento dos equipamentos associados ao controle/suporte de potência 

reativa, tais como: transformadores de tape variável, bancos de capacitores, 

compensadores de potência reativa, compensadores estáticos de reativo (Static 

Voltage Compensator – SVC). 

2.3.2 Estabilidade de Frequência 

Em [6] e [9] a estabilidade de frequência é definida como sendo: “a 

capacidade do sistema em sustentar a frequência estável (em regime permanente) 

após um distúrbio que interfira no balanço entre a geração e a carga”. A ausência 

desse balanço pode causar a perda de carga (condição em que a geração não supre 

totalmente a demanda).  

A estabilidade de frequência pode ser classificada em estabilidade de longo e 

curto prazo [10]: 

a) estabilidade de curto prazo: como o decaimento, por alguns segundos, 

da frequência das „ilhas‟ do sistema (cada ilha sendo um conglomerado composto 

por uma geração e cargas adjacentes) e um consequente desligamento, devido a 

uma ou mais ilhas com geração e/ou corte de carga insuficiente;  

b) estabilidade de longo prazo se vincula aos controles de gerações 

(regulador automático de velocidade) que demandam maior tempo para controle e 

atuação. 
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2.3.3 Estabilidade Angular 

A análise da estabilidade angular está associada ao estudo do 

comportamento dos ângulos dos rotores das máquinas síncronas, focando na 

capacidade dos geradores em manter o sincronismo quando o sistema é sujeito a 

uma perturbação. Em [4] e [11] é discutida a manutenção do sincronismo como uma 

dependência do equilíbrio entre os torques que influenciam no movimento do rotor 

da máquina (torques mecânicos e elétricos). O sincronismo entre as máquinas 

ocorrerá quando a diferença entre esses torques não causar um aumento 

progressivo do valor do ângulo interno (ângulo do rotor) das máquinas. 

Essa modalidade de estabilidade envolve o estudo das oscilações 

eletromecânicas inerentes do sistema, caracterizadas pelos efeitos dos torques 

elétricos e torques mecânicos.  Essas duas componentes de torques citadas se 

igualam em regime permanente, o que garante que a velocidade do rotor se 

mantenha constante. Perturbações no sistema afetam esse equilíbrio, causando a 

aceleração ou desaceleração das máquinas e esse desequilíbrio entre velocidades 

das máquinas implica na transferência de cargas, de uma máquina mais lenta para 

uma mais rápida. 

O estudo da relação entre perturbação e o ângulo é normalmente realizado 

através da equação de movimento [11], [12], [13], dada em (1): 

 
  

        

  
                (1) 

em que   denota um instante de tempo,   é a constante de inércia da máquina, 

        é o desvio de velocidade da máquina, em valores por unidade (pu),       é 

a potência mecânica e    é a potência elétrica (que é uma função não-linear do 

ângulo interno     ). A relação entre potência (proporcional ao torque) versus 

desvio de velocidade é não-linear e, a depender do estudo, linearizações são 

permitidas. Em relação à perturbação no sistema, a estabilidade angular se divide 

em: Estabilidade Angular à Pequenas Perturbações e a Estabilidade Transitória 

(Estabilidade à Grandes Perturbações).  
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A estabilidade transitória é resultado da capacidade do sistema manter o 

sincronismo quando uma grande perturbação (como perda de linhas, gerações, 

equipamentos, etc) ocorre. Como se trata de uma grande perturbação, a mudança 

no ângulo interno da máquina síncrona é grande, fazendo com que linearizações 

nas equações que descrevem o sistema não sejam adequadas para interpretar os 

efeitos da perturbação. Nesse caso, simulações no domínio do tempo são 

empregadas, o que demanda grande capacidade de processamento e tempo de 

simulação. Alguns métodos de integração numérica, como o método trapezoidal, por 

exemplo, são utilizados nesse estudo [3]. 

A análise da estabilidade a pequenos sinais foca na capacidade do sistema 

amortecer os sinais oscilatórios e transitórios causados por perturbações de 

pequena magnitude no sistema. Exemplos comuns são leves alterações nas 

gerações ou cargas. As alterações no sistema causadas por essas pequenas 

perturbações permitem que o equacionamento que o descreve seja linearizado, 

possibilitando o estudo por técnicas de controle linear e análise modal [3], [4]  

2.4 Análise da Segurança Estática e Dinâmica 

Os SEP estão operando cada vez mais em cenários de estresse, ou perto de 

seus limites, tornando extremamente importante o estudo e a avaliação de 

estabilidade para uma operação segura. Em [14] diz-se que a Análise de Segurança 

Dinâmica (Dynamic Security Assessment - DSA) é um termo geral que inclui os 

seguintes critérios de estabilidade: tensão, frequência e ângulo. Refere-se então às 

análises que determinam se o SEP atenderá, ou não, aos critérios de confiabilidade 

e segurança em períodos transitórios e em regime permanente, para todas as 

contingências mais prováveis (ressalta-se que a consideração de todas as 

contingências possíveis de um sistema é impraticável devido ao esforço 

computacional).   

Ainda de acordo com [14] as análises empregadas no planejamento da 

operação, no cálculo da capacidade de transmissão disponível e as análises de 

segurança on-line têm sido consideradas críticas pelos operadores do sistema.  
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Os estudos off-line acessam dados anteriores do sistema e listas de 

contingências. Para os estudos on-line, os dados são obtidos durante a operação do 

sistema, por meio do sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

[15]. Conforme [16], é dito que os estudos off-line, apesar de úteis na determinação 

de limites de estabilidade, podem considerar cenários conservadores, em que o 

sistema jamais irá operar. Nesse contexto, é discutido que os métodos on-line são 

atrativos para a determinação desses limites de estabilidade (pois consideram o 

ponto atual de operação do SEP). 

Sob esses aspectos, o comportamento da tensão e do ângulo dos geradores 

(transitório e a pequenos sinais) podem ser estudados através de ferramentas, para: 

a avaliação de segurança de tensão (Voltage Security Assessment - VSA), a 

avaliação de segurança transitória (Transient Security Assessment - TSA), e a 

avaliação de segurança a pequenos sinais (Small-Signal Security Assessment - 

SSA), respectivamente. Tais análises são realizadas avaliando diversos cenários de 

operação do sistema e contingências. 

A VSA consiste na observação da estabilidade de tensão do sistema, 

considerando uma lista de contingências críticas a serem avaliadas, e observando 

os níveis de tensão. O sistema será seguro se nenhuma contingência crítica for 

capaz de conduzir as tensões do SEP a níveis indesejados (que possam causar a 

interrupção de fornecimento de energia, por exemplo). Em [3] define-se os limites 

relacionados aos critérios de avaliação de segurança de tensão: sub e sobretensão 

nos equipamentos, potência ativa dos geradores, reserva de potência reativa e 

margens de estabilidade.  

A TSA relaciona-se à estabilidade transitória, consistindo então na 

determinação e avaliação do comportamento dinâmico do sistema. Isso é feito por 

meio de respostas temporais não lineares, para situações críticas de contingências. 

A segurança será assegurada em casos que nenhuma de tais contingências for 

capaz de interferir significativamente no sincronismo entre os geradores. Os critérios 

para essa avaliação de segurança são os limites no domínio transitório.  

A SSA determina as características do comportamento dinâmico do SEP 

diante de pequenas perturbações [17]. Seu estudo é realizado por linearizações do 
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modelo do sistema, do qual determina-se quão bem ou mal amortecidos estão seus 

modos de oscilação eletromecânicos de baixa frequência. A análise modal (baseada 

no cálculo dos autovalores do modelo linearizado) é fundamental na implementação 

de ferramentas de análises de estabilidade de pequenos sinais e, através dela, são 

estimadas as margens e limites de estabilidade [17]. 

A avaliação de segurança estática e dinâmica (Static and Dynamic Security 

Assessment - SDSA) do sistema de potência tem grande utilidade no aprimoramento 

de sua operação e, dessa forma, ela necessita levar em consideração alguns 

pontos, como a previsão de carregamento do sistema (variações ou futuras cargas 

instaladas), o planejamento da transmissão (construção e manutenção de linhas de 

transmissão) e armazenamento de recursos (associados à geração) [18]. Essa 

análise de segurança deve levar em conta critérios relacionados à: análises de 

contingência crítica, limites de carregamento dos equipamentos, fator de 

amortecimento mínimo desejado, margens de estabilidade transitória, limites 

dinâmicos para desvio de frequência e tensão. Os estudos off-line de SDSA fazem 

uso de fluxos de potência e dados de estabilidade transitória, para análise de 

cenários de operação possíveis. Os estudos on-line de SDSA usam o ponto atual de 

operação do sistema fornecido pelo Estimador de Estados, que processa os dados 

obtidos pelo sistema SCADA [18]. 

Os resultados do SDSA podem ser observados através de gráficos 

tridimensionais (denominados Regiões de Segurança) em que cada eixo representa 

um grupo de geração do sistema. Dessa forma, consegue-se mapear as regiões 

seguras à medida que ocorre a transferência de geração (redespacho) entre tais 

grupos. Para facilitar a análise, trabalha-se com projeções bidimensionais 

denominados nomogramas, permitindo a análise dos grupos de geração aos pares. 

Trabalhos como [19], [20] utilizam nomogramas para avaliar as regiões de 

segurança determinadas pela SDSA. 

2.5 Região de Segurança Estática 

Em [21] é feita uma revisão do conceito da região de segurança estática 

(Steady-State Security Region - SSSR). Como mencionado no tópico anterior, para 

efeitos práticos, a divisão do sistema é feita em três grupos de geração. Trata-se de 
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um gráfico tridimensional que mostra a região em que o sistema de potência pode 

operar, sem violar qualquer limite de segurança no caso base e em algumas 

contingências (de acordo com o estudo em foco). Os eixos desse gráfico estão 

associados às potências ativas dos respectivos grupos de geração.  

De maneira geral, a construção da SSSR leva em conta os limites de potência 

ativa e reativa das máquinas, as tensões nas barras (nós) do sistema, os limites 

térmicos das linhas de transmissão e a convergência do problema de fluxo de 

potência. Através desses limites e de um ponto de operação original, também 

chamado de caso base (uma configuração do sistema, contendo os seus valores 

respectivos de potências e tensões), a região de operação segura é construída no 

entorno desse ponto de operação.  

As projeções desse gráfico tridimensional são os nomogramas, como 

mencionado no tópico anterior, que facilitam a análise gráfica por uma maneira 

rápida e compreensível dos perfis seguros de despacho de um sistema de potência 

e da visão da distância entre o ponto de operação e o limite de segurança mais 

próximo [20].  A Figura 2 mostra a representação tridimensional da região de 

segurança e os nomogramas obtidos dela: 

 

Figura 2: Exemplo de representação da região de segurança e seus nomogramas [2]. 
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  A abordagem da SSSR foi inicialmente apresentada em [22] e, 

posteriormente, trabalhos como [23] e [24] buscaram desenvolver métodos de 

identificá-la. Em [25] é proposta a construção da região de segurança estática por 

meio da programação linear (com uso de fluxos de potência DC), tendo a vantagem 

de grande velocidade computacional e a desvantagem de a linearização tornar a 

região de segurança não tão precisa quanto na modelagem não-linear.  

Por meio dos nomogramas obtidos das SSSR, trabalhos como [26] e [27] 

avaliaram a segurança do sistema elétrico de potência brasileiro. Em [28] é proposto 

um algoritmo para a análise VSA a partir de nomogramas da SSSR, bem como a 

avaliação da influência dos modelos de carga nas análises de segurança do sistema 

elétrico de potência.  

No Brasil, o programa ANAREDE desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (CEPEL) [15] possui um módulo para construção das SSSR. 

Adicionalmente, o programa Organon utilizado nos Centros de Operação do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também constrói a SSSR em tempo 

real [26]. 

As regiões de segurança estáticas obtidas no ANAREDE foram usadas para 

validar os resultados e análises propostos em [2], que apresentou conceitos de 

regiões de segurança adaptativas. Neste trabalho foi feita uma revisão da 

construção das SSSR e a inclusão de aplicação de processamento paralelo para 

redução de seu tempo de construção.  

Objetivando a redução do esforço computacional, alguns trabalhos buscaram 

aperfeiçoar o algoritmo de construção da SSSR. Em [29] as SSSR são construídas 

com base em malhas homogêneas de patamares, cuja quantidade pode ser 

controlada independente do regime de cargas. A previsibilidade dos patamares 

gerados permite o ajuste no passo de transferência, de modo que a construção da 

SSSR é feita em uma janela de tempo pré-definida. 

 O fluxo de potência ótimo sequencial foi utilizado em [30], buscando uma 

nova metodologia de construção da SSSR baseada no cálculo da máxima 

transferência de potência ativa entre regiões importadoras e exportadoras. 

Linearizações sucessivas na solução do problema de otimização permitiram a 
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obtenção de um compromisso entre precisão dos nomogramas e o tempo 

computacional, atingindo redução do tempo computacional da ordem de 91,97%, 

quando comparado ao do ANAREDE.  

Nos trabalhos [20], [21] uma metodologia de construção de SSSR utilizando 

uma meta-heurística (no caso a Otimização por Enxame de Partículas, do inglês 

Particle Swarm Optimization- PSO [31]) foi abordada e teve seus resultados 

comparados ao método convencional (que é utilizado em diversos programas 

comerciais). A metodologia proposta possui melhor performance computacional, que 

depende das características do sistema. Enquanto o método convencional de 

obtenção das SSSR é limitado pelo número de direções adotadas (e passos de 

transferência), a metodologia baseada no PSO é limitada por sua randomicidade, 

podendo causar algumas distorções nos limites das regiões plotadas.  

As SSSR também são usadas no estudo dos sistemas de distribuição.  A 

análise de segurança em sistemas de distribuição pode ser vista em [32], em que os 

três eixos da SSSR representam (i) a potência trocada com a subestação, (ii) o 

montante de potência advinda de fontes renováveis e (iii) o montante de cargas do 

sistema. Dessa forma é possível avaliar a máxima penetração de potência renovável 

no sistema de distribuição sem que os limites de segurança sejam violados. Em [33] 

é proposta uma metodologia para a construção de SSSR em sistemas de 

distribuição considerando as incertezas inerentes às injeções de potência por parte 

das cargas e das fontes renováveis: propõe-se um modelo de otimização quadrática 

em que se considera como restrições a probabilidade de atendimento aos limites de 

tensão e corrente. Os resultados da otimização mostram que o tempo computacional 

obtido é menor que o tempo computacional de outros métodos existentes. 

2.6 Região de Segurança Dinâmica 

A Região de Segurança Dinâmica (Dynamic Security Region - DSR) permite a 

avaliação da condição do sistema elétrico em um ponto de operação inicial e em sua 

vizinhança, com o diferencial de também levar em consideração critérios como o 

nível de amortecimento de oscilações, afundamento de tensão, etc. [34]. Os fatores 

de amortecimento dos modos de oscilação do sistema são obtidos pela análise 
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modal e esses critérios descritos se associam aos conceitos apresentados pela 

SSA.  

Da mesma forma que para a SSSR, alguns cenários em contingência 

(normalmente aqueles os quais o sistema se encontra mais suscetível) são 

utilizados na construção da DSR. Um ponto de operação é então caracterizado 

como seguro quando, em operação normal e sob contingências, forem respeitados 

todos os limites de estabilidade solicitados no estudo. No caso da DSR inclui-se 

também a restrição de não haverem modos de oscilação com fatores de 

amortecimento baixos (em relação a um fator de amortecimento pré-estabelecido, 

abaixo do qual o sistema apresente problemas de estabilidade a pequenos sinais) 

[19]. 

Programas para a simulação das SSSR também são amplamente utilizados, 

como no caso de [15], em que é feita a avaliação da SDSA pela integração 

ANAREDE (fluxos de potência e contingências) e o ANATEM (transitórios 

eletromecânicos) em um ambiente de processamento paralelo.  

Como os modos de oscilação são o principal critério avaliado na construção 

da DSR, diversos trabalhos buscam maneiras de determiná-los. Em [35] é proposto 

um algoritmo de construção usando uma abordagem onde são consideradas as 

situações pré-falta, durante a falta e pós-falta, de modo que para uma dada condição 

estável pré-falta o sistema seja assintoticamente estável pós-falta. Um método direto 

para a determinação da DSR é proposto em [36], no qual são usadas as regiões de 

estabilidade transitória, sob diferentes injeções de potência crítica. Em [37] a DSR 

para análise da segurança e controle preventivo é definido em termos de variáveis 

de controle pré-falta (geração de potência e corte de carga). Os limites da DSR são 

expressos a partir de uma função que é a solução de um modelo dinâmico, 

aproximada por expressões quadráticas e lineares. Os autores afirmam a 

necessidade de futuras investigações para redução do tempo computacional, que foi 

significativo para o sistema New-England utilizado. 

Os nomogramas também são úteis no estudo da DSR e trabalhos como [19] 

fazem uso dessa abordagem. No trabalho [19], foi proposto o “método dos 

nomogramas de amortecimento” (Damping Nomograms Method - DNM) em que, de 
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acordo com faixas de coeficiente de amortecimento, foram sobrepostas as regiões 

de geração que pertenciam aos respectivos valores de amortecimento. O método foi 

implementado no programa PacDyn desenvolvido pelo CEPEL (fazendo a 

comunicação entre ele e o ANAREDE para plotagem das DSR). O cálculo dos 

coeficientes de amortecimento para construção dos nomogramas requer 

considerável tempo computacional (devido ao cálculo dos autovalores do modelo 

linearizado). Nesse sentido, em [19] considerou-se dois métodos para cálculo dos 

autovalores: os métodos da fatoração QR [38], [39] e o DPSE [40]. O efeito do 

redespacho de potência e do reajuste de estabilizadores de sistemas de potência foi 

abordado, buscando a melhoria de segurança das DSR  

É importante citar que a utilização de fontes renováveis e seu impacto na 

operação do SEP também foi investigada em alguns trabalhos, que focam na 

observação de seu efeito nas DSR. Em [41] é observado quão efetiva é a utilização 

da SDSA, através do uso simultâneo das análises de segurança estática e dinâmica, 

para a investigação de pontos de operação do SIN, passíveis de ocorrer em futuro 

próximo, com relação à geração eólica. O trabalho desenvolvido em [42] se 

aprofunda mais no tema, com sugestão e análise do efeito de uma alternativa para a 

conexão de múltiplos parques eólicos, principalmente para a melhoria da capacidade 

de transferência de energia para o sistema elétrico. 

2.7 Considerações Finais 

Neste capítulo, através de uma revisão bibliográfica, foram apresentados os 

conceitos de estabilidade, extremamente importantes no condicionamento da 

operação do SEP. Por meio dos conceitos de estabilidade, as análises utilizadas 

para seu estudo foram abordadas para a introdução da construção das regiões de 

segurança. 

Por fim, os objetivos e resultados de alguns trabalhos focados nas regiões de 

segurança estática e dinâmica foram apresentados, mostrando a relevância no 

cenário dos SEP atualmente.  
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3 MODELAGEM 

 

3.1 Considerações Iniciais 

 Neste capítulo serão apresentados os conceitos necessários para 

compreensão da modelagem proposta neste trabalho.  

3.2 Modelagem do Sistema Elétrico em Regime Permanente 

 Para qualquer estudo relacionado aos sistemas de potência, é necessário, 

inicialmente, remontar à sua modelagem, a qual é crucial para a estimação de seu 

estado, cálculo da distribuição do fluxo de potência e de outras grandezas de 

interesse. Essa modelagem, para a condição de regime permanente, é feita 

adotando-se um conjunto de equações algébricas não-lineares, que consideram as 

características dos elementos que compõem a rede (linhas de transmissão, 

transformadores, geradores, por exemplo) bem como as grandezas que 

representam o momento no qual a rede se encontra: tensões, ângulos, potências 

ativas e reativas, etc.  

 Seja o modelo de uma linha de transmissão entre duas barras, representado 

na Figura 3: 

 

Figura 3: Sistema de Potência Básico. 

 O elemento     refere-se ao elemento       da matriz admitância de barras, e 

   
   representa metade da susceptância da linha de transmissão,     é a potência 

complexa que flui da barra   para a barra  .  
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 As equações mais básicas para a modelagem desse sistema são obtidas pela 

imposição da conservação das potências ativas e reativas em cada barra do 

sistema. Esse princípio de conservação significa que as potências geradas em uma 

barra são iguais às potências demandadas nessa mesma barra, o que também quer 

dizer que as potências líquidas injetadas na barra deverão ser iguais à soma das 

potências que fluam nos componentes que possuam essa barra como um de seus 

terminais [12], [43]. Uma forma de reunir essas ideias anteriormente expressas é 

feita por meio das equações a seguir: 

 
               

    
 ∑   

  

   

 (2) 

 
               

    
 ∑   

  

   

 (3) 

 Nas equações (2) e (3) o índice   refere-se à barra em análise, o índice   

refere-se às demais barras do sistema, até um limite    que expressa o número total 

de barras do sistema. Os índices    e    referem-se às gerações e demandas da 

barra em análise, respectivamente. Essas duas equações algébricas compõem o 

balanço de potência do SEP [44] e para torná-las mais completas é necessária a 

expansão dos termos associados aos fluxos entre barras. Com as devidas 

deduções, as equações anteriores são representadas por: 

 
     ∑            

 

   

            (4) 

 
     ∑            

 

   

            (5) 

em que    e    são as magnitudes das tensões nas barras   e  ,     e     são os 

elementos       da matriz susceptância e admitância de barras,           é a 

diferença angular entre as barras   e  . 

As equações (2) à (5) são a base para o estudo do problema de fluxo de 

potência, em que normalmente é utilizado o método de Newton-Raphson para sua 

solução [45], [46]. 
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3.3 Modelagem Dinâmica do Sistema 

 As equações que representam o SEP têm característica não-linear. Partindo 

de um ponto de operação inicial (dado pela solução do fluxo de potência), é possível 

se obter um modelo linearizado fazendo uso do conceito de linearização por série de 

Taylor. 

3.3.1 Linearização e Representação em Espaço de Estados  

O SEP pode ser representado por um conjunto de equações algébrico-

diferencial conforme a equação (6): 

 

{

 ̇          
          
          

 (6) 

em que:   é o chamado vetor de variáveis de estado do sistema (ângulos internos, 

velocidades, tensões internas, tensões de campo, etc.),   é o vetor das variáveis 

algébricas do sistema (tensões nodais, correntes, etc.),   é o vetor de variáveis de 

entrada do sistema (tensões de referência, potência mecânica, etc.) e    é o vetor de 

variáveis de saída. Por fim, as funções  ,   e   são não lineares. 

 Em um ponto inicial (um ponto de solução e convergência de um problema de 

fluxo de potência) definido por           , o processo de linearização pode ser 

realizado partindo do princípio que, na condição de regime permanente, o sistema 

se encontra em equilíbrio. Matematicamente pode-se representar o equilíbrio 

segundo a equação (7): 

         ̇               (7) 

 Seja uma pequena perturbação no sistema, denotada pelo termo  , de 

maneira que seja válido adotar as afirmações apresentadas em (8). O novo estado 

atingido pelo sistema deverá satisfazer a equação (6). Logo, a nova representação 

do estado será dada por (9): 

 
{

       
       
       

 (8) 
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{
 ̇    ̇    ̇                      

                                            
                            

 (9) 

 Como é assumido que a perturbação no sistema é de pequena magnitude, as 

funções não lineares adotadas em (9) podem ser linearizadas em termos da 

expansão em série de Taylor, desconsiderando os termos de ordem 2 ou superior. O 

resultado é apresentado em (10): 

 

{
  ̇                
                
                 

 (10) 

Um outro artifício matemático é, fazendo uso das equações algébricas do 

sistema, realizar as devidas substituições, eliminando as variáveis algébricas do 

problema. Utilizando as devidas manipulações matemáticas e considerando o 

equilíbrio exposto pela equação (7), é válida a igualdade em (11): 

 
{
  ̇               

                
 (11) 

em que:      é a matriz de estados,      é a matriz de entradas,      é a matriz de 

saídas e      é a matriz de transmissão direta, onde   indica a quantidade de 

variáveis de estado,   indica a quantidade de variáveis de entrada e   a quantidade 

de variáveis de saída. Essa é a chamada representação em espaço de estados, 

amplamente utilizada nos estudos de controle, analise de pequenas perturbações, 

etc. [1], [44], [47], [48]. 

3.3.2 Fundamentos da Representação Matemática do Gerador 

 O movimento do rotor de um gerador, seja ele cilíndrico ou de polos salientes, 

é governado pela equação descrita em (12) [11]: 

 
 
      

  
  

       

   
             (12) 

em que:  

   é o momento de inércia, em [Kg.m²]; 
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    é o ângulo de deslocamento do rotor em relação a um referencial 

estacionário, em [rad mec]; 

    é a velocidade de deslocamento do rotor, em [rad mec/s]; 

    e    são respectivamente a componente de torque mecânico e torque 

elétrico, em [N.m]; 

Definindo a existência de um referencial girante, em relação à velocidade 

mecânica síncrona     dada em [rad mec/s], é possível obter uma relação entre tal 

referencial, o referencial estacionário e a posição do rotor. Seja então um ângulo 

     , definido entre a posição do rotor e o referencial girante e o produto     , 

referindo-se à posição entre o referencial girante e o referencial estacionário, ambos 

em [rad mec], tem-se a relação definida em (13): 

                  (13) 

A potência equivale ao produto da velocidade angular com o torque, de modo 

que é possível a obtenção da potência em valores por unidade (pu) a dividindo pela 

potência aparente nominal. Outra observação importante é a relação entre a 

velocidade mecânica e a velocidade elétrica, em que há a proporcionalidade     

(em que   é o números de pólos da máquina), permitindo reescrever as equações 

com grandezas mecânicas em termos das grandezas elétricas [11]. 

Com as afirmações anteriores, fazendo as devidas manipulações e 

substituições na equação (12), tem-se a dedução da equação de movimento (14): 

   

  

      

   
                   (14) 

A forma da equação (14) difere da equação (12), principalmente no sentido de 

ter sido complementada com os efeitos de potência de amortecimento, definida pelo 

termo      . Tal potência representa, por exemplo, o efeito dos enrolamentos 

amortecedores. Como também pode ser depreendido entre (12) e (14), outra 

equação de suma importância é a relação ângulo interno - desvio de velocidade, 

apresentada em (15): 

      

  
      (15) 
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Após a definição das duas equações mecânicas, parte-se para a obtenção 

das equações que representam os circuitos do estator e do rotor do gerador, tendo 

por base o circuito do estator, descrito na Figura 4, e o do rotor descrito na Figura 5: 

 

Figura 4: Representação do estator. Adaptado de [11]. 

 

 

Figura 5: Representação do rotor. Adaptado de [11]. 

Como observado nas figuras anteriores, há uma diferença entre o sistema de 

coordenadas utilizado para as equações do rotor (equações do circuito de campo, 

em coordenadas   e   girantes) e para as equações do estator (em coordenadas  , 

  e   fixas). Para combinar matematicamente os efeitos estator-rotor são utilizadas 

as transformações de Park, para que todas as equações estejam em um mesmo 
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sistema de coordenadas (opta-se pelo sistema de coordenadas   e   girantes, 

devido às facilidades de manipulação das variáveis) [11], [49], [50].  

Em [4] e [11] podem ser encontradas as deduções matemáticas das equações 

apresentadas em (16): 

       
      

  

      
      

  

 

  

   

  
      

 

  
      

 

  

   

  
      

 

  
      

   
 

   
 

  
    

        
         

   
 

   
 

  
    

  (     
 )   

 

 

(16) 

em que: 

 os índices   e   estão relacionados com os eixos direto e em quadratura; 

    e    são as componentes de tensão em regime permanente nos terminais 

da armadura da máquina; 

    é a resistência da armadura; 

    e    as componentes de corrente da máquina, em regime permanente; 

     e    as componentes de reatância síncrona; 

     é a tensão do sistema de excitação (circuito de campo); 

     e    são as componentes de fluxos magnéticos; 

     
  e    

  são constantes de tempo; 

    
  e   

  são as componentes de reatância transitória, de eixo em quadratura 

e direto;  

   
  e   

  são tensões proporcionais ao fluxo nos enrolamentos amortecedores 

e ao fluxo do circuito de campo. 

Adicionalmente, a potência elétrica pode ser definida como uma relação entre 

fluxos magnéticos-correntes. A componente de potência de amortecimento é 

representada como proporcional ao desvio de velocidade (em p.u.)                   
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           ⁄ , permitindo que a equação do movimento seja atualizada como 

em (17), em que a proporcionalidade é representada pelo coeficiente de 

amortecimento  : 

   

  

      

   
                      (17) 

3.3.3 Modelo do Sistema de Excitação 

Os critérios de desempenho do sistema de excitação são determinados por 

considerações da máquina, bem como do SEP. Por exemplo, em relação à máquina, 

o sistema de excitação deverá ser capaz de suprir e ajustar a corrente de campo, 

mantendo a tensão terminal do gerador. Em relação ao SEP, o sistema de excitação 

deve contribuir com o controle de tensão e aprimoramento da estabilidade do 

sistema.  

Existem diversos modelos de sistema de excitação, sendo o modelo estático 

bastante citado na literatura e descrito por uma equação diferencial de primeira 

ordem [44], [51], conforme apresentado em (18).  

 
  

    

  
        (          ) (18) 

em que: 

    e    são o ganho e a constante de tempo do sistema de excitação;  

    é o valor absoluto da tensão de terminal do gerador; 

      é a tensão de referência, a qual a tensão de terminal deve ser mantida; 

    é um valor de tensão adicional aplicável ao sistema de excitação, utilizado 

como um sinal de controle. 

3.3.4 Aplicação da Linearização às Equações 

O sistema de equações apresentado é muito utilizado em estudos de 

oscilação entre um gerador e o sistema, ou um grupo de geradores oscilando em 

relação a outro grupo de geradores [52]. A não-linearidade presente nessas 
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equações exige certas considerações, a fim de tornar o sistema representável ao 

modelo em espaço de estados.  

O presente trabalho faz uso das análises de oscilação entre grupos de 

geradores e, portanto, cada gerador   (        , sendo   geradores) possuirá seu 

comportamento definido pelas equações anteriores, simplificadas com base nas 

considerações [4], [11]: 

a) Os transitórios do estator são desconsiderados, removendo os termos 
    

  
 e 

    

  
 do sistema de equações (16); 

b) O desvio de velocidade é pequeno, quando comparado à velocidade síncrona 

  ;  

c) As potências mecânicas aplicadas ao sistema se mantêm constantes durante 

o período transitório; 

Após devidas simplificações e manipulações tem-se o sistema de equações 

dado em (19) e adotado nesse trabalho para a representação dos geradores e seus 

respectivos sistemas de excitação. 

      

  
 

    [   
     (       

 )            ]

   
 

    
 

  
 

    
          

         

    
  

   

  
         

     

  
 

         (             )

   
 

 

 

(19) 

O efeito do sinal de controle     será discutido em um tópico posterior.  

Para o caso das equações algébricas do sistema é necessário, inicialmente, 

retomar os estudos sobre o sistema de coordenadas. Como feito de início, o sistema 

de coordenadas adotado para as equações estator-rotor é um sistema de 

coordenadas girante, porém o sistema elétrico em regime permanente faz uso de um 

sistema de coordenadas fixo. Em termos desse sistema de coordenadas fixo, define-

se a corrente injetada na barra e a tensão da barra por (20): 
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     (        ) 

 (   
 
 
)
 

   
     (        ) 

 (   
 
 
)
 

(20) 

Usando as devidas manipulações matemáticas, as equações algébricas do 

estator serão as definidas em (21): 

    
                    

       

   
                    

       
(21) 

Observando as equações de corrente e tensão apresentadas anteriormente 

em (20), podemos retornar às equações (2) e (3), de modo a relacioná-las as 

equações de fluxo de potência (22): 

     
       ∑    

 
    

    
    (        ) 

  (   
 
 
)          ∑       

              

 

   

 
(22) 

A equação (22) é válida para todas as barras do sistema. Para as barras onde 

não há um gerador conectado ela também é válida, sendo o produto da tensão e 

corrente do gerador igualado a zero (    
 ).  

Como pode ser visto no sistema de equações (19), (21) e (22), as equações 

diferencias do modelo eletromecânico e algébricas do modelo de fluxo de potência 

possuem contribuição de variáveis algébricas (valores absolutos das tensões de 

terminais    , ângulos das tensões de terminais    , componentes de correntes de 

eixo direto     e componentes de corrente de eixo em quadratura    ), contribuição de 

variáveis de estado (desvios de velocidade      , ângulos internos dos geradores 

  , tensões transitórias de eixo direto    
  e tensões de campo     ) e contribuição de 

variáveis de entrada (tensões de referência       e potências mecânicas    ).  

No caso de o sistema sofrer uma pequena perturbação, de modo que o 

conceito de linearização apresentado nas equações (8) à (10) seja aplicável, 

podemos representar esse sistema de equações segundo o modelo em espaços de 

estado, apresentado em (11). Portanto, as variáveis de estado terão a inclusão do 
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símbolo  , significando um desvio em relação ao valor em regime permanente. O 

resultado é representado pela equação (23): 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

̇

   
̇

    
 ̇

     
̇
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̇
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(23) 

 

 

 Neste trabalho, as variáveis de saída   são definidas conforme (24). Isso é 

devido ao fato de que as variáveis de saída serem aquelas usadas na entrada dos 

controladores de amortecimento conforme discutido mais adiante.  

   [            ]   (24) 

3.4 Análise Modal 

Com a teoria de linearização apresentada e a dedução do modelo estudado 

neste trabalho, parte-se ao estudo de estabilidade utilizando os elementos do 

modelo em espaço de estado. 

Seja a matriz de estados  . Os autovalores dessa matriz são obtidos a partir 

da solução da equação (25): 

       

(         
(25) 

Em que   é um autovetor à direita e   é um autovalor. Para obter a solução 

não-trivial, o termo entre parênteses deve ser igual a zero e, portanto, faz-se (26): 

    [      ]    (26) 

Considerando a dimensão     da matriz de estados, a expansão dessa 

equação é chamada equação característica, que possui   soluções, os quais 

formam o conjunto de autovalores que são solução de (26) [3], [4], [48].  
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Para o estudo de estabilidade usando o conceito de autovalores é útil 

representar o sistema (11) no domínio da frequência (já que ele é composto por um 

conjunto de equações diferenciais no domínio do tempo). Fazendo algumas 

aproximações, considerando a matriz de transmissão direta nula (   ) e adotando 

condições iniciais nulas, a transformada de Laplace do modelo é apresentada em 

(27): 

                      

                       

         
   [      ]

    [      ]
 

 

(27) 

A equação (27) contém uma relação direta entre as entradas e saídas do 

sistema, no domínio da frequência. A transformada inversa de Laplace retorna essa 

mesma relação, no domínio do tempo, de modo que o significado dos autovalores 

impactará no comportamento da curva da variável de saída, sendo eles os modos 

dinâmicos. Esse efeito é descrito como segue: 

a) Autovalor real positivo: efeito de instabilidade aperiódica, com um aumento 

gradativo do valor do sinal de saída; 

b) Autovalor real negativo: efeito de atenuação do sinal de saída, tendendo a 

atingir um valor fixo;  

c) Autovalor complexo conjugado: efeito oscilatório no sinal de saída. A parte 

real segue as análises apresentadas em (a) e (b). A parte imaginária define a 

frequência de oscilação. 

Essas análises podem ser vistas de acordo com a representação genérica, no 

domínio do tempo, da equação que descreve o sinal de saída (28): 

         
       

         
    (28) 

em que    à    são constantes definidas matematicamente.  

Depreende-se que o sinal de saída constitui-se de uma combinação linear dos 

modos dinâmicos referentes aos autovalores do sistema. Considerando que cada 

um deles possa ser descrito pela equação (29): 
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√  
     

 
 

(29) 

 A parte real em cada modo causa um efeito atenuante ou expansivo e a parte 

imaginária um efeito oscilatório. Um coeficiente de amortecimento    é então definido 

em termos dos elementos que compõem o modo, de maneira que quão maior seu 

valor, melhor amortecido é o sistema. Diversos trabalhos adotam a melhoria desse 

coeficiente para o aperfeiçoamento da estabilidade do sistema [19], [53], [54]. 

 Os modos de oscilação são avaliados de acordo com a sua respectiva 

frequência de oscilação   , sendo eles: intra-planta, local, inter-área, modos de 

controle e modos torcionais [55], sendo que os principais para o presente estudo são 

os três primeiros. Eles são definidos por: 

 Modos Inter-área: com frequências de oscilação entre 0,1 e 0,7 Hz, são 

caracterizados pela oscilação entre um grupo de geradores pertencente a uma área 

e outro grupo de geradores, pertencentes a outra área; 

 Modos Locais: com frequência de oscilação entre 1 e 2 Hz, são 

caracterizados pela oscilação de um gerador, ou grupo de geradores, em relação ao 

sistema como um todo; 

 Modos Intra-planta: com frequências entre 2 e 3 Hz, são caracterizados 

pela oscilação entre geradores de uma mesma usina. 

3.5 Controlador de Amortecimento (PSS) 

Quando o SEP é sujeitado a uma perturbação, ocorrerá um desequilíbrio entre 

os torques elétrico e mecânico presentes em cada máquina (acarretando aceleração 

ou desaceleração nas mesmas). A operação desejada do sistema requer um 

compromisso entre os torques sincronizantes e de amortecimento, tendo eles 

valores positivos. Remontando à equação (17), vemos que a potência elétrica 

(consequentemente o torque elétrico    ) possui uma componente associada ao 

amortecimento (proporcional ao desvio de velocidade em pu,      ) e uma 

associada ao sincronismo (a qual pode ser deduzida, obtendo uma 
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proporcionalidade ao desvio do ângulo interno    ) [4], [11]. Em termos de análise de 

torque, tem-se a equação (30): 

                     (30) 

Na equação anterior,     é chamado de coeficiente de torque sincronizante e 

    é chamado de coeficiente de torque de amortecimento [52]. A ausência de 

torque sincronizante conduz a um problema de instabilidade monotônica, enquanto a 

ausência de torque de amortecimento conduz a uma instabilidade oscilatória. 

O sistema de excitação tem grande efeito no torque sincronizante, como visto 

em [51], em que foram empregados sistemas de excitação estáticos com alto ganho 

e baixa constante de tempo. Apesar de conseguirem uma melhoria do torque 

sincronizante, houve uma deterioração no torque de amortecimento.  

Em situações como a descrita, o coeficiente de potência de amortecimento 

    é negativo. Para resolver esse problema, foi proposta em [51] a utilização de um 

sistema de controle, tendo como entrada o sinal de desvio de velocidade e saída um 

sinal de tensão auxiliar a ser inserido na entrada do sistema de excitação. Tal 

controlador adiciona torque de amortecimento ao sistema. Esse sistema de controle 

é o chamado Estabilizador de Sistemas de Potência (Power System Stabilizer – 

PSS), composto por três estágios: Ganho, Compensação de fase e Filtro: 

1) Ganho: o ganho do estabilizador      é ajustado de modo que o valor 

de coeficiente de amortecimento seja o desejado; 

2) Compensação de fase: faz a compensação de fase necessária com 

base nas características dinâmicas do sistema e pontos de operação. Segue-se a 

equação (31):  

 
        

∏        
 
   

∏        
 
   

 (31) 

em que   indica o número de estágios de compensação, o que é justificado por 

haver um limite prático de compensação de 60° por bloco de compensação [48]; 

3) Filtro washout: o PSS deve atuar em regime transitório, portanto, um 

filtro passa-altas é empregado de modo a neutralizar sua participação em regime 
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permanente. A constante de tempo    é dependente da frequência de oscilação em 

que o filtro deverá atuar. A equação (32) apresenta o modelo de filtro utilizado: 

 
           

     

       
 (32) 

A Figura 6 apresenta o diagrama de blocos resultante para o PSS: 

 

Figura 6: Representação diagrama de blocos do PSS (ESP). Adaptado de [11]. 

O sinal de tensão da saída do PSS     é utilizado como o sinal de controle 

adicional, presente no sistema de equações (19). 

 3.6 Construção das Regiões de Segurança Via Modelo Convencional 

As Regiões de Segurança são ferramentas utilizadas para a avaliação da 

segurança estática e dinâmica do sistema, ou seja, em regime permanente e 

durante transitórios, sendo capazes de fornecer graficamente as informações sobre 

um ponto de operação de um SEP e suas margens de segurança. Como visto em 

[56], grandes sistemas com elevado número de geradores possuem diversos 

cenários de operação, tornando extremamente complexas as análises.  

Uma forma adotada para viabilizar as análises de forma gráfica foi a utilização 

apenas das barras geradoras e sua divisão em três grupos de geração, o que 

também foi feito em trabalhos como [2], [29], [57].  

Nessa ferramenta gráfica, cada grupo possui sua geração aumentada ou 

diminuída com base em um fator de participação de grupo [57]. Adicionalmente, os 

geradores internos a cada um desses grupos devem possuir também um fator de 

participação individual para cálculo do redespacho de potência. Sob essa 
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perspectiva, a construção da região de segurança é baseada na transferência de 

potência ativa entre esses três grupos, onde o aumento da geração de um acarreta 

na redução da geração no(s) grupo(s) restante(s), mantendo o balanço de potência 

ativa do sistema [2]. Matematicamente esse balanço é representado pela equação 

(33): 

              (33) 

A equação anterior garante que a soma das gerações dos grupos, denotados 

por   , deverá ser igual ao somatório das cargas e das perdas    , no ponto de 

operação em questão. Adotando as cargas constantes, a equação pode ser 

mapeada em   , tal que ao ser adotado um grupo como referência (chamado grupo 

swing), sua geração pode ser definida em termos das gerações dos demais grupos, 

fechando assim o balanço de potências (similar ao que é feito para uma barra swing, 

em um problema de fluxo de potência [12], [43]). 

Uma forma facilitada de realizar a análise gráfica é feita por meio dos 

nomogramas, que são as projeções bidimensionais em    em pares dos grupos de 

geração. Essa configuração foi apresentada na Figura 2. Em [58] é descrita a 

importância dessas projeções, pela facilidade nas observações das margens 

seguras e inseguras do sistema.  

O método convencional para construção das regiões de segurança pode ser 

visto em [2], [28] e [57], em que a montagem é realizada através de cinco etapas, 

sendo elas: 

1) Divisão do SEP em três grupos de geração (  ,    e   ); 

2) Determinação dos limites de segurança e das direções de transferência de 

geração; 

3) Definição das regiões exportadoras e importadoras; 

4) Cálculo dos fatores de participação; 

5) Transferência de potência entre os grupos. 
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3.6.1 Divisão do SEP em três grupos de geração 

De acordo com [2] e [57], cada um dos grupos de geração pode ser formado 

por uma ou mais unidades geradoras (podendo elas pertencer a um mesmo 

subsistema ou a uma mesma bacia hidrográfica, por exemplo). A separação das 

unidades geradoras pode ser realizada em um número de grupos maior que três, 

porém a adoção da quantidade limitada a três permite a representação 

tridimensional (já citada), que facilita a análise visual dos resultados e reduz a 

complexidade para aplicações práticas (um grande número de grupos aumenta o 

esforço computacional) [58]. A existência do grupo swing é ainda mais pertinente, 

pois os efeitos do aumento ou redução nas gerações dos outros dois grupos são 

suportados por ele, permitindo a investigação de diversos cenários. 

Neste trabalho, o grupo de geração    é adotado como o grupo swing, 

fechando assim o balanço de potência ativa resultante da análise da transferência 

de potência entre os demais grupos. A Figura 7 apresenta o modelo da divisão do 

sistema: 

 

Figura 7: Exemplo de sistema dividido em três grupos de geração. 
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3.6.2 Determinação das Direções de Transferência de Geração e dos Limites de 

Segurança 

Esse tópico pode ser dividido em dois: 

1) Determinação das direções de transferência de geração: 

Tendo um ponto de operação inicial, chamado de „Caso Base‟, tanto a Região 

de Segurança Estática (RSE ou SSSR) quanto a Região de Segurança Dinâmica 

(RSD ou DSR) são construídas a partir da solução de diversos fluxos de potência, 

com diversas configurações de geração do sistema, com a diferença que a RSD 

exige também a solução de equações dinâmicas do modelo do sistema (cálculo de 

autovalores e análise modal).   

A Figura 8 exemplifica como, a partir do Caso Base e das direções de 

transferência, é montado o gráfico do plano        . 

 

Figura 8: Distâncias de Transferência. Adaptado de [21]. 

Sendo o Caso Base o ponto central do gráfico, os novos pontos de operação 

do sistema são obtidos conforme um ponto de operação atual se move em uma 

determinada direção, por meio de passos de transferência fixados, em que o perfil 

de carregamento do sistema é o mesmo que no Caso Base, tendo a geração de 
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potência ativa e demais grandezas modificadas. Em cada novo ponto de operação é 

verificada a violação de limites, realizando cálculos de fluxo de potência (para a 

RSE) e análises modais (para a RSE e RSD).  

O número de direções de transferência impacta diretamente tanto na precisão 

da região de segurança quanto no tempo computacional necessário para sua 

construção. As direções são definidas com base em um ângulo de direção inicial   , 

o incrementando até que seja realizada uma volta completa em torno do Caso Base. 

Os ângulos das direções são equidistantes, de maneira que é aplicável a equação 

(34):  

          

  
    

 
 

(34) 

Nessa equação,    é o ângulo de direção inicial,   é a quantidade de 

direções,    é o ângulo da         direção (de modo que            ) e   é o 

passo angular (medida angular fixa que representa as subdivisões do ângulo de 

360°). Em [2] e [57] o ângulo de direção inicial adotado foi de 45°, sendo o mesmo 

adotado nesse trabalho.  

2) Determinação dos limites de segurança 

Os limites de segurança são curvas que representam pontos a partir dos 

quais há violação da(s) grandeza(s) elétrica(s) monitorada(s) durante o processo de 

construção da região de segurança. A depender do tipo de região de segurança em 

análise, essas grandezas são definidas em regime permanente (para regiões de 

segurança estáticas) ou durante transitórios (para regiões de segurança dinâmicas), 

de modo que o mecanismo de construção segue o mesmo roteiro: definição do limite 

da grandeza, seguido da comparação com o valor atual da grandeza no caso em 

análise. Quando ocorre uma violação, o ponto de operação obtido pelo incremento 

de potência na determinada direção é marcado. 

Graficamente a distância entre um limite de segurança e o ponto de operação 

atual representa uma margem de segurança em que o sistema pode operar sem que 

tal limite seja violado, delimitando assim uma região segura de operação do sistema. 

Para a SSSR considera-se os seguintes limites: 
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 Limite de tensão: ponto a partir do qual a solução do fluxo de potência 

apresenta uma ou mais barras do sistema, na topologia do sistema original ou na 

condição de contingência, com violação do limite máximo ou mínimo de tensão; 

 Limite de reativos (MVar): ponto a partir do qual a solução do fluxo de 

potência apresenta um ou mais geradores do sistema, na topologia do sistema 

original ou na condição de contingência, com violação do limite máximo ou mínimo 

de potência reativa; 

 Limite térmico: ponto a partir do qual a solução do fluxo de potência 

apresenta um ou mais circuitos do sistema, na topologia do sistema original ou na 

condição de contingência, com violação da capacidade de carregamento dos 

equipamentos como linhas de transmissão e transformadores (capacidade térmica); 

 Limite de convergência: ponto a partir do qual o cálculo do fluxo de 

potência na condição de contingência, não é capaz de convergir (encontrar solução); 

 Limite de potência ativa: ponto a partir do qual a solução do fluxo de 

potência não existe no caso base ou um dos limites de geração dos grupos foi 

violado (máximo ou mínimo); 

Para a construção da DSR no contexto da estabilidade à pequenas 

perturbações, considera-se um limite adicional ao limite de MW:  

 Coeficiente de amortecimento mínimo: ponto a partir do qual os 

coeficientes de amortecimento do sistema são menores que um valor pré-

especificado. 

3.6.3 Definição das Regiões Exportadoras e Importadoras 

Observando tanto a Figura 2 quanto a Figura 8, cada ponto dos gráficos 

representa uma configuração de despacho do sistema. A figura tridimensional 

reafirma a grande variedade de configurações de redespacho, para modificação do 

perfil de geração dos três grupos, capazes de suprir a carga e perdas.   

Tendo sido adotado o grupo    para fechar o balanço de potência, as análises 

de transferência podem ser feitas através do plano         da Figura 8. Segundo a 

perspectiva de deslocamento angular apresentado na equação (34) cada grupo terá 
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sua geração ora aumentada ora diminuída, reforçando o conceito da transferência 

de potência [57]. 

Um mecanismo utilizado para esse estudo é a separação do plano em quatro 

quadrantes (tal como apresentado na Figura 9).  

 

Figura 9: Transferência de Potência entre os grupos. Adaptado de [28]. 

Como o ângulo de direção inicial adotado foi 45°, pode-se escolher outros três 

ângulos, um em cada quadrante e com mesmo espaçamento angular entre os 

demais, de maneira a fazer uma melhor análise. Sejam esses ângulos então 135°, 

225° e 315°, os quais dividem cada quadrante exatamente ao meio, permitindo as 

seguintes análises: 

1° Quadrante: Nesse quadrante as gerações do grupo    e    são 

aumentadas. As gerações do caso base são os valores mínimos e os valores 

máximos são os limites de MW máximo dos respectivos grupos. Isso implica que não 

importará a direção de deslocamento nesse quadrante, os grupos    e    serão 
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exportadores de potência (aumentando a geração), enquanto o grupo    será 

importador (reduzindo a geração). 

2° Quadrante: Para esse quadrante os limites de grupo são diferentes, já que 

o grupo    está limitado entre a geração mínima de grupo e a geração no Caso 

Base, enquanto o grupo    está limitado entre sua respectiva geração no Caso Base 

e o seu respectivo valor máximo de geração por grupo. Isso abre espaço para 

avaliar a condição exportador-importador por setores: 

          : A geração do grupo    é limitada em altos valores, enquanto a 

do grupo    em valores baixos. Nessa situação,    atua como exportador 

(aumentando sua geração) e    e    como importadores (reduzindo a geração); 

      : nessa posição angular, o grupo    aumentará sua geração 

(exportador) e o grupo    diminuirá sua geração (importador) em mesma proporção. 

O grupo    atuará somente fechando o balanço de perdas no sistema; 

           : nessa região o grupo    atinge o limite máximo de geração 

quando o grupo    atinge o limite mínimo. Um decréscimo na geração do grupo    

não será refletido proporcionalmente no acréscimo da geração do grupo   . Portanto 

o grupo    será importador (reduzindo sua geração) enquanto    e    serão 

exportadores (aumentando a geração). 

3° Quadrante: Nesse quadrante as gerações do grupo    e    são baixas. Os 

seus valores mínimos são os respectivos limites mínimos de grupo e seus limites 

máximos são os respectivos valores no Caso Base. Isso implica que não importará a 

direção de deslocamento nesse quadrante, os grupos    e    serão importadores 

(reduzindo a geração de potência), enquanto o grupo    será o único exportador 

(aumentando a geração e fazendo o balanço de perdas). 

4° Quadrante: Assim como no segundo quadrante, demanda a avaliação de 

diferentes setores, já que o limite máximo de geração para o grupo    é o seu 

respectivo limite máximo do grupo de geração, enquanto o limite mínimo é o 

correspondente valor de geração no Caso Base. Para o grupo    o limite máximo é o 

correspondente valor de geração no Caso Base, enquanto o limite mínimo é o 
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respectivo limite mínimo de grupo. A avaliação da condição exportador-importador 

será: 

           : Há uma gama de possibilidades de geração do grupo    com 

baixo valor de potência, enquanto o grupo    tem capacidade aumentada. Isso faz 

com que os grupos    e    sejam exportadores e    seja importador; 

      : Essa condição recai a uma situação similar ao que ocorre com 

      , porém os grupos    e    invertem seus papéis, sendo    o único 

importador e    o exportador. O grupo    atua como grupo de balanço, suprindo as 

perdas; 

           : Nesse caso, um acréscimo na geração do grupo    não será 

refletido no decréscimo da geração do grupo    na mesma proporção, portanto o 

grupo    será exportador enquanto    e    serão importadores. 

Há também as condições em que o ângulo   se encontra sobre os eixos 

ortogonais, condições nas quais um dos grupos terá a geração em um valor fixado, 

enquanto os outros dois terão a relação entre si em que o aumento do valor de 

geração de um necessariamente acarretará na redução da geração do outro, em 

mesma quantidade. 

A Tabela 1 descreve bem as relações descritas anteriormente: 

Tabela 1 – Possibilidades para Regiões Exportadoras e Importadoras [57]. 
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Como os grupos exportadores e importadores são compostos por unidades 

geradoras, é importante definir em quanto será a contribuição de cada unidade em 

seu respectivo grupo, além de saber como se dará o redespacho da potência ativa 

entre os grupos, ao longo do processo de transferência de potência em uma dada 

direção. Para isso são calculados os fatores de participação individuais e de grupo, 

respectivamente.  

3.6.4 Definição dos Fatores de Participação 

Os fatores de participação de grupo estão associados às situações em que 

dois grupos de geração compõem a região importadora ou exportadora, pois a cada 

um caberá um percentual dessa geração. Quando um dos grupos for composto por 

mais de uma unidade geradora, essas unidades também representarão um 

percentual da geração do respectivo grupo. 

No caso do fator de participação de grupo, adota-se a abordagem que a soma 

das participações dos grupos na região exportadora (     ) e na região importadora 

(     ) equivale a 100%, como apresentado na equação (35): 

 ∑      
      

∑      
      

(35) 

A potência gerada na região exportadora é transmitida para a região 

importadora, mantendo o balanço de potência ativa do sistema (isto é, a região 

exportadora sofre o aumento de potência e o mesmo montante é descontado da 

região importadora). Partindo de um plano composto por dois grupos de geração 

(     ), tendo o terceiro grupo (  ) como o swing, os fatores de participação de 

grupo se relacionarão de acordo com a posição do Caso Base e da direção tomada 

no plano em questão.  

Seja então utilizado o plano da Figura 8, permitindo que as análises por 

quadrante sejam utilizadas. Conforme apresentado em [21] matematicamente 

podem ser deduzidas as equações, em relação ao ângulo  , de modo que: 
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 No primeiro quadrante, os grupos    e    compõe a região exportadora 

e o grupo    a região importadora. Supondo a distância   entre uma posição 

determinada e o Caso Base, as relações são definidas em (36): 

                         

                             

∑                       

               
 

        
        

      

        
 

∑                

 

(36) 

 No segundo quadrante há três cenários apresentados e, de acordo 

com os setores de ângulos, têm-se (37): 

                  

     |       | 

          :  

∑                 

∑                      

              
    

|        |
 

 

|        |
        

|       |   

|        |
 

      : 

∑                

∑                

           :  

∑                

∑                      

                  |       |  |       |          |       |  

 

 

 

 

(37) 
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 No terceiro quadrante tanto o grupo    quanto    compõem a região 

importadora, enquanto    sozinho fica a cargo da região exportadora. Desse modo 

têm-se a relação (38): 

                                       

∑                      

              
 

             
        

           

             
 

∑                

(38) 

 No quarto quadrante, seguindo a lógica do segundo, há a análise em 

três setores, descritos em (39): 

                  

           : 

                          
    

|         |
 

∑                

∑                     

              
 

|         |
        

|         |   

|         |
 

      : 

∑                

∑                

           : 

∑                

                         |         | 

∑                     

              |       |         |       | 

 

 

 

 

 

(39) 
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Para a condição dos ângulos que são ortogonais ao Caso Base (90°, 180°, 

270° e 360°), há apenas um grupo pertencente à região importadora e um à região 

exportadora, de modo que são válidas as relações em (40): 

                     ∑                  ∑                          

                    ∑                  ∑                  

                    ∑                  ∑                          

                    ∑                  ∑                   

 

(40) 

Tendo sido definidos os métodos de cálculo dos fatores de participação de 

grupo parte-se ao cálculo dos fatores de participação individuais (   ), que 

determinam a distribuição da potência ativa do grupo entre as unidades que o 

compõem. 

Há duas formas mais comumente utilizadas para esse cálculo, uma baseada 

na capacidade máxima de geração de cada unidade e outra baseada no despacho 

do caso base de cada gerador [2], [57]. O método utilizado para esse cálculo 

depende do estudo em questão, já que permitem a simulação de situações distintas, 

para os mesmos valores de potências de grupo. O fator de participação para um 

determinado gerador   pode ser calculado através das equações (41) e (42): 

 
     

     

       

          ∑     (41) 

 
     

          

        

          ∑     (42) 

em que      é o fator de participação individual de um determinado gerador  ,   é o 

grupo ao qual o gerador pertence,      
 é a potência máxima do gerador  ,        

 

é a capacidade máxima de geração ativa do grupo  ,           
 é a potência ativa do 

gerador   no Caso Base,          é o despacho de potência total do grupo   no 

Caso Base e      é o fator de participação referente ao grupo  . Neste trabalho foi 

adotada a equação (41) para o cálculo dos fatores de participação individuais. 
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3.6.5 Ferramenta de Cálculo da Transferência de Potência 

O processo de transferência de potência descrito anteriormente entre as 

regiões de exportação (EXP) e importação (IMP) é ilustrado na Figura 9 

anteriormente apresentada. Observa-se que para cada direção é feito um 

incremento de potência (     ) partindo-se do ponto de operação atual (iniciado a 

partir do Caso Base). Quando mais de um grupo compõe a região EXP ou IMP é 

necessário dividir a potência entre os grupos. As expressões matemáticas para o 

cálculo do fator de participação de grupo      (       ) são as anteriormente 

deduzidas e o incremento de potência     de um grupo  , pode ser calculada 

conforme (43):  

                (43) 

Com o montante de incremento de potência a ser alocado em cada grupo 

definido, deve-se partilhá-lo entre todos os geradores que compõem o respectivo 

grupo. Para isso deve-se calcular os fatores de participação individuais conforme 

anteriormente discutido.  

A equação (44) apresenta o cálculo do incremento de potência de um gerador 

  de um grupo  . A atualização da potência gerada é realizada via equação (45) para 

todas as unidades do sistema, sendo que a potência gerada pela barra de referência 

(barras    presente no grupo 1) deverá ser atualizada após a solução do fluxo de 

potência devido às perdas.  

           
      (44) 

          
        (45) 

em que     
  é o fator de participação individual do gerador   do grupo   (equações 

(41) e (42)) e      
  é a potência no ponto de operação inicial. 

Conforme ilustrado na Figura 8, para a construção da SSSR (região segura), 

partindo-se do ponto de operação inicial, são feitas sucessivas atualizações de 

potência para cada direção conforme a equação (45). Para cada novo ponto, o fluxo 

de potência (via o método de Newton-Raphson) é executado e o processo é 

encerrado em uma dada direção quando o um dos limites estáticos é violado (MW, 
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tensão, térmico, reativo ou contingência). Ressalta-se que esse é um processo 

simplificado onde somente a região segura é calculada. Outras curvas (limites 

estáticos individuais) também podem ser exibidas conforme apresentado em [28]. 

No caso da DSR, após a solução do fluxo de potência em cada ponto 

atualizado (vide Figura 8), é realizada a análise modal, via o método QR [38], para 

análise dos coeficientes de amortecimento (caso o fluxo de potência convirja). O 

processo é terminado quando os limites de MW ou de faixa de amortecimento 

(     por exemplo) são alcançados [19].  

Uma vez definidos os pontos de máxima transferência de potência em cada 

direção (quando um dos limites é atingido e a ferramenta para o incremento na 

direção correspondente é interrompida), estes são interligados para construção da 

SSSR ou DSR.  

3.7 Otimização  

3.7.1 Conceituação da Otimização 

A otimização é o processo de maximização ou minimização de uma função 

objetivo. Na natureza há uma abundância de exemplos onde um „ponto ótimo‟ é 

procurado, tais como: (i) as mutações genéticas para sobrevivência, (ii) as estrias 

formadas nas bases de árvores altas para fortalecê-las de flexões, (iii) os 

comportamentos de manadas, ou enxames, de indivíduos buscando alimento, etc. 

[59].  

A utilização da otimização em problemas de engenharia remonta desde ao uso 

do método do gradiente para minimização, apresentado por Cauchy em 1847, com a 

busca do ponto ótimo sendo realizada na direção oposta ao vetor de gradiente da 

função objetivo. Métodos de otimização moderna se iniciaram, por exemplo, com o 

Simplex, desenvolvido por Dantzig, para programação linear, com Karush, Kuhn e 

Tucker tendo desenvolvido as condições de otimalidade „KKT‟, para problemas com 

restrições [60].   

No caso de problemas não lineares, atualmente tem ganhado popularidade o 

uso de métodos de busca bioinspirada, ou seja, que tem por base mecanismos que 
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simulam comportamentos naturais seja de indivíduos, células, etc. Alguns exemplos 

são: (i) o Algoritmo Genético (Genetic Algorithm – GA), que tem por base a evolução 

biológica através da combinação de genes (informações) de dois indivíduos, 

podendo haver ou não mutação, garantindo o espalhamento dos indivíduos no 

espaço de buscas [61], [62]; (ii) o algoritmo de Otimização da Colônia de Formigas 

(Ant Colony Optimization – ACO), em que os indivíduos simulam o comportamento 

de formigas em busca de alimento, objetivando alcançá-lo por meio do menor trajeto 

possível [63], [64]; (iii) o algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (Particle 

Swarm Optimization – PSO), que simula o comportamento de conjuntos de aves, 

peixes, etc em que os indivíduos, através de troca de informações, tendem a 

acompanhar aquele que encontra a melhor trajetória até o objetivo [31].  

Nesse trabalho será utilizada a otimização por enxame de partículas, devido a 

sua fácil implementação com uso de estruturas simples e primitivas, além de 

operações matemáticas de baixo custo computacional. Outros motivos serão 

apresentados em capítulos posteriores. 

3.7.2 A Otimização por Enxame de Partículas 

O processo do PSO proposto em [31] para um problema de otimização 

bidimensional e baseou-se na definição randômica da população inicial de 

indivíduos, com velocidades   e  . Ao longo do processo iterativo, para cada 

indivíduo, é determinada qual outra partícula era sua vizinha mais próxima, então 

são atribuídas as velocidades   e   da partícula analisada, criando um movimento 

síncrono.  

Um problema nessa abordagem é que os indivíduos acabavam coincidindo em 

uma mesma posição de maneira muito rápida. Com isso, uma nova variável 

estocástica „craziness‟ foi inserida no problema, fazendo com que a cada iteração   

e   sofressem uma mudança aleatória.  

Outra abordagem utilizada posteriormente foi feita utilizando um vetor 

bidimensional com coordenadas      . A posição de cada indivíduo seria então 

avaliada de acordo com a equação (46): 
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    √                            

                 

                 

 

(46) 

em que        e        são as coordenadas da posição atual do indivíduo, limitadas 

pelos valores mínimos (          ) e máximos (         ), e      é a função 

aptidão, ou função objetivo (FOB), calculada. 

Segundo essa equação, o objetivo dos indivíduos seria encontrar o ponto 

(100,100), no qual seu valor seria zero. Cada indivíduo lembraria sua melhor posição 

em coordenadas    , que resultaria tal valor, chamado de      . Com isso as 

velocidades seriam ajustadas, a depender da posição atualizada, em que ela foi 

ponderada aleatoriamente por um parâmetro do sistema, que foi aumentado ou 

reduzido na velocidade atual. 

Os indivíduos também conheceriam a melhor posição global já encontrada e 

seu valor, fazendo a inserção no problema de uma variável chamada de      . 

Posteriormente os autores observaram quão bem o algoritmo funcionava sem 

a variável estocástica, tendo a removido, observaram que a otimização ocorria de 

maneira mais rápida quando a correspondência com a velocidade do vizinho mais 

próximo era removida. As variáveis       e       são necessárias, fazendo um 

paralelo com o que acontece na natureza, em que um indivíduo se lembra da sua 

experiência, por meio de      , e recebe a informação do grupo, através de      . 

Os ajustes de velocidade eram feitos de acordo com a posição atual do 

indivíduo, de maneira que se a posição atual fosse maior (menor) que a melhor 

posição global, a velocidade seria ajustada de acordo com a diferença (soma) entre 

ela e a ponderação de um parâmetro do sistema, definido por             , ou 

seja:                           ou                          , sendo 

  a iteração atual do algoritmo. 

Alguns experimentos revelaram que uma revisão adicional no algoritmo 

facilitaria a compreensão e a melhoria do seu desempenho. Ao invés de testarem o 

sinal de desigualdade mencionado, as velocidades eram ajustadas de acordo com 

sua diferença das melhores posições, de acordo com (47): 
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(47) 

Posteriormente os autores observaram que não havia uma maneira satisfatória 

de determinar o fator de incremento. O fator randômico passou a ser então 

multiplicado por 2, de modo a fornecer uma espécie de peso. Portanto, a equação 

(47) converteu-se em (48): 

   
      

                                              

  
      

                                              
(48) 

 Em [65] foram introduzidos novos parâmetros para a melhoria da performance 

do algoritmo. Alguns deles remontam à equação (48), onde ao invés do uso do valor 

fixo 2 são utilizadas duas constantes    e   . O primeiro termo foi chamado pelo 

autor de elemento „cognitivo‟ dos indivíduos, uma vez que está relacionado ao seu 

comportamento individual. O segundo foi chamado pelo autor de elemento „social‟, 

relacionado à colaboração entre o grupo. Desse modo, tem-se a equação (49): 

   
      

                                                

  
      

                                                
(49) 

Um termo associado com as velocidades também foi adicionado de forma a 

limitá-la a um valor máximo      em cada interação. São referenciados três 

principais objetivos para esse parâmetro: (i) manter os valores dentro da capacidade 

computacional (evitando valores acima daqueles que a máquina seja capaz de 

calcular, o chamado overflow); (ii) simular de forma mais realista as mudanças 

incrementais devido a aprendizagem; (iii) determinar a granularidade da busca do 

espaço do problema. Desse modo, quando a velocidade for maior (menor) que o 

valor positivo (negativo) de     , o valor de velocidade será substituído por     , 

que é mostrado de acordo com a equação (50): 

               

                
(50) 

No trabalho [66] é introduzido o fator de inércia  , que é responsável por 

equilibrar as buscas local e global do PSO. Como visto na equação (49), existem 
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três parcelas que a compõe, uma contendo a informação da velocidade anterior, 

outra contendo a contribuição cognitiva e a última contendo a contribuição social. Na 

ausência de fatores cognitivos e sociais, cada indivíduo continuará atualizando sua 

posição com a mesma velocidade e trajetória, até que atinja qualquer fronteira, 

fazendo com que o PSO não atinja soluções satisfatórias, a menos que, por acaso, a 

solução estivesse nessa trajetória. Se o termo de velocidade não fosse incluso, a 

velocidade dos indivíduos seria apenas dependente da posição e de suas melhores 

posições históricas, o que se observou ineficaz, pois o espaço de busca acabava se 

tornando menor conforme as iterações ocorriam, assemelhando a um algoritmo de 

busca local.  

Desse modo, a velocidade presente na equação (49) permite a exploração de 

novas soluções. Para diferentes problemas deverá haver diferentes balanços entre 

essa capacidade de busca local e global. Considerando o fator de inércia 

mencionado, ele permite o balanço entre essas buscas, objetivando generalizar o 

algoritmo para diversos problemas existentes. A equação (49) é reescrita, portanto, 

em (51): 

   
       

                                                

  
       

                                                
(51) 

A posição do indivíduo é atualizada segundo a equação (52), com os valores 

atualizados sendo testados através da equação (53): 

            
    

           
    

(52) 

  
 

 
{
             

             
 

{
             

             
 

(53) 

O autor realizou diversos testes no trabalho [66], buscando analisar a 

diferença que o fator   traria ao algoritmo. Observou-se que valores inferiores a 0,8 

fariam com que a solução fosse encontrada com um pequeno número de iterações, 

bem como faria com que os indivíduos tendessem a se mover juntos rapidamente. 

Isso mostra que, para valores pequenos de  , o PSO se assemelharia a um 
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algoritmo de busca local. No caso em que o fator fosse maior que 1,2 o PSO teria 

uma maior possibilidade de encontrar soluções ótimas globais, fazendo com que 

ocorra um maior número de iterações antes que a solução seja encontrada. 

A melhor performance do PSO foi observada em valores constantes de   

entre 0,8 e 1,2, também levando uma considerável quantidade de iterações até 

encontrar a solução. No processo de otimização é desejada uma boa capacidade de 

exploração no início das iterações, de maneira que o início das buscas seja o mais 

variado possível, enquanto no final sua capacidade deve ser mais refinada em torno 

de valores mais próximos do ótimo. O trabalho propôs uma equação capaz de 

ponderar essa observação no fator de inércia em cada iteração, sendo ele 

representado então por (54):  

 
   (         )

      

    
      (54) 

em que      é o número máximo de iterações do algoritmo,      é o fator de inércia 

inicial,      é o fator de inércia quando o número máximo de iterações á atingido. O 

algoritmo do PSO para essas condições é apresentado na Figura 10: 
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Algoritmo do Particle Swarm Optimization Passo 

  

Início 1 

     Definir a função objetivo e as variáveis do problema e inicializar  

     os parâmetros do algoritmo. 

2 

     Inicializar contador de iterações       3 

     Inicializar as posições   
  e velocidades   

  de todas as partículas 

     dentro dos limites permitidos 

  4 

     Calcular a função objetivo associada à cada partícula 5 

     Para todas as partículas fazer:          
  e encontrar a melhor 

     posição global       

6 

          Repita  7 

                 Para Todas as Partículas Faça 8 

                       Atualizar a velocidade   
    através da equação (51) e 

                       testar a factibilidade usando a equação (50) 

9 

                       Atualizar a posição   
    através da equação (52) e 

      testar a factibilidade usando a equação (53) 

10 

                       Calcular a função objetivo associada à partícula 11 

             Se o valor da função aptidão for menor que a da   

                      melhor posição individual corrente, fazer          
    

12 

                 Fim-Para 13 

                 Encontrar a melhor solução corrente       14 

                       15 

          Fim-Repita 16 

Fim 17 
 

Figura 10: Algoritmo do PSO. Adaptado de [52]. 
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3.8 Considerações Finais 

Nesse capítulo foram apresentados os modelos matemáticos que descrevem o 

comportamento do sistema nos regimes permanente e dinâmico (para análise da 

estabilidade angular a pequenas perturbações). Os conceitos de análise modal 

foram discutidos juntamente com a metodologia convencional para construção de 

regiões de segurança. Por fim, o algoritmo do PSO foi apresentado segundo os 

aperfeiçoamentos que seus autores inseriram ao longo de testes, observações e 

análises empíricas, que conduziram ao modelo utilizado até os dias atuais.    
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4 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

4.1 Considerações Iniciais 

 Este capítulo apresenta a metodologia proposta para a construção da região 

de segurança dinâmica através de um algoritmo bioinspirado. Serão mostradas as 

considerações necessárias ao modelo, os principais ajustes e ferramentas utilizadas 

para contornar eventuais adversidades que uma metaheurítica possa apresentar.  

4.2 Definição das Variáveis 

 A partir dos modelos destacados no capítulo anterior apresenta-se um 

mecanismo de construção da região de segurança dinâmica. O principal objetivo do 

presente trabalho é a obtenção da região de segurança dinâmica (DSR) de um SEP, 

por meio de um algoritmo de otimização bioinspirada (Particle Swarm Optimization - 

PSO), além da avaliação do impacto do reajuste de estabilizadores de sistema de 

potência (Power System Stabilizer - PSS) no formato dessa região de segurança. 

A utilização de um algoritmo bioinspirado para construção de SSSR foi 

abordada em [20] e [21]. A utilização de nomogramas para avaliação da DSR pode 

ser vista em [3] e [19]. Com base nessas referências, o algoritmo de otimização PSO 

é implementado de maneira a construir as regiões de segurança. 

Para construir uma região de segurança a partir de um problema de 

otimização deve-se, inicialmente, apresentar as variáveis de otimização. Comumente 

os algoritmos de otimização são empregados na busca de uma solução ótima 

(global ou local), que permita a maximização ou minimização de uma função 

objetivo. No trabalho em questão, busca-se determinar o contorno de uma região, o 

qual é composto por diversos valores, assim como é visto no método de construção 

convencional. 

A separação das unidades de geração em três grupos é de grande utilidade 

para essa abordagem em que, além das facilidades visuais e da redução do esforço 

computacional, reduz o número de combinações possíveis de despacho, facilitando 

o entendimento do despacho de potência ativa do sistema. Pode-se então definir 
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dois dos grupos de geração como as variáveis limitadoras da região de segurança, 

sendo o terceiro o grupo „swing‟, responsável pelo fechamento do balanço de 

potências. O PSO se reduz a uma busca bidimensional pelo conjunto de posições de 

um plano   e  , que delimitam um dos nomogramas (projeção bidimensional da 

região de segurança). 

 Por meio do PSO, as posições de cada par de coordenadas são atualizadas, 

significando assim que as gerações dos dois grupos selecionados são modificadas 

durante o processo iterativo, enquanto o terceiro grupo não é modificado 

diretamente pelo algoritmo, mas pelo fechamento do balanço de potências ativas. 

Nesse trabalho, como mencionado, o grupo    realiza a função de grupo „swing‟, 

cabendo a    e    participarem do processo iterativo.  

 Assim como no método convencional de construção, o Caso Base (em torno 

do qual a região de segurança é construída) é de fundamental importância, de 

maneira que as posições dos indivíduos do PSO são atualizadas sempre levando 

em conta seus respectivos valores base. O valor de geração do grupo „swing‟ é 

obtido de acordo com a equação (55): 

   
    

     
     

           

   
    

    
  

   
    

    
  

(55) 

em que:   

     
  e    

  significam o incremento que as gerações dos grupos    e    

sofreram na iteração atual  ;  

   
 ,   

  e   
  são as respectivas gerações dos três grupos, no Caso Base; 

    
 ,   

  e   
  são as respectivas gerações dos três grupos, na iteração atual; 

          é a variação de perdas devido ao redespacho de potência. 

 A construção da região deve levar em conta que ela deverá ser a maior 

possível, mantendo as restrições de segurança respeitadas. Portanto, o objetivo é 

maximizar a distância entre os indivíduos e o Caso Base. A Figura 11 apresenta o 

modo de construção da região de segurança, através dos incrementos de potência 

nos grupos de geração:  
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Figura 11: Lógica de Construção da Região de Segurança. Adaptado de [21]. 

  

4.3 Modelo de Otimização Proposto 

4.3.1 Problema de Otimização Proposto 

 Como mencionado, o problema de otimização empregado na construção da 

região de segurança busca a maximização das distâncias entre cada indivíduo 

(composto pelas gerações dos grupos    e   ) e o Caso Base, em cada um dos 

cenários de geração analisados. Através do PSO, devidamente ajustado, os 

indivíduos que compõem o problema deverão ser capazes de se espalhar em todas 

as direções, encontrando aquelas posições que serão os limites da região segura. 

A distância entre um indivíduo e o Caso Base é definida através da equação 

(56) (ilustrada na Figura 11): 

 
  √          (56) 

A formulação do problema de otimização proposto para construção da região 

de segurança dinâmica é apresentada em (57): 
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       √         

    

              

              

              

    

 
(57) 

 Na equação (57) busca-se maximizar a distância entre o caso base e o limite 

da região segura (√         ) considerando as restrições de geração (grupos 2 e 

3) bem como a restrição de estabilidade a pequenas perturbações (    ). Tais 

restrições garantem que, dentro da região segura, os limites de geração sejam 

respeitados bem como o coeficiente de amortecimento em cada cenário de 

redespacho seja maior que um valor desejado    (     , por exemplo, que é 

utilizado na prática).  

4.3.2 Solução do Problema de Otimização Através do PSO 

Como anteriormente mencionado, a presente dissertação aplica o método 

populacional PSO para resolver o problema de otimização apresentado em (57). 

Cada indivíduo   na iteração   possui a estrutura bidimensional exemplificada na 

equação (58): 

   
  [  

   
 ] (58) 

 A partir das gerações definidas em (58) é possível: 

 calcular a distância desse indivíduo em relação ao Caso Base (    e 

   ), conforme definido pelas equações (55) e (56); 

 estimar a potência do Grupo de Geração 1 (grupo de balanço ou swing) 

a partir da equação (59). Uma vez que a variação de perdas (suprida pelo grupo 1) 

não é conhecida antes da solução do fluxo de potência, tem-se uma estimação ao 

invés do valor exato da geração do grupo 1. 

   
       

    
  (59) 

em que    é o somatório das demandas de potência ativa do sistema. Uma vez 

calculadas a potência dos grupos deve-se dividir, para cada grupo, a respectiva 

potência entre os geradores que compõem tal grupo. 
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A distribuição das potências ativas dos grupos para cada unidade geradora é 

feita por meio dos fatores de participação individuais baseados na capacidade 

máxima de geração, conforme a equação (60). 

 
     

     

       

 (60) 

em que      é o fator de participação individual de um determinado gerador  ,   é o 

grupo ao qual o gerador pertence,      
 é a potência máxima do gerador   e        

 

é a capacidade máxima de geração ativa do grupo   (somatório das capacidades 

máximas individuais).  

 Uma vez obtidas as gerações de potência em cada gerador do sistema, 

procede-se com a solução do fluxo de potência (solução em regime permanente): 

todos os geradores dos grupos 2 e 3 são modelados como barras PV, possuindo 

tensão e potência ativa gerada pré-especificadas. A potência ativa é aquela 

calculada através do fator de participação: a equação (61) ilustra o cálculo da 

potência    
  do gerador   pertencente ao grupo 2 (iteração  ); 

 um dos geradores do grupo 1 será modelado como barra de balanço 

(  ), absorvendo as variações de perdas. Os demais geradores desse grupo serão 

modelados como barras PV; 

 após a solução do fluxo de potência, a potência correta do grupo 1 será 

dada pela equação (62). 

    
         

  (61) 

 
  

       
    

         
  (62) 

em que        
  representa as perdas de potência ativa na iteração  . Observa-se 

que a carga    é mantida constante durante todo o processo de construção da 

região de segurança.  

Após a convergência do cálculo do fluxo de potência (solução em regime 

permanente) procede-se com a análise modal para a análise dinâmica do sistema 

(análise da estabilidade a pequenas perturbações). Tal análise é realizada a partir 

dos autovalores da matriz de estados, que permitem o cálculo do coeficiente de 
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amortecimento mínimo do sistema (que deve ser maior que um valor desejado, tal 

como modo mostrado na equação (57)). 

Com as análises de regime permanente e dinâmico realizadas, procede-se 

com o cálculo da função objetivo de cada indivíduo do PSO (também chamada de 

função aptidão).  

A equação da função objetivo (    na equação (57)), da forma que foi 

apresentada, é incompleta para um problema de maximização em que as restrições 

estão associadas à segurança do sistema. A depender dos valores de incremento, a 

posição do indivíduo pode estar localizada em uma região insegura e a maximização 

continuará a fazendo se mover para mais distante ainda do Caso Base, na região 

insegura. Para contornar essa questão, a função objetivo (FOB) deve conter uma 

penalização para os indivíduos que atinjam regiões inseguras, de modo que sua 

estrutura possa ser representada de acordo com a equação (63): 

 
    √             (63) 

Nessa equação,   representa um valor grande o suficiente (aqui       ) 

para sobrepujar os incrementos     e    ;   é uma variável binária que tem seu 

valor definido pela violação de algum limite de segurança. Quando um limite de 

segurança é violado, o valor da variável será    , tal que o efeito dos incrementos 

de potências na função seja desprezível e seu valor possa ser aproximado por 

      , prevenindo que o indivíduo continue a se mover para longe dos limites 

seguros. No caso da não violação,     e apenas os efeitos dos incrementos terão 

importância no cálculo da FOB. 

A função será penalizada nas seguintes situações (no caso da região de 

segurança dinâmica): 

 quando o fluxo de potência não convergir; 

 quando a geração do Grupo 1 não respeitar os limites de capacidade (mínimo 

e máximo               ); 

 quando o coeficiente de amortecimento mínimo for menor que o desejado 

(  ). 
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Por fim, ressalta-se que as gerações dos grupos 2 e 3 (restrições          

      e               ) são tratadas intrinsicamente pelo processo de seleção 

do PSO. 

4.3.3 Considerações Sobre os Fatores de Participação  

 Os fatores de participação de grupo e individuais foram introduzidos no 

capítulo anterior, sendo ferramentas de grande importância para a distribuição das 

gerações, em termos da porção que cada um influi na geração total do grupo.  

Diferentemente da metodologia convencional, os fatores de participação de 

grupo não são necessários na abordagem com o PSO, visto que são utilizados três 

grupos, com dois participando diretamente do problema de otimização, e suas 

gerações já são bem definidas ao longo do processo iterativo. Dessa maneira a 

complexidade do processo de construção é reduzida, em termos da não 

necessidade das análises trigonométricas utilizadas para o método convencional.  

A distribuição das potências ativas dos grupos para cada unidade geradora é 

feita por meio dos fatores de participação individuais (como apresentado na seção 

anterior). 

4.3.4 Configuração do Estabilizador de Sistemas de Potência (Power System 

Stabilizer – PSS) 

 Uma vez que a metodologia proposta não é baseada em passos e direções 

de transferência de potência (Figura 8), o tempo computacional empregado será 

reduzido. Além da redução do esforço computacional, a presente dissertação analisa 

o impacto do ajuste dos estabilizadores de sistemas de potência no formato da 

região de segurança dinâmica. Tal análise se faz necessária e oportuna, haja vista 

que o reajuste de controladores de amortecimento pode melhorar o amortecimento 

dos modos de oscilação e aumentar os limites de segurança dinâmica. 

Remontando à descrição do PSS e sua representação matemática, para cada 

unidade geradora é possível a aplicação de um PSS, cujos ajustes podem ser feitos 

de maneira coordenada ou não.  
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 Para esse trabalho, assim como em [52], [53] e [67], os blocos de 

compensação de cada estabilizador   são representados por duas constantes (   e 

  ) e a função de transferência de cada estabilizador é utilizada como em (64). Tal 

representação é equivalente àquela do capítulo anterior. 

 

           

   

       
∏

  
√  

  
   

  
 

  √  

   

 

   

 (64) 

4.4 Parametrização do PSO 

4.4.1 Ajustes no Equacionamento do PSO 

Os conceitos básicos do PSO, na literatura, foram amplamente discutidos, 

utilizados e testados, assim como foi apresentado anteriormente. O ajuste dos seus 

parâmetros é importante a depender do caso e objetivo do estudo, como realizado 

nesse trabalho. 

 Assim como em [21], a metodologia do PSO utilizada é a chamada 

„abordagem baseada em pesos de inércia‟ (Inertia Weights Approach – IWA), e seus 

parâmetros são calculados de acordo com a equação (65): 

    

         

         (       
        

 )                 
        

   

            

        
           

    
  

(65) 

sendo   o número de indivíduos,      o número máximo de iterações do PSO,      

e      os limites do coeficiente de inércia. 

 O conjunto de equações (65) difere das equações apresentadas no capítulo 

anterior apenas pelo método de cálculo do fator de inércia   , o que o tornando 

dependente de um valor máximo     , um valor mínimo     , do número máximo 

de iterações permitido para o PSO      e da iteração atual  .  
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A equação da atualização da velocidade    

   , na iteração  , é válida para 

cada uma das variáveis,   , que compõem o indivíduo. Na equação da velocidade, 

       
 e        

 são respectivamente os melhores valores, individual e social, para 

a variável    (componentes cognitivo e social. respectivamente);    e    são as 

„constantes de aceleração‟.  

Após a atualização das velocidades, conforme equação (65), procede-se com 

um teste de factibilidade de forma a analisar se os valores mínimo e máximo são 

respeitados, conforme a equação (66): 

 

   

    {

   

              
    

          
 

       
          

           

      
         

          

 (66) 

A posição da variável    é atualizada de acordo com a soma de sua posição 

anterior,   
 , com a velocidade atualizada    

   , conforme apresentado na equação 

(67). Após a atualização das posições, um teste de factibilidade é realizado tal como 

para as velocidades, considerando os limites mínimos e máximos de cada variável. 

Como foi mencionado, o problema em estudo é bidimensional, em que cada variável 

representa a geração dos grupos 2 e 3 equação (68). 

   
      

     

    (67) 

    [  
   

 ] (68) 

Como é explicitado em [68], em problemas de otimização, ambos os 

coeficientes de aceleração, são normalmente fixados em 2. As observações com 

essa configuração são uma boa relação entre os indivíduos do enxame, fazendo 

com que se comuniquem melhor para o encontro da solução ótima global, que seria 

o resultado otimizado da busca. O efeito de ambos os coeficientes serem maiores 

que zero (     e     ) é exatamente a busca comunitária de um ótimo global 

para o problema, que pode ser representado através da Figura 12: 
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Figura 12: Modelo da busca de solução, quando      e      [21]. 

  

Como foi revisado no capítulo anterior, o coeficiente    está relacionado às 

experiências individuais dos indivíduos, enquanto    transmite as informações a 

todos os indivíduos do grupo, sendo esse, portanto, o responsável pela otimização 

global.  

No caso da aplicação do PSO para construção de regiões de segurança, 

busca-se espalhar os indivíduos (o mais distante possível do ponto de operação 

base para identificação do limite da região segura). Isso difere da busca de um 

“único ponto ótimo” realizada convencionalmente. Sendo o coeficiente    de 

característica cognitiva entre o grupo, a escolha de seu valor como zero (    ) 

causa a remoção da sua participação no equacionamento, garantindo que não haja 

a transmissão de informações entre os indivíduos, de maneira que as melhores 

posições que cada indivíduo encontrará, dependerão apenas da própria experiência 

do indivíduo. A Figura 13 mostra a ideia por trás dessa abordagem: 
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Figura 13: Busca de soluções do grupo, quando      e      [21]. 

A Figura 13 exemplifica bem o objetivo da consideração      adotada, tal 

que os indivíduos, a partir de uma posição inicial aleatória, se moverão em 

diferentes direções, encontrando diferentes pontos que delimitarão a região de 

segurança desejada. Obviamente, a qualidade das soluções também será 

dependente de onde cada indivíduo será inicializado, já que alguns podem partir de 

regiões de valores ineficazes para o problema de otimização e nunca serem 

capazes de auxiliar na construção otimizada do contorno da região de segurança. O 

tratamento dessa inicialização será feito posteriormente. 

Ainda no tratamento do conjunto de equações (65), a equação para o cálculo 

do fator de inércia, assim como na equação (54), tem a característica de reduzi-lo ao 

longo do processo iterativo. Quando nas primeiras iterações, esse fator possui 

normalmente grandes valores, que se relacionam diretamente à capacidade de os 

indivíduos explorarem o espaço de busca, até encontrarem as regiões onde há 

maior probabilidade de encontrarem a solução. Ao atingirem tais regiões, o fator de 

inércia se encontra em valores menores, assegurando uma procura „refinada‟ em 

torno da região em que se encontram. Em [68] é posto que os valores mais 

utilizados para os limites do fator de inércia são:          e         , e, assim 

como em [21], essa trabalho adotará valores ainda maiores, já que o objetivo é uma 

busca de diversos valores que compõem o contorno da região de segurança, que 

seja a mais distante do Caso Base possível. 
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 4.4.2 Limitação da Velocidade de Busca 

 Como a velocidade de busca de cada variável de um indivíduo,    

 , é também 

modificada ao longo do processo iterativo e ela afeta diretamente no cálculo da 

posição do mesmo, esse valor deverá ser regulado em cada iteração, por meio de 

um parâmetro que é chamado de velocidade máxima      (66). 

 A escolha de um limite pequeno força o algoritmo a evoluir a passos curtos, 

tornando mais precisa a busca pelo contorno da região. Valores muito grandes 

poderiam, por exemplo, fazer com que um indivíduo, que caminhava rumo a um 

valor limitante da região, ultrapasse tal valor e seja incapaz de retornar a sua „rota 

ótima‟.  

 Nesse trabalho, as velocidades máximas foram definidas empiricamente em 

termos de um pequeno percentual das potências máximas dos grupos de geração 

(    ), como descrito na equação (69): 

       
         

      
         

(69) 

 Outros percentuais também podem ser utilizados, podendo ser feito em 

trabalhos futuros que avaliem o efeito da velocidade máxima na precisão e rapidez 

de convergência do problema.  

4.5 Considerações Adicionais para a Construção da Região de Segurança 

4.5.1 Inicialização dos Indivíduos 

A otimização pelo PSO exige a definição de um grupo inicial de   indivíduos, 

dispostos da maneira mais aleatória e espalhada possível, assegurando uma melhor 

varredura do espaço de busca. Apesar disso, como já mencionado, alguns 

indivíduos podem ser inicializados em pontos nos quais o valor de sua função 

objetivo tenha maior dificuldade em encontrar bons resultados. Em um caso como a 

construção de uma região de segurança, a permanência de um indivíduo em pontos 

de valores inseguros (isto é, além do limite da região de segurança) pode ser 

prejudicial à precisão da localização do contorno da região de segurança.  
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Uma forma de contornar esse problema é a „inicialização premeditada‟ dos 

indivíduos, que evitaria essa inicialização em posições inseguras ou mesmo dois 

indivíduos partirem de um mesmo ponto. Foram feitos testes para encontrar uma 

melhor configuração da dispersão inicial dos indivíduos, sendo o conceito de 

quadrantes de grande utilidade. O exemplo dessa utilização é visto na Figura 14: 

 

Figura 14: Modelo de inicialização dos indivíduos, por quadrantes. Adaptado de [21]. 

A estratégia ilustrada na anterior permite que 25% dos indivíduos estejam 

sempre confinados em cada quadrante, mapeando adequadamente a região de 

segurança. As equações (70.1) à (70.4) mostram os limites adotados em cada 

quadrante:  

            :  

  
          

   

  
          

   
 

(70.1) 

            :  

  
         

    

  
          

   
 

(70.2) 

            :  

  
         

    

  
         

     

 

(70.3) 
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            :  

  
          

   

  
         

    
 

(70.4) 

Como visto no capítulo anterior, há uma relação entre os quatro quadrantes 

em que, no primeiro e no terceiro os grupos    e    comportam-se como 

exportadores e importadores, respectivamente, enquanto o grupo    terá o 

comportamento oposto. No segundo e no quarto existe uma permutação entre essas 

características de importação e exportação para os três grupos.  

Supondo, por exemplo, dois grupos cujos intervalos sejam           e 

         , a Figura 15 mostra uma forma de realizar essa inicialização: 

 

Figura 15: Inicialização utilizada nesse trabalho. 

Como pode ser observado nessa situação, os grupos    e   , no terceiro 

quadrante, tem o limite mínimo em 0 (MW). Ainda que, ao longo do processo 

iterativo, tais valores ainda possam ser atingidos, não há indivíduos sendo 

inicializados próximo a esse ponto. Como nesse quadrante os grupos    e    podem 

atingir, simultaneamente, valores de geração pequenos, os indivíduos desse 
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quadrante são inicializados com posições acima de 40%, para suas variáveis, o que 

garante uma boa cobertura das melhores posições desse quadrante. 

O número total de indivíduos é dividido igualmente nos quatro quadrantes, 

permitindo que a busca não seja priorizada em um enquanto os outros são 

prejudicados. O presente trabalho fez uso de 56 indivíduos, sendo 14 em cada 

quadrante. 

Assim como foi dito, para a inicialização premeditada neste trabalho foram 

definidos os percentuais como nas equações (71.1) à (71.4): 

            :   

{
     
     

 

 *
                                                                     
                                                                     

+ 

 

(71.1) 

            :  
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*
                                                                     
                                                                     

+ 

(71.2) 

            :   
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+ 

(71.3) 

            :   

{
     
     

 

 *
                                                                     
                                                                     

+ 

 

(71.4) 

Com os percentuais descritos anteriormente, o cálculo das posições iniciais 

para cada quadrante, que geram a Figura 15, é feito utilizando a equação (72):  

                       
                      

 (72) 

em que os pares      e      são as coordenadas dos indivíduos iniciais,      e      

são as coordenadas máximas dos quadrantes e             são as coordenadas 

mínimas. 
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4.5.2 Dispersão de Soluções 

Ao longo das simulações, foi notada a perda de boas soluções entre uma 

simulação e outra, o que fazia com que a diferenças entre as regiões de segurança 

obtidas fossem maiores que leves desvios nas bordas (leves desvios são comuns 

devido aos métodos de otimização bioinspirados encontrarem soluções aproximadas 

do valor ótimo, mas não necessariamente ele). 

Isso é justificado por dois principais aspectos: 

1) A direção tomada por um determinado indivíduo, em uma determinada 

simulação, pode ser muito diferente que em outra simulação, o que faz com que ele 

não encontre um caminho com melhores soluções que as que já localizou; 

2) Considerando dois indivíduos, em um mesmo quadrante, localizados à 

mesma distância do caso base, porém em direções diferentes, a função objetivo 

associada a cada um pode ser diferente: isso porque o limite da região segura pode 

diferir em cada direção. 

O segundo aspecto tem maior preponderância em relação às diferenças 

visualizadas entre simulações. O que é observado é que mesmo se dois indivíduos 

partirem de uma mesma posição inicial, mas se moverem lentamente por eixos 

diferentes, o valor da função objetivo pode ser muito grande, o que com prometeria o 

formato da região de segurança, já que o mecanismo de otimização fará com que o 

indivíduo se mova na direção com maior FOB. 

A forma adotada para evitar perdas de boas posições foi através da definição 

de uma variável que funcionou como um „armazenamento‟ de bons resultados. 

Todos os indivíduos que, em uma iteração, obtiveram uma solução que pertencia à 

região segura, tinham seu valor de FOB e suas variáveis armazenadas, sendo essa 

uma forma de preservar todos os resultados aceitáveis.  

4.5.3 Método de Construção da Região de Segurança  

Ao fim das iterações, as soluções armazenadas eram separadas em seções 

angulares pré-especificadas. Tendo o Caso Base como a origem, partindo do ângulo 
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0° à 360°, foi feita a divisão em    seções angulares, com mesmo valor  , seguindo 

a equação (73): 

 
   

    

 
 

∑       

  

   

 

(73) 

De maneira que as soluções que pertencessem à seção    eram comparadas 

entre si e aquela que possuísse maior valor FOB era preservada. Isso reduziria a 

quantidade de soluções armazenadas a apenas    soluções para a construção da 

região de segurança. Em [21], o método de construção proposto menciona a 

necessidade de uma avaliação dos limites, devido ao grupo „swing‟, após o processo 

iterativo, visto que ele não é verificado durante a execução do PSO. Essa etapa não 

é necessária no método proposto no presente trabalho, visto que as soluções são 

armazenadas sob a condição de respeitarem todos os limites impostos. 

Um último tratamento realizado foi a utilização do comando „boundary‟ do 

MATLAB, que essencialmente retorna as coordenadas limites em torno de um 

conjunto de pontos fornecido. A Figura 16 mostra a ideia por trás da utilização do 

„boundary‟. O diagrama da Figura 17 mostra de maneira sumarizada como se dá o 

processo de otimização, seleção dos indivíduos e plotagem da região de segurança: 

 

Figura 16: Seleção do contorno pelo comando „boundary‟ [21]. 
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Figura 17: Construção da região de segurança via método proposto. 
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4.6 Considerações Finais  

Neste capítulo foram pontuadas as ideias principais utilizadas para formular o 

problema de otimização e plotagem da região de segurança.  

Todas as observações pertinentes, como a inclusão de variáveis de 

penalização na função objetivo para evitar posições inseguras e a remoção do termo 

cognitivo da equação de velocidade, foram feitas para assegurar a busca do melhor 

contorno que o PSO fosse capaz de fornecer.  

Ademais, todos os efeitos negativos que foram observados ao longo dos 

testes foram revistos e métodos de contorná-los foram empregues, como guardar as 

boas soluções e selecioná-las posteriormente. 

. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Considerações Iniciais 

 Este capítulo aplica a metodologia proposta para a construção de regiões de 

segurança dinâmica para o sistema New-England [69]. Inicialmente o sistema será 

apresentado. Em seguida, será construída a região de segurança estática por meio 

do PSO [21] e da metodologia convencional, fazendo a comparação entre a sua 

precisão e o esforço computacional necessário. 

 Posteriormente será realizada a construção da região de segurança dinâmica 

com ambos os métodos, a fim de realizar as comparações de precisão e esforço 

computacional. Por fim, simulações não-lineares no domínio do tempo serão 

realizadas para validação das soluções do ponto de vista de grandes perturbações.  

5.2 Dados do Sistema Estudado 

 O sistema selecionado para a avaliação da metodologia proposta foi o „New 

England‟, o qual é um sistema bem conhecido e utilizado na literatura [69]. Esse 

sistema possui um total de 39 barras, em que 10 delas possuem geração conectada, 

e 46 ramos (linhas de transmissão e transformadores) que conectam as barras do 

sistema. Dessa forma, 29 são barras do tipo PQ (carga), 9 do tipo PV (geradores 

com geração de potência ativa e tensão terminal pré-especificadas) e uma „swing‟ 

(barra 39 responsável pelo fechamento do balanço de potência). A divisão do 

sistema de geração em três grupos é apresentada na Figura 18, que segue a divisão 

proposta em [70]: 
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Figura 18: Sistema New England [70]. 

 Para esse sistema, os dados estáticos são apresentados em [2] e os dados 

dinâmicos (parâmetros dos estabilizadores e dos geradores) são obtidos de [71]. As 

demandas de potência ativa e reativa totais para esse sistema são 7995,5 MW e 

1831,5 MVAr, respectivamente. As potências ativas dos grupos, após a solução do 

fluxo de potência (Caso Base), são apresentadas na Tabela 2, que contém os limites 

máximos e mínimos de geração de cada grupo. 

Tabela 2 – Gerações Ativas para o Caso Base. 

--                      

Caso Base 4514 2363,2 1210 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 6000 4000 2000 
 

As gerações individuais, em conjunto com as tensões terminais de cada 

unidade, são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Gerações e Tensões nas barras PV e swing 

Barra Tipo                

30 PV 250 1,048 

31 PV 573,2 1,030 

32 PV 650 0,983 

33 PV 63 0,997 

34 PV 508 1,012 

35 PV 650 1,049 

36 PV 560 1,040 

37 PV 540 1,02 

38 PV 830 1,027 

39 swing 2894 1,030 
 

5.3 Simulações da Região de Segurança Estática 

 O primeiro estudo realizado nessa dissertação está associado à construção 

das regiões de segurança estática, isto é, não se considera a modelagem dinâmica 

do sistema. Em outras palavras, são considerados somente limites estáticos para as 

grandezas calculadas pelo fluxo de potências: tensões, gerações e fluxos de 

potência nos ramos. 

A execução do PSO segue a referência [20]. Nesta dissertação, foram 

utilizadas 25 iterações e 56 indivíduos (14 indivíduos para cada quadrante).  

 Os fatores de inércia inicial (    ) e final (    ) utilizados foram 1,5 e 0,6 

respectivamente. As velocidades máximas adotadas foram de 200 MW para o 

movimento no eixo   (referente ao grupo   ) e 100 MW para o movimento no eixo   

(referente ao grupo   ).  

 Como realizado em [4], a região de segurança estática também considera o 

limite de contingência, em que se garante que existe uma solução viável para uma 

lista de contingências (além do caso base). Dessa forma, foram incluídas duas no 

problema: saída das linhas de transmissão entre as barras 26-27 e 26-29. 
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 Considerando essas informações, o algoritmo de construção da região de 

segurança estática para esse sistema, via PSO, retorna os nomogramas da Figura 

19 à Figura 21. É importante ressaltar que a aplicação prática da ferramenta é feita a 

partir dos seguintes passos: 

i. o operador verifica, visualmente, um ponto no interior da região segura; 

ii. cada ponto está associado a um montante de geração por grupo; 

iii. através dos fatores de participação individuais (calculados com base na 

capacidade da máquina e dos respectivos grupos), calcula-se a geração 

individual das unidades. É importante ponderar que tanto a carga quanto a 

magnitude das tensões terminais são mantidas constantes durante o 

processo. 

 

Figura 19: Nomograma da Região de Segurança Estática. Plano G2xG3. 
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Figura 20: Nomograma da Região de Segurança Estática. Plano G1xG3.  

 

Figura 21: Nomograma da Região de Segurança Estática. Plano G1xG2. 

Nas figuras anteriores, a área hachurada em verde representa a região 

segura do sistema, ou seja, os cenários de redespacho de geração que respeitam os 

limites de segurança para o caso base e para a lista de contingências consideradas. 

Em contrapartida, a região em vermelho contém as condições inseguras, onde pelo 
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menos uma restrição estática é violada. Em cada uma das figuras, o ponto central 

em destaque representa a geração dos referidos grupos no Caso Base.  

 De maneira a avaliar os resultados do PSO, o método convencional de 

construção da região de segurança estática foi implementado e as regiões seguras 

obtidas foram usadas para comparação (isto é, as curvas ilustram o limite de 

segurança). Para observar também o impacto do número de direções na precisão do 

método convencional, a Figura 22 mostra a comparação entre diversas plotagens do 

método convencional e o método utilizando PSO: 

 

Figura 22: Comparação entre a SSSR criada via PSO e o método convencional. Plano G2xG3. 

Na Figura 22, como avaliação inicial, foram feitas as plotagens do método 

convencional, fazendo uso de 10, 16, 20 e 64 direções, adotando um passo de 

transferência de potência de 1MW. O custo computacional para a execução da 

metodologia convencional aumentou substancialmente conforme o número de 

direções, enquanto o do PSO mantém uma média de tempo de execução baixa. 

Observa-se que o PSO apresentou uma região segura com precisão aceitável 

quando comparada à simulação do método convencional com maior número de 

direções utilizado. A Tabela 4 mostra a comparação entre os tempos para a 

simulação e plotagem dos métodos utilizados. Todas as simulações e construções 
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gráficas foram realizadas no Matlab, em um computador Intel Core i7 1.80 GHz com 

16GB de RAM e sistema operacional Windows 10, 64 bits. 

Tabela 4 – Comparação da SSSR: Método Convencional e o PSO. 

Método de Construção N° de Direções Tempo  

 10 3,71 min 

Convencional 16 5,21 min 

 20 6,74 min 

 64 20,82 min 

PSO -- 42 seg 
 

5.4 Simulações da Região de Segurança Dinâmica 

Na seção anterior, a região de segurança considerou somente restrições 

estáticas. Durante a operação dos sistemas elétricos, oscilações eletromecânicas 

podem ocorrer devido ao desequilíbrio de torque nos geradores (elétrico e 

mecânico) em função de constantes alterações nos valores de carga (pequenas 

perturbações). Tais oscilações podem ser amortecidas através dos estabilizadores 

de sistemas de potência (instalados nos geradores síncronos) e tal amortecimento é 

medido através do coeficiente de amortecimento em malha fechada para um 

determinado ponto de operação (valores de carga/geração ou topologia). Para o 

cálculo desse coeficiente, modela-se o sistema em espaço de estados considerando 

os modelos dinâmicos anteriormente apresentados (a partir da solução do fluxo de 

potência).  

Considerando o menor coeficiente de amortecimento entre todos os 

autovalores, é possível obter a região de segurança dinâmica, em que cada cenário 

de redespacho de geração no interior da região segura possui um coeficiente 

superior a 5% (por exemplo). Ressalta-se que, para cada ponto considera-se a 

solução do fluxo de potência e a da análise modal (análise de autovalores).   

A metodologia proposta será aplicada considerando os mesmos parâmetros 

para o PSO que foram utilizados para a construção da região de segurança estática 
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(25 iterações, 25 indivíduos,         ,          e velocidades máximas 

[       
       ]  [      ]   ). 

Conforme a referência [19], na construção das regiões de segurança dinâmica 

considera-se o Caso Base (topologia original) e a lista de contingências 

separadamente. Em outras palavras, constrói-se uma região para o sistema 

operando com sua topologia original e uma região para a lista de contingências. Isso 

é importante visando à redução do esforço computacional, haja vista que a análise 

modal consome um tempo superior devido ao cálculo sucessivo de autovalores. 

Esse procedimento será aplicado nessa dissertação, focando somente na região de 

segurança para o sistema operando na topologia original.  

No Caso Base (gerações apresentadas na Tabela 2 e na Tabela 3), o 

coeficiente de amortecimento é de 6,36%, indicando a estabilidade do sistema. Esse 

valor foi obtido considerando os estabilizadores ajustados conforme a literatura [71]. 

É importante ressaltar que a mudança do cenário de geração (isto é, o ponto de 

operação avaliado) apresentará um coeficiente de amortecimento diferente. 

Para a construção da região de segurança dinâmica será considerado um 

critério de segurança de 5% (todos os cenários de redespacho no interior da região 

segura possuem um coeficiente de amortecimento superior a esse valor). Outros 

valores poderiam ter sido considerados, mas o adotado é citado na literatura como 

critério de segurança na prática [19]. O resultado é mostrado da Figura 23 à Figura 

25: 
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Figura 23: Nomograma da Região de Segurança Dinâmica. Plano G2xG3. 

 

Figura 24: Nomograma da Região de Segurança Dinâmica. Plano G1xG3.  
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Figura 25: Nomograma da Região de Segurança Dinâmica. Plano G1xG2. 

Assim como mostrado na Figura 19 até a Figura 21, a área hachurada em 

vermelho representa as condições de geração de grupos inseguras e a área verde 

as condições seguras do sistema. Entre as bordas e o interior da área hachurada em 

verde há apenas cenários de operação em que o coeficiente de amortecimento é 

maior ou igual a 5%. É importante observar que “insegura” difere-se de “instável”, 

haja vista que podem ocorrer cenários de geração na região vermelha com 

coeficiente de amortecimento positivo (porém menor que 5%).  

 Por meio da metodologia convencional foram feitas simulações, mostradas na 

Figura 26, assim como para a região de segurança estática, variando-se o número 

de direções. Devido à quantidade de análises modais realizada, e o tempo 

computacional exigido, adotou-se um número máximo de 32 direções. Um passo de 

transferência de potência de 1 MW foi empregado.  
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Figura 26: Evolução da DSR via método convencional. Plano G2xG3. 

  

A randomicidade do PSO pode impedir que a resposta seja a mesma (mesmo 

fazendo-se diversas simulações), o que é um resultado já esperado de algoritmos de 

otimização bioinspirada. No entanto, garante-se que os resultados são de boa 

qualidade, o que pode ser visto no resultado de outra simulação, via PSO, quando 

comparada à metodologia convencional, com 32 direções. Da Figura 27 até a Figura 

29, são mostrados os resultados comparativos entre a metodologia convencional e 

uma nova simulação do PSO. 

 

Figura 27: Comparação dos nomogramas no plano G2xG3 da RSD obtidos pela metodologia 

convencional (esquerda) e PSO (direita). 
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Figura 28: Comparação dos nomogramas no plano G1xG3 da RSD obtidos pela metodologia 

convencional (esquerda) e PSO (direita). 

 

Figura 29: Comparação dos nomogramas no plano G1xG2 da RSD obtidos pela metodologia 

convencional (esquerda) e PSO (direita). 

Como anteriormente mencionado, para a construção da DSR pelo método 

convencional, fazendo uso de 10, 16, 32 direções, o passo de transferência adotado 

foi de 1MW. O custo computacional para a execução da metodologia convencional, 

quando comparada à construção da SSSR, teve um aumento ainda maior devido às 

análises modais. Em contrapartida, o custo computacional utilizando o PSO teve um 

aumento relativamente baixo. A Tabela 5 mostra essa comparação entre os tempos 

de simulação. 
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Tabela 5 – Comparação da DSR: Método Convencional X PSO. 

Método de Construção N° de Direções Tempo 

 10 27,6 min 

Convencional 16 33,8 min 

 32 95,3 min 

PSO -- 5,7 min 
 

Observa-se que o PSO apresentou uma região segura com precisão aceitável 

e um tempo de simulação em torno de 6% do tempo necessário para a construção 

da região mais precisa através do método convencional (32 direções). 

A Figura 30 mostra a comparação entre as simulações da metodologia 

convencional e do PSO (terceira execução) em um mesmo gráfico, onde nota-se o 

contorno do método convencional se aproximando ao obtido pelo PSO.  

 

Figura 30: Construção da DSR pelos métodos convencional e PSO (plano G2xG3). 

 



 

87 
 

5.5 Impacto do Reajuste do PSS 

 Como mostraram-se promissores os resultados e atrativo o tempo de 

construção das regiões de segurança estática e dinâmica via otimização pelo PSO, 

a ferramenta pode ser utilizada para avaliar outros estudos, tais como: 

 a construção das regiões considerando outros valores de coeficiente de 

amortecimento como critério de segurança; 

 a avaliação do impacto do reajuste dos controladores de amortecimento 

(como os estabilizadores de sistemas de potência) no formato da região de 

segurança. 

As regiões de segurança dinâmica apresentadas até o momento foram 

construídas considerando estabilizadores com parâmetros definidos na literatura 

[71]. Visando melhorar o desempenho do sistema do ponto de vista dinâmico, é 

possível reajustar tais controladores através de técnicas de controle clássico e 

otimização (entre outras) [72]. 

Uma das formulações mais empregadas na literatura para o reajuste de 

estabilizadores objetiva a maximização do menor coeficiente de amortecimento em 

malha fechada (isto é, considerando os estabilizadores em operação) [72]. A 

equação (74) apresenta a formulação para reajuste dos      estabilizadores via 

maximização do coeficiente de amortecimento:  

          

    

          
   

          
   

          
   

 (74) 

em que      
 ,      

 e      
 são os parâmetros do i-ésimo estabilizador (  

        ). Os limites das variáveis foram definidos conforme [72]. Os parâmetros 

que são fixos para cada estabilizador são: uma constante de tempo de 5 segundos 

para o filtro washout (    ) e dois blocos de compensação (    ). 

A solução do problema de otimização em (74) pode ser feita por diversos 

métodos. Nesse trabalho adotou-se o Particle Swarm Optimization, que já foi 
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utilizado para a construção das regiões de segurança. Entretanto, diferentemente do 

problema de construção de regiões de segurança, no problema de ajuste de 

estabilizadores busca-se a “melhor solução”. Isto é, o melhor conjunto de 

parâmetros que garanta o maior coeficiente de amortecimento em malha fechada 

(        ). Dessa forma, nessa aplicação, ambas as parcelas (sociais e cognitivas) 

do PSO foram empregadas na equação (51) (     e     ).   

Conforme a Figura 18, existem 10 geradores no sistema New-England. 

Entretanto, o gerador de número 39 é um equivalente de rede e, por isso, não 

recebe um estabilizador de sistema de potência. Assim sendo, existem 9 

estabilizadores (com 3 variáveis a serem otimizadas para cada um). Com essas 

especificações, deve-se otimizar 27 variáveis simultaneamente, o que pode 

influenciar negativamente na busca dos melhores resultados, principalmente quando 

o otimizador (PSO) possuir um pequeno número de indivíduos e iterações. Para uma 

maior varredura do espaço de busca, o número de indivíduos foi mantido em 56, 

enquanto o número de iterações foi de 50, permitindo que ao final do processo de 

busca os indivíduos fossem capazes de uma busca mais refinada em torno das 

direções que tenham tomado.  

 Seja então o Caso Base com os dados estáticos definidos na Tabela 2 e na 

Tabela 3, tendo um coeficiente de amortecimento mínimo de 6,36% no caso anterior, 

o resultado da otimização dos controladores retorna os dados da Tabela 6: 
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Tabela 6 – Parâmetros dos PSS originais e pós-otimização. 

 
ORIGINAL REAJUSTADO 

BARRA                   

30 32,58 9,98 2,58 35,47 9,61 ,56 

31 33,42 9,97 13,61 21,67 8,11 8,98 

32 29,22 9,97 20,76 22,14 9,93 23,07 

33 20,38 8,07 27,94 39,20 9,01 28,20 

34 20,00 9,90 25,91 35,68 9,45 11,53 

35 20,68 6,56 28,55 30,25 8,96 6,38 

36 23,77 9,42 6,86 25,43 9,16 15,48 

37 29,23 9,97 13,75 37,86 8,34 8,58 

38 21,85 2,39 28,48 33,98 8,51 19,94 

39 -- -- -- -- -- -- 

(  ) 6,36 9,19 
 

   

Por meio dos valores otimizados foi possível obter um valor de 9,19% para o 

coeficiente de amortecimento e, com essa melhoria, esperava-se que a região de 

segurança dinâmica fosse capaz de abranger um espaço maior de soluções 

dinamicamente seguras.  

 Os valores do PSS reajustados foram substituídos no problema original de 

construção da região de segurança dinâmica, e os parâmetros do PSO para a 

construção da nova DSR foram os mesmos usados para a construção da DSR 

original. Da Figura 31 até a Figura 33 são plotadas as regiões de segurança 

dinâmica original e pós otimização dos controladores: 
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Figura 31: Nomograma da Região de Segurança Dinâmica Original e Otimizada. Plano G2xG3. 

 

Figura 32: Nomograma da Região de Segurança Dinâmica Original e Otimizada. Plano G1xG3. 
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Figura 33: Nomograma da Região de Segurança Dinâmica Original e Otimizada. Plano G1xG2. 

Nas figuras anteriores, a área hachurada em verde representa a região de 

segurança estática (região segura apenas sob limites estáticos) enquanto a área 

hachurada em vermelho é a região estática insegura (região insegura apenas sob 

limites estáticos). As SSSR dessas figuras foram plotadas, considerando um 

coeficiente de amortecimento de 5% como critério de segurança, da seguinte forma: 

 contorno em preto: considera os estabilizadores com os ajustes da literatura 

(Tabela 1). O contorno em preto delimita as condições operativas com 

amortecimento superior à 5%. Foram utilizados os mesmos resultados da 

execução apresentada na Figura 30; 

 contorno em amarelo: considera os estabilizadores otimizados nesta 

dissertação (Tabela 1). O contorno em amarelo também delimita as condições 

operativas com amortecimento superior à 5%. 

 Com base na Figura 31 até a Figura 33, observa-se: 

 o reajuste dos estabilizadores permitiu uma maior área viável na região de 

segurança dinâmica (a área definida pelo contorno amarelo é maior que 

aquela definida pelo contorno preto); 

 a região vermelha possui cenários não seguros do ponto de vista estático que 

são seguros do ponto de vista dinâmico. Por exemplo, pode existir cenários 
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em que a magnitude de tensão em uma das barras viola os limites, mas o 

coeficiente de amortecimento em malha fechada é maior que 5%; 

  a região verde possui os cenários seguros do ponto de vista estático, mas 

que são inseguros do ponto de vista dinâmico à pequenas perturbações. 

Nesse contexto, insere-se um dos objetivos da presente dissertação, que foi 

avaliar o impacto positivo do reajuste de estabilizadores para expansão da 

região de segurança dinâmica. 

5.6 Impacto da Randomicidade do PSO 

 Já foi dito que os métodos de otimização bioinspirados não garantem a 

solução ótima do problema, mas sim soluções de boa qualidade. Essa afirmação é 

válida tanto para o problema de busca de um valor único (como no caso de um 

coeficiente de amortecimento mínimo no reajuste de estabilizadores) como para a 

construção de uma região de segurança. 

 Para diferentes execuções, a região de segurança (seja ela estática ou 

dinâmica) poderá apresentar algumas leves diferenças no seu contorno, devido à 

randomicidade do processo de busca do PSO. O problema, por exemplo, da 

construção da DSR utilizando uma FOB que considera a distância entre o indivíduo 

e o Caso Base é impactado principalmente pelo fato de que em um mesmo 

quadrante possa haver posições com FOB muito maior que outras, de maneira que 

caso um indivíduo altere levemente sua direção (devido ao processo randômico do 

algoritmo) ele possa abandonar uma posição em que se fixaria, delimitando a borda, 

em busca de valores maiores de FOB.  

A Figura 34 elucida bem esse efeito. Partindo do Caso Base (estrela mais ao 

centro), é possível observar que há uma densidade maior de posições associadas à 

uma maior distância entre o Caso Base e o limite da região segura.  
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Figura 34: Espalhamento dos indivíduos na construção da DSR. 

Para mostrar as leves diferenças no contorno da região segura, foram 

sobrepostas três regiões de segurança dinâmica, construídas a partir dos resultados 

dos estabilizadores reajustados (com        , no Caso Base). Os resultados 

podem ser observados na Figura 35: 

 

Figura 35: Comparação entre simulações do PSO para a construção da mesma DSR. 
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Comparado às direções que vemos na Figura 34, as principais divergências 

se encontram quando os indivíduos se movem nas direções dos mínimos valores de 

geração dos grupos, enquanto há convergência quando esse movimento é 

direcionado à direção de máxima geração de ambos (           e           ), 

em que os contornos estão sobrepostos.  

 A partir da verificação da validade do método de construção via PSO para a 

condição de controles otimizados, pode-se selecionar alguns pontos e avaliar o 

efeito da otimização em seus coeficientes de amortecimento. A Tabela 7 mostra os 

resultados comparativos, sendo um ponto já pertencente à região segura antes da 

otimização (Ponto 1) e um que foi integrado à região segura após a otimização dos 

estabilizadores (Ponto 2). 

Tabela 7 – Amortecimento Obtido em Diferentes Pontos. 

Ponto                      
( %) 

Original 

( %) 

Reajuste 

          4514 2363,2 1210 6,36 9,19 

  3955,1 3000 1100 6,32 10,03 

  4474 3000 600 3,15 9,59 
 

5.7 Análise Não Linear 

 Como foi visto, a aplicação de uma ferramenta de otimização de 

controladores produz resultados satisfatórios que expandem a região segura 

original, tornando o sistema capaz de assumir outros pontos de operação (do ponto 

de vista da DSR). 

 Alguns pontos que ela passa a englobar também pertencem à SSSR (vide 

Figura 31 à Figura 33), assegurando a segurança do sistema em ambas as análises. 

No entanto, essa segurança deve também ser validada do ponto de vista de grandes 

perturbações que o sistema possa ser sujeitado (estabilidade angular transitória).  

 Adotando-se o Ponto 2, da Tabela 7, é realizada a análise não linear, visando 

a diferença comportamental do sistema entre a condição em que é utilizado o 

conjunto de estabilizadores de sistemas de potência original e o conjunto de 
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estabilizadores otimizado. As potências por grupo são mostradas na mesma tabela, 

enquanto a divisão entre os geradores que compõem o SEP é vista na Tabela 8, 

cuja divisão é realizada por meio dos fatores de participação individuais.  

Tabela 8 – Potências Ativas e Tensões nas Barras, de acordo com o Ponto 2 (Tabela 7).  

Barra Tipo              

30 PV 732,6 1,048 

31 PV 750 1,030 

32 PV 750 0,983 

33 PV 750 0,997 

34 PV 750 1,012 

35 PV 300 1,049 

36 PV 300 1,040 

37 PV 732,6 1,028 

38 PV 732,6 1,027 

39 swing 2276,4 1,030 
 

Considerando o sistema sob as condições estáticas da Tabela 8, o 

comportamento dinâmico de suas variáveis é comparado (considerando os 

estabilizadores originais e otimizados) na Figura 36 até a Figura 41. Como grande 

perturbação aplica-se um curto-circuito na barra 11 por 50ms o qual é eliminado a 

partir da abertura do circuito 10-11. O circuito é religado após 50ms.    

 

Figura 36: Comportamento transitório da tensão terminal nas barras selecionadas. 
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Figura 37: Comportamento transitório da potência ativa nas barras selecionadas. 

 

Figura 38: Comportamento transitório da potência reativa nas barras selecionadas. 

 

Figura 39: Comportamento transitório da tensão de campo dos geradores nas barras selecionadas. 
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Figura 40: Comportamento transitório do desvio de velocidade dos geradores nas barras 

selecionadas. 

 

Figura 41: Comportamento transitório do ângulo interno dos geradores nas barras selecionadas. 

Como pode ser visto, para o sistema de controle original o comportamento 

das variáveis do sistema mantém oscilações mesmo após a remoção do curto-

circuito, o que é justificável devido ao baixo amortecimento oferecido nesse ponto de 

operação (coeficiente de amortecimento de 3,15%). O melhor amortecimento obtido 

pelo sistema de controle otimizado (coeficiente de amortecimento de 9,59%) garante 

a redução dessas oscilações. No entanto, ambas as condições são viáveis do ponto 

de vista da estabilidade angular transitória. 
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5.8 Considerações Finais 

 A aplicação da ferramenta proposta foi capaz de produzir um método de 

construção de regiões de segurança com boa precisão e tempo computacional 

reduzido em comparação com a metodologia convencional. A obtenção da região de 

segurança estática ocorreu em menos de 4% do tempo computacional requerido 

pela metodologia convencional considerando 64 direções. Em relação à região de 

segurança dinâmica, esse tempo foi abaixo de 6% considerando a metodologia 

convencional com 32 direções.  

 As diversas simulações feitas pelo PSO, a fim de provar sua capacidade de 

reproduzir a DSR também se mostrou válida, ressaltando-se ser improvável obter 

sempre o mesmo contorno, devido às características randômicas dos algoritmos de 

otimização bioinspirados. 

 Por fim foi mostrado que um ponto de operação, sob os parâmetros dos 

estabilizadores originais e otimizados, é viável em face de grandes perturbações e 

que o controlador otimizado garantiu, além da inserção do ponto em análise na 

região segura dinâmica, um melhor amortecimento. Ressalta-se, entretanto, que a 

região de segurança dinâmica aqui estudada considera a modelagem para 

pequenas perturbações e não é garantido que todas as soluções seguras nessa 

região serão adequadas do ponto de vista de grandes perturbações (devido à não 

linearidade do sistema).  
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6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

 

 O presente trabalho teve por objetivo a redução do tempo computacional no 

processo de construção de regiões de segurança dinâmica do ponto de vista da 

estabilidade a pequenas perturbações (amortecimento de oscilações 

eletromecânicas de baixa frequência). As comparações feitas com os resultados do 

método convencional de construção, amplamente estudado e utilizado na literatura, 

serviram como um parâmetro da avaliação da qualidade dos resultados do método 

proposto. Adicionalmente, o impacto do reajuste de controladores de amortecimento 

(estabilizadores de sistemas de potência) no formato da região de segurança 

dinâmica foi investigado.  

 A metodologia proposta advém da construção de regiões de segurança via o 

algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization), aprimorado através de um mecanismo 

de inicialização dos indivíduos da população e pelo armazenamento de todas as 

soluções pertencentes à região segura ao longo do processo (evitando perda ou 

dispersão dos indivíduos no espaço de busca). Ao final do processo iterativo as 

soluções são selecionadas de acordo seções angulares ao redor do caso base, 

evitando um grande número de soluções em uma mesma posição, porém mantendo 

aquelas com maior distância em relação ao Caso Base (para melhoria da construção 

do contorno da região de segurança). 

 Os resultados dessa proposta mostram uma melhoria no tempo de construção 

da região de segurança bem como a boa precisão das regiões obtidas. Ademais, 

observou-se pequenas variações nas bordas das regiões diante de várias 

execuções, o que é esperado devido à característica randômica do PSO.  

Comparando o tempo médio de construção pelo método proposto, este foi cerca de 

6% do tempo necessário para construção da região de segurança dinâmica pelo 

método convencional.  

 A utilização do PSO para a otimização dos parâmetros do conjunto de 

controladores presentes no sistema garantiu um aumento satisfatório do coeficiente 

de amortecimento do Caso Base (passando de 6,36% para 9,19%), o que já é de 

conhecimento da literatura. A contribuição deste trabalho foi investigar o impacto 

desse reajuste no formato da região de segurança dinâmica e observou-se a 
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expansão dessa região ao se reajustar os estabilizadores. Dessa forma, mais 

cenários de redespacho de geração de potência que atendem critérios de 

estabilidade podem ser escolhidos pelo operador.  

 A presente dissertação foca na estabilidade angular à pequenas 

perturbações, mas validações não lineares no domínio do tempo também foram 

conduzidas (no contexto da estabilidade angular à grandes perturbações ou 

estabilidade transitória). Observou-se que as soluções selecionadas são factíveis 

bem como o impacto positivo dos estabilizadores otimizados no amortecimento das 

oscilações.  

Como propostas de continuidade sugere-se: 

 a investigação de técnicas de processamento paralelo para a melhoria do 

tempo computacional da metodologia proposta; 

 a análise do impacto de outros controladores de amortecimento no formato da 

região de segurança dinâmica. Aqui, o termo “outros controladores” se refere 

aos Power Oscillation Dampers instalados nos dispositivos FACTS (Flexible 

AC Transmission Systems) para o amortecimento de oscilações. 
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APÊNDICE 

Os dados de carga, de linha e do ponto de operação inicial (caso base) do 

sistema New England são apresentados na referência [2]. Os limites individuais dos 

geradores são apresentados na Tabela 9. Para a construção da região de segurança 

estática, os limites de tensão foram 0,9 a 1,1 pu.  

Tabela 9 – Dados de Geração 

Ger    
       

       
   

    
    

30 0 1000 -900 900 

31 0 1000 -900 900 

32 0 1000 -900 900 

33 0 1000 -900 900 

34 0 1000 -900 900 

35 0 1000 -900 900 

36 0 1000 -900 900 

37 0 1000 -900 900 

38 0 1000 -900 900 

39 0 3000 -900 900 

Os parâmetros dos geradores e do sistema de excitação são apresentados na 

Tabela 10. Os dados dos estabilizadores foram apresentados no Capítulo 5. Por fim, 

nas simulações não lineares no domínio do tempo são considerados os seguintes 

limites [71]: (i) tensão de campo (            ) and (ii) tensão de saída dos 

estabilizadores (                  ). 

Tabela 10 – Dados das Máquinas e do Sistema de Excitação 

Ger         
 

        
        

30 0,1 0,069 0,031 42 0 10,2 5 0,06 

31 0,295 0,282 0,0697 30,3 0 6,56 6,2 0,05 

32 0,2495 0,237 0,0531 35,8 0 5,7 5 0,06 

33 0,262 0,258 0,0436 28,6 0 5,69 5 0,06 

34 0,67 0,62 0,132 26 0 5,4 40 0,02 

35 0,254 0,241 0,05 34,8 0 7,3 5 0,02 

36 0,295 0,292 0,049 26,4 0 5,66 40 0,02 

37 0,29 0,28 0,057 24,3 0 6,7 5 0,02 

38 0,2106 0,205 0,057 34,5 0 4,79 40 0,02 

39 0,02 0,019 0,006 500 0 7 5 0,01 

 


