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Análise de Sensibilidade Aplicada no
Planejamento da Operação de
Sistemas Elétricos de Potência
A.M. de Souza, E.A. Belati, U.H. Bezerra e G.R.M. da Costa

Resumo—Neste artigo propõe-se a utilização da Análise de
Sensibilidade (AS) para realizar estudos de planejamento da
operação em sistemas elétricos de potência. A AS desenvolvida foi
orientada a Fluxo de Potência Ótimo (FPO). Um FPO foi
executado de onde se obteve um ponto ótimo de operação para o
sistema. Perturbações podem ocorrer na rede elétrica, e um novo
ponto de operação deverá ser obtido de tal forma que a
factibilidade da operação seja mantida. Esse novo ponto será
calculado via AS. A AS desenvolvida teve por base o teorema de
Fiacco, o qual gera um sistema de equações não lineares que é
resolvido pelo método de Newton. Técnicas de esparsidade são
consideradas na solução do sistema. Este artigo contribui com a
inclusão da restrição de fluxo de potência ativa na transmissão no
modelo de AS implementado e também com a completa utilização
do teorema de Fiacco para a construção do sistema de
sensibilidade. Testes são realizados nos sistemas IEEE 14, 118 e
300 barras, nos quais se verifica a eficiência da técnica de AS
apresentada.
Termos de Indexação—Fluxo de potência ótimo, método de
Newton, programação não linear, sistemas de potência, técnica de
esparsidade.

I. INTRODUÇÃO

U

das principais tarefas de um operador de sistemas
elétricos de potência é gerenciar o sistema de forma que a
sua operação seja segura e confiável. Dispor de ferramentas
que auxiliem o operador na tarefa de manter a operação do
sistema segura é de fundamental importância para as
concessionárias de energia elétrica. Estudos da condição
presente e futura do sistema devem ser realizados, e, em
muitos casos, de maneira rápida e precisa, para tomadas de
decisões. Neste contexto, a Análise de Sensibilidade (AS)
MA
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surge como uma ferramenta eficiente para estudos de
planejamento da operação de sistemas elétricos de potência,
pois indica o desempenho futuro do sistema para casos de
aumento de carga, alteração no limite operacional de
restrições, entre outros. Desta forma, podem-se conhecer as
futuras necessidades do sistema e então operá-lo de forma
segura.
Na literatura especializada, encontram-se poucos artigos
sobre a aplicação da AS em sistema de potência. Um dos
primeiros trabalhos nesta linha de pesquisa é o de Peschon et
al. [1], os quais realizaram estudos de sensibilidade entre a
magnitude da tensão e a injeção de reativos em determinadas
barras do sistema. A matriz Jacobiana, calculada no ponto de
operação do sistema, forneceu as relações de sensibilidade de
interesse no estudo. Kishore e Hill [2], utilizando a matriz
sensibilidade apresentada em [1], elaboraram uma técnica para
alocação ótima de reativo em sistemas de potência.
Wojciechowski [3] aplicou o teorema de Tellegen com o
objetivo de desenvolver um método eficiente de AS. Gribik et
al. [4] apresentaram uma técnica de AS orientada a problemas
de FPO. No modelo de FPO e de AS utilizado em [4], as
perdas de potência ativa na transmissão foram consideradas
como função objetivo e o conjunto das restrições foi formado
pelas equações de balanço do sistema e pelos limites de
tensão, de tap de transformador e de geração de potência ativa
e reativa. No ponto ótimo de operação, obtido via FPO,
verificam-se quais as restrições ativas e folgadas; as ativas
serão incorporadas ao conjunto das restrições de igualdade e
as folgadas serão desprezadas. Por essa razão, a matriz de
sensibilidade fica esparsa e simétrica de posição e valores.
Testes foram realizados em que perturbou-se a carga do
sistema em 1MW. Venkatesh et al. [5] propuseram o uso da
AS baseada na técnica dos mínimos quadrados aplicada a
problemas de FPO. O objetivo dos testes foi encontrar a
sensibilidade entre o custo na geração de energia em relação às
mudanças nas injeções de potência ativa do sistema. Aumuller
e Saha [6] realizaram estudos utilizando a sensibilidade entre a
geração de potência reativa e a carga com o objetivo de evitar
o colapso de tensão. Freire et al. [7] utilizaram um programa
de FPO para relacionar os processos técnico-operacionais e
econômico-financeiros. Os multiplicadores de Lagrange foram
utilizados para verificar de quanto o valor da função objetivo
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varia quando uma perturbação ocorre no sistema. Souza et al.
[8,9] realizaram estudos de alocação de novas cargas no
sistema, sob condições de congestionamento, via informação
da sensibilidade do multiplicador de Lagrange associado às
restrições de balanço de potência ativa e à função objetivo.
Neste trabalho, propõe-se a aplicação da AS orientada a
problemas de FPO para a realização de estudos de
planejamento da operação de sistemas elétricos de potência. O
FPO é executado de onde se obtém um ponto ótimo de
operação para a rede elétrica, o qual é chamado de caso-base.
Se perturbações forem acrescentadas ao sistema, como, por
exemplo, na demanda ou no limite operacional de alguma
restrição, um novo ponto terá de ser calculado. A obtenção
desse novo ponto de operação via FPO implica em ajustes dos
parâmetros empíricos utilizados nas técnicas de otimização
aplicadas na solução do problema de FPO. Em alguns casos há
a dificuldade de se obter a convergência do FPO devido à
escolha do ponto inicial e dos valores atribuídos às variáveis
empíricas. Neste contexto a AS pode ser considerada uma
ferramenta que estima o novo ponto de operação do sistema
quando variações ocorrerem nas cargas ou em outras variáveis
da rede elétrica. A AS tem a vantagem de não ser um processo
iterativo e de não utilizar parâmetros empíricos em sua
formulação. A partir do caso-base, a AS fornece novos pontos
de operação do sistema que satisfazem as restrições físicas e
operacionais, a uma dada tolerância.
A AS desenvolvida está baseada no teorema de Fiacco [10],
o qual gera um sistema de equações não lineares que é
resolvido pelo método de Newton. Técnicas de esparsidade
são utilizadas na solução do sistema.
Destaca-se neste artigo a inclusão da restrição de fluxo de
potência ativa em linhas de transmissão no modelo do
problema de AS e também da utilização na íntegra do teorema
de Fiacco. Testes foram realizados nos sistemas IEEE 14, 118
e 300 barras, nos quais se verificou a eficiência da AS em
estudos do planejamento da operação para até 5% de
perturbação. Novos pontos factíveis de operação foram
obtidos via AS.
Este artigo está organizado da seguinte maneira: na próxima
seção, será apresentado o modelo de FPO utilizado neste
trabalho, cuja solução é fornecida para a AS; na seção III, temse a técnica de AS e seu algoritmo; na seção IV, os testes
realizados e na seção V, as conclusões do trabalho.

II. FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO
O problema de FPO pode assumir uma grande variedade de
modelos, dependendo do interesse de análise da
concessionária de energia. Determinadas restrições podem ou
não ser acrescentadas ao modelo, e algumas funções como
custo na geração de potência ativa, desvio de tensão ou de
perdas na transmissão podem ser consideradas função
objetivo. O modelo de FPO adotado neste trabalho está
representado em (1).

Minimizar

¦f

km ( V, θ, t )

Ω

Sujeito a :
Equações de balanço :
ΔPk (V, θ, t ) = 0
ΔQ k (V, θ, t ) = 0
Geração de potência reativa :
≤ Q k (V, θ, t ) ≤ Q max
Q min
k
k

(1)

Geração de potência ativa :
Pkmin ≤ Pk ( V, θ, t ) ≤ Pkmax
Fluxo de potência ativa em linhas de transmissão :
max
LFkm (V, θ, t ) ≤ LFativa

Magnitude da tensão :
Vkmin ≤ Vk ≤ Vkmax
Tap do transformador :
t min ≤ t ≤ t max

em que:
θ representa a fase da tensão;
f km (V, θ, t ) é a função perdas de potência ativa em linhas de
transmissão;
Ω representa as linhas de transmissão no sistema;
k e m são barras do sistema.
O problema (1) foi resolvido pelo método primal-dual
barreira logarítmica, o qual faz parte da classe de métodos
Lagrangianos de pontos interiores. A apresentação detalhada
desse método pode ser encontrada em [11-14].
Resolvendo o problema (1) tem-se como solução um ponto
ótimo de operação para o sistema elétrico de potência para
determinada condição de carregamento. Esse ponto ótimo,

(

)

representado por V * , θ * , t * , é denominado de caso-base.
Conhecendo o caso-base do sistema, estudos sobre o
desempenho da rede para diferentes situações de operação
podem ser realizados via AS.

III. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Uma questão que surge quando se utilizam técnicas de
otimização é: o quanto a solução ótima do problema varia
quando ocorrem perturbações na demanda ou nos recursos
disponíveis do sistema? A inclusão dessas perturbações no
modelo do problema resulta em uma nova solução, a qual pode
ser obtida executando-se a técnica de otimização novamente.
Para isso, serão necessários novos ajustes dos parâmetros
empíricos utilizados pelo método aplicado à solução do
problema, porém, para encontrar novas soluções de maneira
mais rápida, sem a necessidade de ajuste de parâmetros
empíricos, e, dessa forma, poder analisar as conseqüências da
inclusão das perturbações no problema, podem-se utilizar
técnicas de AS.
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Os métodos do tipo Lagrangianos são muito eficientes na
solução de problemas de programação não linear com restrição
de igualdade. Nesses métodos, as restrições são adicionadas à
função objetivo por meio dos multiplicadores de Lagrange. O
multiplicador de Lagrange indica a sensibilidade da função
objetivo em relação à restrição a ele associada, isto é, quando
na restrição, for incluída uma perturbação, pode-se estimar o
novo valor da função objetivo apenas utilizando o
multiplicador de Lagrange associado à restrição perturbada.
Considere o problema generalizado dado em (2).

Minimizar f ( x )
Sujeito a :
g( x ) = b

L = f ( x ) + λT (g ( x ) − ε 1 ) + π T (h ( x ) − ε 2 )
(2)

O vetor b pode ser interpretado como uma limitação da
quantidade do recurso disponível. Esse recurso pode sofrer
perturbações, o que resultará em um novo problema, e,
conseqüentemente, uma nova solução deve ser obtida.
Supondo que x(b) seja a solução ótima do problema (2), em
[15] tem-se a demonstração da relação dada em (3), em que o
multiplicador de Lagrange λ significa a mudança marginal do
valor ótimo da função objetivo, enquanto b está sendo variado.

∂f ( x (b))
=λ
∂b

(3)

A relação de sensibilidade (3) foi utilizada em [7-9], nos
quais bons resultados foram encontrados para pequenas
perturbações. A sensibilidade fornecida pelo multiplicador de
Lagrange oferece apenas o novo valor da função objetivo. Para
conhecer a nova solução ótima do problema, técnicas de AS
mais eficientes precisam ser utilizadas. Na próxima subseção
será apresentada a técnica de AS aplicada neste trabalho. Essa
técnica proposta por Fiacco [10] fornece os novos valores das
variáveis do problema, os novos multiplicadores de Lagrange
associados às restrições de igualdade e de desigualdade ativas
e o novo valor da função objetivo.
A. Teorema de Fiacco
A técnica de AS está baseada no teorema de Fiacco [10]. Por
essa técnica, novas soluções do problema podem ser obtidas
quando perturbações são incluídas ao problema. As
perturbações podem ocorrer na função objetivo ou nas
restrições. No desenvolvimento da técnica que será
apresentada, serão consideradas perturbações nas restrições de
igualdade e desigualdade.
No problema generalizado de programação não linear (4),
perturbações ε são incluídas às restrições.

Minimizar f ( x )
Sujeito a :
g( x ) = ε1
h (x ) ≤ ε 2

em que:
x ∈ ℜ n é o vetor das variáveis do problema;
f(x) é a função objetivo;
g( x ) ∈ ℜ m e h ( x ) ∈ ℜ p são os vetores das restrições de
igualdade e desigualdade, respectivamente;
ε 1 ∈ ℜ m e ε 2 ∈ ℜ p são os vetores das perturbações
associados às restrições de igualdade e desigualdade,
respectivamente.
Associa-se ao problema (4) uma função Lagrangiana:

(4)

(5)

em que:
λ e π são os vetores dos multiplicadores de Lagrange
associados às restrições de igualdade e desigualdade,
respectivamente.
Esta técnica utiliza como informação inicial a solução ótima
do
problema
(4)
não
perturbado,
isto
é,
(x, λ, π, ε ) = x * , λ* , π* ,0 . Nesse ponto, são aplicadas as
seguintes condições:

(

)

1) Condições necessárias de primeira ordem da função
Lagrangiana:
T

T

∇ x f ( x * ) + λ* ∇ x g( x * ) + π* ∇ x h ( x * ) = 0

(6)

2) A restrição de igualdade satisfeita:

g ( x * ) − ε1 = 0

(7)

3) Teorema da folga complementar:
T

π* (h ( x * ) − ε 2 ) = 0

(8)

As raízes das equações (6) a (8) são encontradas
linearizando-se o sistema no ponto x * , λ* , π* ,0 , o que resulta
no seguinte sistema na forma Ax=b:

(

ª
∇ 2xx L*
«
* T
« ∇ x g( x )
«π *T ∇ h ( x * ) T
x
¬

)

∇ x g( x * ) ∇ x h ( x * )º ª Δx º ª 0 º
»« » «
»
0
0
» « Δλ » = « ε 1 »
0
h ( x * ) » «¬ Δπ»¼ «¬π * ε 2 »¼
¼

(9)

No sistema (9), a matriz dos coeficientes é a matriz de
sensibilidade proposta por Fiacco [10]. O vetor (Δx , Δλ, Δπ)
é utilizado na atualização das variáveis, e o vetor independente
corresponde às perturbações que foram introduzidas ao
sistema.
Após a determinação de (Δx , Δλ, Δπ) , obtém-se a nova
solução ótima do problema para o caso perturbado, em que as
variáveis são atualizadas como:
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Passo 5: Atualize as variáveis (10).

x *novo = x * + Δx
λ*novo = λ* + Δλ
π

*novo

(10)

= π + Δπ
*

A matriz de sensibilidade (9) é esparsa e simétrica de
posição, mas não de valores. Para resolver este sistema,
utilizou-se uma técnica de esparsidade elaborada pelo Grupo
de Algoritmos Numéricos do Laboratório Harwell do United
Kingdom Atomic Energy Authority [16]. A sub-rotina
utilizada foi a MA28. Essa sub-rotina é utilizada para resolver
sistemas cujas matrizes são esparsas, utilizando-se uma
variante da eliminação de Gauss. A MA28 trabalha somente
com os valores não-nulos da matriz. O problema de AS foi
implementado em Linguagem C++ e a sub-rotina MA28, em
Fortran, logo se realizou um link entre estas duas linguagens.
B. Análise de Sensibilidade Aplicada ao Problema de FPO
O FPO fornece como solução um ponto ótimo de operação
para o sistema, porém perturbações podem ocorrer na
demanda do sistema ou no limite das restrições funcionais, e
assim um novo ponto de operação precisa ser obtido. Pode-se
encontrar esse novo ponto via AS, sem a necessidade de
executar o FPO para cada perturbação que ocorra no sistema.
O problema de FPO perturbado pode ser representado por:
Minimizar

¦ f km (V, θ, t)
Ω

Sujeito a :
ΔPk (V, θ, t ) = ε1
ΔQ k (V, θ, t ) = ε 2

(11)

max
+ ε4
Q min
k + ε3 ≤ Q k ( V, θ, t ) ≤ Q k

Pkmin + ε5 ≤ Pk (V, θ, t ) ≤ Pkmax + ε6
max
+ ε7
LFkm (V, θ, t ) ≤ LFreal

Vkmin + ε8 ≤ Vk ≤ Vkmax + ε9
t min + ε10 ≤ t ≤ t max + ε11

em que:
ε i , para i de 1 até 11, representa perturbações acrescentada ao
problema.
As demais funções, variáveis e símbolos, foram especificadas
em (1). As restrições de igualdade e de desigualdade de (11)
correspondem ao conjunto das restrições g(x) e h(x) de (4),
respectivamente.
O problema (11) pode ser resolvido por meio da técnica de
sensibilidade apresentada, a qual possui o seguinte algoritmo:

(

)

Passo 1: Determine o caso-base x * , λ* , π* do sistema
por meio do programa de FPO.
Passo 2: Construa o sistema de equações para Análise de
Sensibilidade (9).
Passo 3: Determine as perturbações de interesse para estudos.
Passo 4: Resolva o sistema perturbado.

Esse algoritmo tem a vantagem de não ser um processo
iterativo e de não utilizar parâmetros empíricos na sua
formulação, como ocorre na maioria dos métodos usados na
solução do problema de FPO.
O sucesso da técnica de AS está na obtenção do caso-base,
isto é, quanto menor for o erro das equações de balanço do
sistema e da condição de folga complementar, melhor será o
resultado obtido. Por essa razão, será necessário considerar um
critério de parada para o FPO que melhor satisfaça as
condições de estudos de AS.

IV. RESULTADOS
Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos por
meio da técnica de AS aplicada na solução do problema de
FPO perturbado. Os testes foram realizados nos sistemas IEEE
14, 118 e 300 barras, os quais podem ser encontrados no link
http://www.ee.washington.edu/research/pstca/.
A. IEEE 14 Barras
Para o sistema IEEE 14 barras, as barras 1 e 2 foram
consideradas barra de referência e geração, respectivamente.
A restrição de geração de potência ativa da barra 2 foi
canalizada entre os limites 1MW e 250MW. Restrições de
fluxo de potência ativa em linhas de transmissão foram
consideradas nas linhas que conectam as barras 2-4 e 10-11,
cujos limites foram 65MW e 1MW, respectivamente.
O ponto ótimo de operação para esse sistema foi obtido via
FPO. Adotou-se um critério de parada de 10-5 pu para as
equações de balanço com o objetivo de se ter uma solução
mais precisa. No ponto ótimo de operação, as duas restrições
de fluxo de potência ativa em linhas de transmissão atingiram
seus limites e as duas barras geradoras permaneceram
folgadas.
Perturbações foram acrescentadas às restrições do problema
inicial, e novos pontos de operação foram obtidos via AS.
1-Perturbação no limite da restrição de fluxo de potência
ativa em linhas de transmissão
Com o objetivo de verificar a qualidade da resposta da AS
para perturbações em restrições de desigualdade ativas na
solução, optou-se por perturbar a restrição de fluxo de
potência ativa da linha 2-4. O limite original de 65MW foi
reduzido em até 5% do seu valor. A Tabela I apresenta os
fluxos de potência ativa nas linhas com restrição e o
comportamento das perdas do sistema de transmissão. A
solução do caso-base é representada por ε = 0% .
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ε

Fluxo nas linhas (MW)
2-4
10-11
65,00
1,00
64,35
1,00
63,70
1,00
63,05
1,00
62,40
1,00
61,75
1,00

0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%

Perdas (MW)
9,80
9,93
10,10
10,30
10,54
10,82

Verifica-se pela Tabela I que o fluxo de potência ativa na
linha 2-4 acompanhou a mudança do limite, sem violar a
restrição. O fluxo de potência na linha 10-11 também não foi
violado para as diferentes perturbações. As perdas de potência
ativa no sistema de transmissão aumentaram com a redução do
limite operacional da linha 2-4. O maior erro das equações de
balanço foi de 0,11MW e 0,08MVAr, para a situação em que
ε = −5% .

linear e não convexo que necessita de um processo iterativo
para atingir uma solução. O uso da AS em estudos do
planejamento da operação, porém, justifica-se pelo fato de esta
ferramenta fornecer pontos de operação que satisfazem as
restrições do problema, como pode ser constatado pela Fig. 1 e
fornecer também um indicativo do desempenho do sistema
quando mudanças ocorrerem na rede elétrica. Assim,
operadores do sistema podem avaliar a rede elétrica de
maneira rápida e confiável.
12
Perdas de potência ativa na
transmissão (MW)

TABELA I
PERTURBAÇÃO NO LIMITE DE FLUXO DA LINHA 2-4

11,5
11
10,5

AS
FPO

10
9,5
9
8,5

2-Perturbação na carga das barras de carga do sistema
A demanda total do sistema de 14 barras é de 259 MW e
73,50 MVAr, sendo que a carga das barras de carga é 131
MW e 34,3 MVAr. Perturbações variando de 1% a 5% foram
acrescentadas somente na carga das barras de carga, e o
comportamento do sistema foi verificado por meio da AS. A
Fig. 1 apresenta o maior erro das equações de balanço do
sistema para cada perturbação. Verificou-se que a AS forneceu
pontos de operação para até 5% de perturbação. As restrições
que no caso-base estavam ativas permaneceram nesta condição
sem violar seus limites operacionais.

Maior erro das equações de
balanço

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12

MW

0,1

MVAr

0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

1

2

3

4

5

Perturbação (%)

Fig. 1. Erro das equações de balanço

Com o objetivo de verificar a qualidade da resposta
fornecida pela AS, testes comparativos entre as soluções
obtidas via AS e FPO foram realizados para cada percentual
de perturbação na carga. A Fig. 2 apresenta as perdas do
sistema de transmissão para as diferentes perturbações.
Observa-se que à medida que a perturbação aumenta, há um
aumento na diferença da resposta entre a AS e o FPO. Essa
diferença se deve ao fato de que a AS é uma aproximação
linear da solução do caso-base, e o FPO, um problema não

0

1

2

3

4

5

Perturbação (%)

Fig. 2. Testes comparativos entre AS e FPO

B. IEEE 118 Barras
Para o sistema IEEE 118 barras, consideraram-se duas
restrições de fluxo de potência ativa em linhas de transmissão.
As linhas restritas foram as que ligam as barras 19-20 e 65-66
com os respectivos limites, 5MW e 8MW. A barra 69 e a
barra 1 foram consideradas barra de referência e de geração,
respectivamente. Na solução ótima obtida via FPO, sete
restrições de tensão atingiram o limite superior e as duas
restrições de fluxo na transmissão convergiram para o limite.
Na solução do caso-base, as barras 2, 20, 23 e 29 foram
perturbadas até 5% e as novas soluções foram obtidas via AS.
A Fig. 3 apresenta o erro das equações de balanço para cada
perturbação. Verifica-se que a partir de 2% de perturbação o
erro das equações de balanço de potência reativa cresceu mais
do que o erro das equações de potência ativa, porém o maior
mismatches não ultrapassou o valor de 0,32 MVAr, o que
ainda caracteriza um ponto de operação para o sistema. As
demais restrições ativas no caso-base permaneceram ativas
nas soluções obtidas via AS para diferentes perturbações. A
Fig. 4 apresenta o comportamento crescente da função
objetivo devido ao aumento de carga do sistema e compara os
valores estimados via AS com os resultados mais exatos
obtidos via FPO. Pode-se observar que à medida que a
perturbação aumenta, a diferença entre os resultados também
aumenta, porém, ainda no pior caso, representado por ε = 5%,
a diferença entre os resultados é de 0,48%.
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Maior erro das equações de
balanço

0,35
0,3
0,25
0,2

MW
MVAr

0,15
0,1
0,05
0
0

1

2

3

4

5

Perturbação (%)

Perdas de potência ativa na
transmissão (MW)

Fig. 3. Erro das equações de balanço

102,8
102,7
102,6
102,5
102,4
102,3
102,2
102,1
102
101,9
101,8
101,7

AS
FPO

C. IEEE 300 Barras
Neste sistema, as barras 84, 124 e 143 são barras de
geração, cujos limites de geração de potência ativa são 500,
300 e 800 MW, respectivamente. Acrescentou-se a restrição
de fluxo de potência ativa na linha que conecta as barras 14 e
15. O valor do limite máximo para o fluxo ativo dessa linha foi
de 100 MW. O FPO foi executado e obteve-se o ponto ótimo
de operação para este sistema. Nenhuma barra de geração
atingiu seu limite, e a restrição de fluxo de potência na linha
14-15 ficou ativa na solução. A carga ativa da barra 15 é de
127MW. Perturbações variando de 0% a 5% foram
introduzidas nessa carga, e os novos pontos de operação foram
calculados via AS. A Tabela III apresenta o valor da restrição
de fluxo de potência ativa na linha 14-15 e as perdas do
sistema. Verifica-se que a restrição não violou seu limite e que
as perdas ativas na transmissão aumentaram com o aumento da
carga.
A partir de ε = 3% , o maior erro das equações de balanço
ocorreu para a equação de potência reativa, com valor de
aproximadamente 1MVAr.

TABELA III
FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA NA LINHA 14-15 E PERDAS NO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO

0

1

2

3

4

5

Perturbação (%)

Fig. 4. Testes comparativos entre AS e FPO

Por meio da topologia do sistema, observa-se que a barra 20
está conectada com a barra 19, com a qual tem limite de fluxo,
e com a barra 21. Isso indica que um aumento de carga na
barra 20 só poderá ser suprido via conexão com a barra 21. O
sentido do fluxo ativo é da barra 21 para a 20; por esta razão,
esta linha será mencionada como linha 21-20. A Tabela II
apresenta os fluxos de potência ativa nas linhas 21-20 e 19-20
para cada perturbação. Observa-se que a AS responde de
maneira eficiente diante dos problemas elétricos, pois manteve
a linha 19-20 em seu limite operacional e atendeu o aumento
de demanda da barra 20 por meio da linha 21-20.
TABELA II
FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA NAS LINHAS 21-20 E 19-20

ε
0%
1%
2%
3%
4%
5%

Fluxo nas linhas (MW)
21-20
19-20
23,10
5,00
23,28
5,00
23,46
5,00
23,64
5,00
23,82
5,00
24,00
5,00

ε
0%
1%
2%
3%
4%
5%

Linha 14-15
(MW)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Perdas
(MW)
358,97
359,03
359,08
359,14
359,19
359,25

V. CONCLUSÃO
A técnica de AS apresentada neste artigo foi orientada a
problemas de FPO, isto é, a função objetivo e as restrições
consideradas no problema de FPO também foram consideradas
no problema de AS. O teorema de Fiacco foi utilizado para
construir o sistema de AS. Esse teorema utiliza as condições
necessárias de primeira ordem da função Lagrangiana e o
teorema da folga complementar, ambos satisfeitos na solução
ótima do problema original não perturbado, para construir o
sistema de sensibilidade. Por meio desse sistema, perturbações
foram incluídas às restrições de igualdade e/ou de
desigualdade.
O ponto ótimo de operação foi obtido por meio do FPO.
Perturbações foram incluídas à demanda do sistema e ao limite
da restrição de fluxo de potência ativa na transmissão, e um
novo ponto de operação foi obtido por meio da AS. Verificouse que a AS forneceu pontos factíveis de operação,
satisfazendo todas as restrições do problema, para pequenas
perturbações. Constatou-se que a AS é uma ferramenta
eficiente na realização de estudos de planejamento da
operação do sistema, pois estima bons resultados para as redes
elétricas. Possui a vantagem de não ser um processo iterativo e
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de não utilizar parâmetros empíricos em sua formulação. Os
testes foram realizados nos sistemas IEEE 14, 118 e 300
barras, nos quais se verificou a eficiência da técnica
apresentada.
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