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Resumo – O objetivo deste artigo é descrever os desenvolvi-

mentos referentes ao projeto de P&D ANEEL PD-0068-
0032/2012. Incluem-se neste contexto: a implementação de uma 
infraestrutura de medição sincronizada de fasores abrangendo 
o monitoramento, por meio de PMUs, em 13 subestações da 
CTEEP e duas subestações da IE Madeira, e um sistema de con-
centração de dados instalado no Centro de Operação da 
CTEEP; o desenvolvimento de algoritmos de otimização e meto-
dologias para acoplamento de modelo de rede externa ao modelo 
interno para cálculo de regiões de segurança; funcionalidades 
para cálculo de equivalentes dinâmicos; a identificação em 
tempo real de modos de oscilações eletromecânicas do sistema 
elétrico; a validação de modelos de simulação; e a integração aos 
ambientes de operação da CTEEP de aplicativos desenvolvidos. 

 
Palavras-chave – Segurança Dinâmica, Medição Fasorial Sin-

cronizada, PMU, PDC, WAMS 

I INTRODUÇÃO 
A maioria das perturbações de grande porte registradas em 

sistemas elétricos de potência tem como origem eventos e si-
tuações operativas de difícil previsão [1]. Tal constatação e o 
crescente aumento de complexidade da operação indicam a 
necessidade do desenvolvimento de novos e mais efetivos 
instrumentos de monitoramento e controle dos sistemas elé-
tricos em tempo real. Dentre os novos instrumentos propostos 
destacam-se aqueles relacionados à avaliação de segurança da 
operação e à tecnologia de medição sincronizada de fasores.  

A avaliação de segurança é, em geral, realizada por meio 
de inúmeras simulações de contingências visando à determi-
nação de margens de segurança. Entretanto, podem existir di-
ferenças cruciais entre os resultados de simulações e o com-
portamento real do sistema, devido a fatores como alterações 
nas funções e parâmetros de sistemas de controle, ou mesmo 
incertezas com relação a alguns modelos de equipamentos e 
cargas. Por outro lado, capazes de monitorar e registrar o de-
sempenho dinâmico dos sistemas elétricos com fidelidade, os 
Sistemas de Medição Sincronizada de Fasores (SMSF), den-
tre outros benefícios de grande relevância, propiciam a opor-
tunidade para se desenvolver instrumentos de validação con-
tinuada dos modelos de simulação, por meio da correlação 
entre registros e resultados de simulação. 
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Neste artigo são descritos os resultados principais do pro-
jeto “Sistema Piloto para Avaliação Automática de Segurança 
Dinâmica Baseado em Regiões de Segurança e Medição Fa-
sorial Sincronizada”, código ANEEL PD-0068-0032/2012, 
concluído em 2016. Incluem-se neste contexto: a implemen-
tação de uma infraestrutura de medição sincronizada de faso-
res abrangendo o monitoramento, por meio de PMUs, em 13 
subestações da CTEEP e duas subestações da IE Madeira, e 
um sistema de concentração de dados instalado no Centro de 
Operação da CTEEP; o desenvolvimento de algoritmos de 
otimização e metodologias para acoplamento de modelo de 
rede externa ao modelo interno para cálculo de regiões de se-
gurança; funcionalidades para cálculo de equivalentes dinâ-
micos; a identificação em tempo real de modos de oscilações 
eletromecânicas do sistema elétrico; a validação de modelos 
de simulação; e a integração aos ambientes de operação da 
CTEEP de aplicativos desenvolvidos. 

As entidades executoras foram a UFSC – Universidade Fe-
deral de Santa Catarina e a HPPA Consultoria e Desenvolvi-
mento em Engenharia Ltda, tendo o suporte financeiro da 
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista e da IE MADEIRA – Interligação Elétrica do Ma-
deira. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção II 
descreve-se o Sistema Piloto de Medição Sincronizada de Fa-
sores implementado nos sistemas de transmissão da CTEEP 
e da IE Madeira. Na seção III são apresentados os desenvol-
vimentos metodológicos da pesquisa, com ênfase nos méto-
dos de avaliação de segurança dinâmica, detecção e identifi-
cação de oscilações eletromecânicas e de validação de mode-
los de simulação da dinâmica do sistema elétrico. Na seção 
IV são apresentados os aplicativos do sistema piloto. Por fim, 
nas seções V e VI são descritos, respectivamente, os princi-
pais resultados experimentais obtidas e as conclusões do tra-
balho. 

II SISTEMA PILOTO DE MEDIÇÃO 
O sistema piloto de Medição Sincronizada de Fasores im-

plementado, denominado MedFasee CTEEP, representa uma 
ação de continuidade de esforços em P&D, tendo por base os 
resultados da implementação de um protótipo de SMSF no 
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sistema de transmissão de 440 kV da CTEEP, realizado em 
Projeto de P&D CTEEP/UFSC, concluído em 2011. O protó-
tipo foi constituído por equipamentos de medição instalados 
em 3 subestações de 440 kV (Ilha Solteira, Bauru e Cabreúva) 
e por um sistema de concentração de dados (PDCS), instalado 
no Centro de Controle de Transmissão (COT/CTEEP) em 
Bom Jardim [2]-[5]. 

A.  Arquitetura do Sistema Piloto de Medição 
No presente projeto o parque de medição foi expandido 

para 15 subestações, totalizando 22 equipamentos 
registradores de perturbações com funcionalidade de PMUs 
(Phasor Measurement Unit) [6]-[7]. Tais equipamentos estão 
instalados com a seguinte distribuição: dois na SE Ilha 
Solteira, três na SE Bauru, três na SE Cabreúva, um na SE 
Jupiá, um na SE Araraquara, um na SE Santo Ângelo, um na 
SE Interlagos, um na SE Embu Guaçu, um na SE Porto 
Primavera, um na SE Baixada Santista, um na SE Taubaté, 
um na SE Assis, três na SE Edgard de Souza, um na SE 
Araraquara 2 e um na SE Coletora Porto Velho, sendo os dois 
últimos citados associados a ativos da empresa IE Madeira. 
Desta forma podem ser monitorados 59 terminais de circuito, 
por meio de 333 sincrofasores que geram cerca de 33 GB/dia 
de dados. Na Figura 1 apresenta-se uma visão geral da arqui-
tetura do protótipo de SMSF implementado. 

 

 
Figura 1 – Arquitetura do SMSF MedFasee CTEEP 

Registre-se também que em agosto de 2013 foi 
implementado, de modo pioneiro, um fluxo de dados 
fasoriais, em tempo real, da CTEEP para um concentrador de 
dados instalado no escritório central do ONS. Desde então 
tais dados têm sido utilizados na análise de perturbações no 
SIN, tanto pelas equipes técnicas do ONS quanto pelas 
equipes da CTEEP. 

Na Figura 2 apresenta-se uma visão eletrogeográfica das 
subestações onde estão instalados os equipamentos do 
Sistema Piloto de Medição Sincronizada de Fasores 
implementado. A indicação numérica representa a quantidade 
de registradores com PMU instalados na respectiva SE. Tal 
visão pode ser complementada pelo diagrama unifilar 
simplificado apresentado na Figura 3, com a identificação dos 
circuitos monitorados em linhas de transmissão de 500 kV, 
440 kV, 345 kV, 230 kV e 138 kV. 

As PMUs são baseadas em registradores de perturbação da 

marca Reason, modelos RPV304 (3 unidades) e RPV310 (2 
unidades) e RPV311 (17 unidades). O conjunto de relógios 
GPS inclui equipamentos Reason modelos RT420 e RT430, 
e também modelos do fabricante Ecil. 

 

 
Figura 2 – Estado atual do SMSF MedFasee CTEEP  

 

 
Figura 3 – Diagrama unifilar simplificado da disposição das PMUs nos 

circuitos de linhas de transmissão. 

B.  Concentração de Dados 
Um PDC (Phasor Data Concentrator) tem como funções 

principais receber e reunir de forma coerente as medidas fa-
soriais enviadas pelas PMUs, disponibilizando-as de forma 
centralizada para o armazenamento de histórico de dados e o 
uso em aplicações de visualização e análise do desempenho 
do sistema elétrico [8]-[9]. 

Para o sistema piloto de medição em tela foi desenvolvido 
um Sistema de Concentração de Dados Fasoriais (PDCS) 
com arquitetura descentralizada e arranjo hierárquico entre 
PDCs. Esse arranjo foi implementado com 4 servidores e pos-
sui 2 níveis, conforme destacado na Figura 1 pelo quadro tra-
cejado em azul. 

No primeiro nível encontram-se os PDCs frontend (PDC 
FE), os quais são os responsáveis pela comunicação direta 
com as PMUs. O segundo nível é formado por um PDC mes-
tre (PDC ME), o qual se comunica com os PDCs FE, rece-
bendo os dados destes PDCs já devidamente organizados. O 
PDC BD tem a função de armazenamento dos sincrofasores, 
sem receber ou enviar fluxos de dados fasoriais em tempo 
real. 
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Esta arquitetura tem as seguintes características principais: 
• Distribuição da carga de processamento e de dados en-

tre os PDCs FE; 
• Maior modularidade e expansibilidade para a aquisição 

de fasores; 
• Armazenamento redundante de dados, aumentando a 

confiabilidade; 
• Possibilidade de organizar regionalmente a aquisição 

de dados; 
• Os PDCs FE podem ser instalados em SEs ou centros 

de operação regionais. 
As características do software PDCS desenvolvido são lis-

tadas abaixo: 
• Projeto baseado em Modelagem Orientada a Objetos; 
• Implementação em linguagem de programação C++; 
• Execução em sistema operacional GNU/Linux; 
• Uso do pacote de tempo real RTAI (Real Time Appli-

cation Interface); 
• Banco de dados históricos em MySQL; 
• Configuração do sistema baseada em arquivo XML; 
• Registro de logs da operação do PDCS. 

O PDC ME e o PDC BD estão atualmente instalados em 
servidores que dispões de disco rígido (HD) de 4 TB (≈3,6 
TB úteis) em cada servidor, permitindo o armazenamento his-
tórico de dados por aproximadamente 120 dias. 

III DESENVOLVIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
Nesta seção são descritos os aspectos gerais das metodolo-

gias desenvolvidas relacionadas aos temas: avaliação de se-
gurança, detecção e identificação de oscilações eletromecâni-
cas; e validação de modelos de simulação da dinâmica do sis-
tema elétrico. 

Os leitores interessados em mais detalhes de cada metodo-
logia, em específico, podem consultar as referências biblio-
gráficas citadas nas respectivas seções. 

A.  Avaliação de segurança 
A avaliação estática e dinâmica da segurança elétrica via 

simulações oferece a possibilidade de antever o efeito de per-
turbações no sistema e consequentemente de se adotar ações 
preventivas se necessário. 

O desafio de implantação deste tipo de recurso em um cen-
tro de operação do sistema, como o da CTEEP, é que a obser-
vabilidade do estado da rede é parcial, ou seja, não há no cen-
tro de controle medições além da fronteira de concessão da 
empresa (rede externa). Nestes casos, a metodologia sugerida 
na bibliografia consiste em acoplar modelos equivalentes 
para a rede externa e estimar o estado desta rede.  Neste tra-
balho de P&D foi desenvolvida uma tecnologia para trata-
mento deste caso. 

Para o modelo reduzido de rede externa, foi utilizada o mé-
todo Ward-PV com análise de sensibilidade para retenção de 
barras e circuitos na rede externa, e para modelos dinâmicos 
reduzidos foi desenvolvida uma metodologia nova nos se-
guintes aspectos [10]-[11]: 
• Agrupamento de geradores por distanciamento elétrico 

relativo, baseado em sensibilidade 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖/𝑑𝑑𝐼𝐼𝑗𝑗 , ou seja, im-
pedância; 

• Retenção de modelos completos também por sensibili-
dade de tensão; 

• Agregação de modelos dinâmicos em modelos de se-
gunda ordem equivalentes. 

A acurácia do modelo equivalente é verificada por compa-
ração de índices, mais especificamente, índice de estabilidade 
transitória e índice de desvio de trajetórias de tensão. 

Para o problema de estimação da rede externa foram inves-
tigadas soluções baseadas em programação não linear. Os 
melhores resultados foram obtidos com o método de progra-
mação não linear por pontos interiores com técnicas de rela-
xação de restrições operacionais. 

O sistema externo representado no modelo de tempo real 
da CTEEP contém uma camada relativamente fina da repre-
sentação do sistema externo, que serve somente a análises es-
táticas. Para análises dinâmicas, é necessária uma representa-
ção muito mais abrangente da rede externa, a fim de se ava-
liar, por exemplo, oscilações entre áreas.  Com isto, o pro-
cesso de formação do modelo completo consiste das seguin-
tes etapas: 
• Remoção da rede externa pré-existente; 
• Acoplamento do modelo estático e dinâmico reduzido ao 

sistema interno; 
• Solução da rede completa preservando o estado da rede 

interna (observada). 
Na solução, com o método de pontos interiores, a função 

objetivo consiste em minimizar os desvios em relação ao 
ponto de operação especificado, com elevada penalização no 
estado da rede interna e penalização relativamente inferior no 
estado da rede externa. As restrições operacionais são relaxa-
das por penalização externa das variáveis de folga. Mais pre-
cisamente, é permitido que as variáveis de folga se tornem 
negativas, mas, simultaneamente, esta negatividade é penali-
zada na função objetivo. 

A fim de aproximar o modelo externo das condições ope-
rativas de tempo real e assim minimizar os ajustes do mesmo, 
a estratégia foi preparar três modelos equivalentes de rede 
para os períodos de carga média, leve e pesada calculados a 
partir dos modelos informados mensalmente pelo ONS que 
contêm a programação de geração, previsão de carga e inter-
venções para cada mês. 

B.  Detecção e Identificação de Oscilações 
As oscilações eletromecânicas presentes em Sistemas de 

Energia Elétrica (SEE) são o resultado de interações entre as 
máquinas síncronas que compõem o sistema [12]-[13]. As os-
cilações são comumente classificadas de acordo com as suas 
abrangências como: intraplata, local ou interárea; e possuem 
efeitos nocivos aos SEE, podendo resultar até mesmo em ble-
cautes de grandes proporções quando não amortecidas. Dessa 
forma, o conhecimento preciso das características das oscila-
ções é de grande importância para a manutenção da segurança 
dinâmica dos SEE. 

A abordagem mais tradicional para a caracterização das os-
cilações eletromecânicas é por meio de estudos de estabili-
dade angular a pequenas perturbações, que envolvem a mo-
delagem matemática dos SEE. Uma alternativa é a utilização 
de técnicas de processamento de sinais e identificação de sis-
temas para a caraterização das oscilações a partir de registros 
dos SEE (sinais de tensões, correntes etc.) [13]-[15]. No en-
tanto, o desempenho dessas técnicas baseadas em medidas 
depende da qualidade dos dados utilizados. Nesse caso, os 
sincrofasores são a melhor alternativa devido à sincronização 
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temporal e às altas taxas de resolução empregadas. 
Esta etapa do Projeto foi iniciada com uma ampla investi-

gação acerca dessas técnicas de estimação de modos de osci-
lação em SEE baseadas em medidas. Para isso, as técnicas 
foram implementadas no ambiente DFAM do Projeto MedFa-
see, desenvolvido em linguagem Matlab para testes de meto-
dologias em diversas aplicações de sincrofasores. A partir da 
realização de experimentos com a utilização de dados de sis-
temas-teste e registros fasoriais reais do SMSF MedFasee BT 
(Sistema Nacional de Medição Sincronizada de Fasores em 
Baixa Tensão implementado pela UFSC [16]) e do SMSF 
MedFasee CTEEP, pôde-se definir as técnicas mais apropri-
adas para utilização em períodos de grandes perturbações e 
de dados de ambiente [17]. 

Os métodos escolhidos para implementação em ambiente 
de análise off-line foram: o método de Prony, para análises de 
períodos com grandes perturbações; o método de subespaço 
de estados, para identificação de modos em períodos de dados 
de ambiente; e a DFT para aplicação em ambos os tipos de 
períodos de análise. Para a implementação on-line, foi priori-
zada a identificação em períodos de dados de ambiente, que 
constituem a maior parte do tempo de operação dos SEE. Para 
isso, foi elaborada uma estratégia híbrida de identificação de 
modos, constituída por dois métodos: o método de subespaço 
de estados (variante CVA – Canonical Variate Analysis) e o 
método de Welch. Além disso, para melhorar o desempenho 
do processo de estimação dos modos foram implementadas 
etapas de pré-processamento nos sinais fasoriais utilizados 
nas análises. Essas implementações em ambiente online de 
análise resultaram em três artigos, um em periódico interna-
cional [18] e dois em congressos nacionais [19]-[20]. 

Os experimentos realizados para a validação das metodo-
logias também permitiram realizar a calibração dos parâme-
tros de cada técnica para a obtenção de bons resultados no 
processo de estimação. Para o método de Prony, por exemplo, 
definiu-se a ordem do modelo utilizado para a reconstrução 
dos sinais em análise como 𝑁𝑁/4 , sendo 𝑁𝑁 o número de amos-
tras do sinal no período em análise. Além disso, sugere-se a 
aplicação da técnica em janelas da ordem de alguns segundos 
até poucas dezenas de segundos, tempo suficiente para a aná-
lise de uma perturbação de maior impacto. 

O principal parâmetro a ser definido para aplicação do mé-
todo de subespaço de estados também é a ordem do modelo, 
que nesse caso não deve ser muito elevada (em geral até 30) 
uma vez que os SEE são dominados por alguns poucos modos 
de oscilação. A janela de análise nesse caso deve ser da ordem 
de 5 a 15 minutos. 

Os métodos da DFT e de Welch não necessitam da defini-
ção de parâmetros para ordem de um modelo de representa-
ção, uma vez que são métodos não-paramétricos. No entanto, 
o tamanho do período analisado pode influenciar na determi-
nação do espectro de frequências dos sinais. Por exemplo, pe-
ríodos muito curtos apresentam baixa resolução espectral, o 
que pode dificultar a identificação precisa dos modos domi-
nantes dos sinais em análise. 

C.  Validação de modelos de simulação 
A validação dos modelos de simulação utilizados nos am-

bientes de planejamento da operação e da operação em tempo 
real dos sistemas de energia elétrica é uma das aplicações 

mais relevantes da aplicação dos dados de sincrofasores [21]. 
No presente projeto foram investigadas e desenvolvidas me-
todologias nos dois tópicos principais deste tema: a valida-
ção/calibração de modelos de componentes e a validação de 
modelos de simulação sistêmica, tema prioritário desta seção. 
    1)  Validação de Componentes 

No contexto da validação de modelos de componentes fo-
ram desenvolvidas duas metodologias para a validação/cali-
bração de parâmetros de unidades geradoras. Ambas utilizam 
o conceito de simulação dinâmica híbrida para verificar dis-
crepâncias entre o modelo de simulação e registros, sendo a 
estimação de parâmetros realizada através do método de mí-
nimos quadrados. A primeira tem como objetivo a definição 
de uma função global de discrepâncias, utilizando-se dados 
de grandezas elétricas fasoriais e não fasoriais medidas por 
PMU conectada a unidade geradora [22]-[23]. Já a segunda, 
propõe um novo modelo de estimação e a utilização de otimi-
zação restrita para a estimação de parâmetros e estados da 
máquina síncrona [24]-[25].  
    2)  Validação Sistêmica 

Na validação sistêmica de modelos as simulações são rea-
lizadas considerando a representação completa do SEE, 
sendo a avaliação da qualidade dos modelos obtida através da 
comparação dos resultados de simulação e registros de medi-
ções em pontos específicos do sistema elétrico [26]. Nos tra-
balhos de [27]-[31], aplicados ao sistema norte-americano, 
destacam-se a complexidade e os desafios em realizar a vali-
dação de modelos de grandes sistemas, bem como os benefí-
cios obtidos com a incorporação de dados de sincrofasores 
em tal propósito.  

No Brasil, o ONS e agentes realizam um esforço contínuo 
para manter os modelos atualizados e precisos. Estudos de 
validação de modelos do SIN, usando medição fasorial sin-
cronizada, realizados em 2010 [32] e 2013[33], mostraram 
que aquele esforço tem resultado em modelos confiáveis. No 
entanto, a contínua evolução do SIN exige que estudos perió-
dicos sejam realizados, avaliando continuamente a qualidade 
dos modelos empregados nos estudos de planejamento e ope-
ração [34]. Além disso, considerando um sistema de dimen-
sões continentais, a detecção e identificação da localização de 
erros de modelagem torna-se uma tarefa difícil. 

No presente trabalho, propõe-se um conjunto de indicado-
res numéricos para a quantificação de discrepâncias, entre re-
gistro de sincrofasores e resultados de simulação. Estes indi-
cadores são utilizados para quantificar as discrepâncias em 
quatro níveis de análise: de sistema, de subsistema, local e de 
componente, formalizando uma estratégia para a identifica-
ção e localização de modelos imprecisos em grandes siste-
mas. 
          a)  Métricas de quantificação de discrepâncias 

As métricas de quantificação de discrepâncias são aborda-
das através de três metodologias descritas nas subseções a se-
guir, associadas, respectivamente, a análises no domínio do 
tempo, no domínio da frequência e na característica modal. 

 
                (1)  Análise no Domínio do Tempo 

Considerando �⃗�𝑦𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 e �⃗�𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 vetores amostrados no tempo 
obtidos, respectivamente, da resposta de simulação e do re-
gistro do sistema, é definido o indicador de discrepâncias no 
domínio do tempo (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦)) através da expressão (1). 
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦) = ���
𝑦𝑦𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑛𝑛)

𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑛𝑛)
�
2𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

 (1) 

onde: 𝑝𝑝 identifica o ponto de monitoramento; 𝑛𝑛 é o número 
da amostra da medida 𝑦𝑦, variando de 1 a N; 𝑡𝑡𝑛𝑛 é o instante de 
tempo da amostra 𝑛𝑛; e N é o número total de amostras. 
                (2)  Análise no Domínio da Frequência 

Para a avaliação da coerência dos modelos de simulação no 
domínio da frequência, aplica-se a DFT nos sinais medido e 
simulado, obtendo-se a decomposição destes sinais, em es-
pectros de frequências. Dado que o espectro de frequências é 
composto por um número complexo utiliza-se o conceito de 
TVE (sigla do inglês para Total Vector Error). Este indicador 
foi proposto originalmente para a determinação do erro da es-
timação de fasores, conforme especificado no padrão IEEE 
C37.118-2011 [35]. A expressão do TVE aplicado neste tra-
balho é apresentada em (2). 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇𝑘𝑘 = ��ℜ(𝑌𝑌𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠)−ℜ(𝑌𝑌𝑘𝑘
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)�

2
+ �ℑ(𝑌𝑌𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠) −ℑ(𝑌𝑌𝑘𝑘

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)�
2

ℜ(𝑌𝑌𝑘𝑘
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)2 + ℑ(𝑌𝑌𝑘𝑘

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)2
 (2) 

onde: ℜ(𝑌𝑌𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠) é parte real da componente 𝑘𝑘 do espectro de 
frequências do sinal simulado; ℜ(𝑌𝑌𝑘𝑘

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) é parte real da com-
ponente 𝑘𝑘 do espectro de frequências do sinal obtido através 
do registro do sistema; ℑ(𝑌𝑌𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠) é parte imaginária da com-
ponente 𝑘𝑘 do espectro de frequências do sinal simulado; 
ℑ(𝑌𝑌𝑘𝑘

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) é parte imaginária da componente 𝑘𝑘 do espectro de 
frequências do sinal obtido através do registro do sistema. 

O indicador no domínio da frequência (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑌𝑌)) é deter-
minado por meio da aplicação da norma 2 de sinais no valor 
de 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇, conforme (3). 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑌𝑌) = ��|𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇𝑘𝑘|2
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 (3) 

Sugere-se que na aplicação dos indicadores no domínio da 
frequência sejam utilizados valores na escala de até 3 Hz, 
contemplando as frequências responsáveis pelos modos ele-
tromecânicos. 

 
                (3)  Análise da Característica Modal 

Para quantificar a discrepância da característica modal do 
sistema, são comparadas as métricas da frequência de oscila-
ção (f) e a taxa de amortecimento (𝜁𝜁) dos modos de oscilação 
observados em grandes perturbações, de acordo com os indi-
cadores descritos nas equações (4) e (5), respectivamente. 

Δ𝑓𝑓 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 − 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
∗ 100% (4) 

 

Δ𝜁𝜁 =
𝜁𝜁𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 − 𝜁𝜁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜁𝜁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
∗ 100% (5) 

onde: 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠: frequência de oscilação do modo eletromecânico para o caso simulado; 
𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟: frequência de oscilação do modo eletromecânico para o caso medido; 
𝜁𝜁𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠: taxa de amortecimento do modo eletromecânico para o caso simulado; 
𝜁𝜁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟: taxa de amortecimento do modo eletromecânico para o caso medido. 

 

          b)  Estratégias para o processo de validação 
A metodologia de validação de modelos proposta neste tra-

balho foi organizada em quatro níveis: de sistema; de subsis-
tema; local; e de componente. A seguir descreve-se a estraté-
gia específica de análise em cada nível. 

 
                (1)  Nível de Sistema 

Avalia-se o comportamento global do sistema, observando 
os seguintes aspectos: 
• Fluxo de potência entre as áreas: são aplicados os indi-

cadores no domínio do tempo, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦) e no domínio 
da frequência 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦). 

• Modos de oscilação eletromecânicos interarea: as infor-
mações da frequência de oscilação e taxa de amorteci-
mento são obtidos através da aplicação do método de 
Prony multisinais nas medidas de frequência do caso 
medido e simulado e, em seguida, são calculados os in-
dicadores propostos para característica modal. 

 
                (2)  Nível de Subsistema 

Os indicadores são agrupadas de modo a atribuir um peso 
diretamente proporcional às discrepâncias existentes em cada 
subsistema, este índice é calculado através da média aritmé-
tica dos valores de 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦) ou 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦), conforme as equa-
ções (6) e (7), respectivamente. 

𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑦𝑦)𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑝𝑝=1

𝑁𝑁𝑝𝑝
 (6) 

 

𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝(𝑌𝑌)𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑝𝑝=1

𝑁𝑁𝑝𝑝
 (7) 

onde 𝑁𝑁𝑝𝑝 é número de pontos de medição dentro do subsistema 
de interesse. 

De maneira complementar é calculada a participação rela-
tiva dos indicadores de cada subsistema em relação ao soma-
tório do 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 de todos subsistemas, de acordo com as 
equações (8) e (9).  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

∑ 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=1

∗ 100% (8) 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

∑ 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=1

∗ 100% (9) 

 
O indicador que apresentar maior valor sinaliza o subsis-

tema com maiores erros de modelagem. 
 

                (3)  Nível Local 
Uma vez identificado o subsistema onde ocorrem os maio-

res erros de modelagem, cada ponto dentro do subsistema é 
analisado individualmente, sendo a identificação realizada 
através do índice de discrepância com maior valor. Para tanto, 
os indicadores, dentro do subsistema, são organizados em 
uma hierarquia, em que os maiores valores ganham destaque 
em relação aos menores. Desta maneira os indicadores no do-
mínio do tempo ou da frequência são normalizados de acordo 
com as expressões (10) e (11), respectivamente. 

𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑦𝑦)

max 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑦𝑦)
 (10) 
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𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑌𝑌)

max 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑌𝑌)
 (11) 

onde 𝑝𝑝𝑝𝑝 refere-se ao ponto de medição dentro do subsistema 
de interesse. 

O índice normalizado é organizado em ordem decrescente 
permitindo comparar cada ponto dentro do subsistema, iden-
tificando o erro no modelo através do ponto com o índice de 
valor igual a 1. 

 
                (4)  Nível de Componentes 

Nesta etapa métodos de validação de componentes, tais 
como os citados no item 1 da subseção C da seção III deste 
documento, são aplicados de maneira dedicada ao modelo do 
componente indicado como impreciso. 

 
          c)  Experimentos de validação metodológica 

Para validar a metodologia proposta apresenta-se um caso 
de estudo onde são inseridos, artificialmente, erros de mode-
lagem, e calculados os indicadores propostos na identificação 
da localização de modelos imprecisos. 

Foram utilizados os modelos de simulação do caso de pla-
nejamento mensal da operação, disponibilizados pelo ONS, 
referente ao mês de outubro de 2014 [36], sendo estes mode-
los convertidos para o padrão de entrada do software 
ORGANON.  

Foi configurada, em ambiente de simulação ORGANON, a 
perturbação referente a rejeição da UN Angra II, correspon-
dendo a uma perda de geração de 1350 MW no subsistema 
sudeste do SIN. 

Utilizando a simulação da perturbação supracitada foi inse-
rido um erro no modelo do regulador de velocidade da UHE 
de Itá, localizada no subsistema Sul. Desta maneira, são cons-
truídos dois casos de simulação para este estudo, a saber: 
• Modelo referência: modelos dinâmicos do SIN com va-

lores atuais; 
• Modelo alterado: parâmetro 𝑘𝑘𝑝𝑝 do regulador de veloci-

dade da UHE Itá alterado de 1,25 para 2,25; 
Foi proposta a existência de 99 PMUs instaladas nas prin-

cipais barras do SIN, sendo utilizada, para o cálculo dos indi-
cadores, as informações da potência elétrica ativa suprida de 
50 usinas de geração e a potência ativa fornecida a 49 cargas. 
Também considerou-se o fluxo de intercâmbio de potência 
ativa entre os principais subsistemas do SIN. 

Os resultados para as três etapas de identificação de mode-
los imprecisos são apresentadas a seguir. 

 
                (1)  Nível de sistema 

Quatro principais fluxos de potência ativa entre as áreas do 
SIN e os modos de oscilação eletromecânicos observáveis du-
rante a perturbação foram usados para detectar erros de mo-
delagem do ponto de vista sistêmico. 

Os indicadores para o domínio do tempo e da frequência 
para os quatro intercâmbios de interesse são mostrados na Ta-
bela 1. 

Tabela 1 - Indicadores no domínio do tempo e da frequência para o fluxo 
de potência ativa entre as principais áreas do SIN. 

Intercâmbio 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒑𝒑(𝑷𝑷) 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒑𝒑(𝑷𝑷) 
N-NE 0,4036 0.04375 
N-S 0,0330 0.05602 
S-SE 0,1208 0.06476 

SE-CO 0,2893 0.05625 
 

O comportamento no tempo para o fluxo de potência ativa 
entre as principais áreas do SIN são mostrados na Figura 4. 

É possível observar que a mudança de parâmetro no modelo 
da usina de Itá provoca discrepâncias pequenas nos fluxos de 
potência ativa entre as áreas do SIN. 

Em relação à característica modal, foi identificado o modo 
de oscilação eletromecânico correspondente à interação entre 
as áreas N e SE, com valor próximo a 0,4 Hz. 

Aplicando-se o método de Prony multisinais nas medidas 
de frequência do sinal medido e do sinal simulado foram ob-
tidos os resultados da frequência de oscilação, taxa de amor-
tecimento e os índices de discrepâncias da característica mo-
dal apresentadas na Tabela 2. 

  

  
Figura 4 – Fluxo de potência ativa nos intercâmbios entre áreas no SIN. 

Tabela 2 – Frequência, taxa de amortecimento e índices de discrepâncias 
para a característica modal. 

 Referência Alterado Índice de discrepâncias 
f 0,3860 Hz 0,3859 Hz 0,025 % 

∆𝜁𝜁 15,26 % 15,390 % 0,85 % 
 
Os baixos valores dos indicadores de discrepâncias da ca-

racterística modal demonstram que os erros inseridos no mo-
delo não contribuem no comportamento do modo de oscila-
ção interárea avaliado. 

 
                (2)  Nível de subsistema 

Os indicadores para o domínio do tempo e da frequência no 
nível de subsistema são apresentados na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Indicadores no domínio do tempo e da frequência para o nível 

de subsistema 
Subsistema 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔(P) 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔(P) 

NE 8,485 % 6,437 % 
N 9,087 % 9,361 % 
S 57,125 % 56,095 % 

SE 11,072 % 7,597 % 
CO 13,221 % 18,176 % 

AC/RO 1,100 % 2,333 % 
 
Observa-se que tanto para o domínio do tempo quanto da 

frequência as maiores discrepâncias estão localizadas na re-
gião Sul, indicando corretamente a região onde foi feita a al-
teração de parâmetro em modelo de simulação. 

 
                (3)  Nível Local 

Considerando as discrepâncias no subsistema Sul, indica-
dores calculados para o domínio do tempo e da frequência são 
mostrados na Tabela 4 e na Tabela 5, respectivamente. 
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Tabela 4 – indicadores no domínio do tempo para o subsistema Sul 
Rank Barra Nome 𝑯𝑯𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒑𝒑𝒔𝒔(𝑷𝑷) 

1 904 Ita 1,00 
2 915 Machadin 0,017975 
3 510 P.PRIMA-1 0,016251 
4 1049 GBMun3e4 0,014806 
5 810 GNBraga 0,014436 

Tabela 5 – indicadores no domínio da frequência para o subsistema Sul 
Rank Barra Nome 𝑯𝑯𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒑𝒑𝒔𝒔(𝑷𝑷) 

1 904 Ita 1,00 
2 507 CAPIVARA 0,021971 
3 915 Machadin 0,019034 
4 919 SOsor1a4 0,01387 
5 1155 Itauba 0,013343 

 
O resultado aponta a barra 904 contendo as maiores discre-

pâncias, sendo esta barra correspondente à usina de Itá, onde 
foi alterado um parâmetro no modelo do regulador de veloci-
dade. 

IV APLICATIVOS DO SISTEMA PILOTO 
Nesta seção são apresentados os aplicativos em que foram 

implementadas as metodologias desenvolvidas no âmbito 
deste projeto, relacionados a integração ORGANON 
SAGE/CTEEP, análise offline do desempenho dinâmico do 
sistema elétrico (MedPlot Histórico) e visualização e análise 
online do desempenho dinâmico do SEE (MedPlot RT). 

A.  Integração ORGANON SAGE/CTEEP 
A integração do ORGANON [37] com o SAGE/CTEEP se-

guiu a arquitetura utilizada para o ONS, que é realizada por 
uma camada de software intermediária consistindo do pro-
cesso SORG (Servidor SAGE para o ORGANON) no ambi-
ente SAGE e o processo CLIENTE no mesmo nó do 
ORGANON na rede Windows. 

O processo SORG desempenha as seguintes funções: 
• Coleta do banco de dados do SAGE todas as informações 

pertinentes ao pedido de simulação; 
• Solicita o estado do sistema elétrico ao estimador de es-

tado; 
• Prepara todos os arquivos necessários à simulação; 
• Envia o pedido de simulação com parâmetros para o 

CLIENTE e transfere os arquivos; 
• Escreve o resultado da simulação recebido do CLIENTE 

na base de dados do SAGE para visualização em tela; 
• Prepara o arquivo XML para a visualização gráfica dos 

nomogramas através do utilitário VisorChart do SAGe. 
O aplicativo CLIENTE desempenha as seguintes funções: 

• Recebe os pedidos de simulação oriundos do SAGE via 
conexão TCP/IP; 

• Notifica o ORGANON quando os dados para a simula-
ção estão disponíveis; 

• Prepara o resultado da simulação fornecido pelo 
ORGANON segundo um protocolo especificado e o en-
via para o SAGE; 

• Monitora a execução do ORGANON e o reinicializa em 
eventuais situações de time-out ou erro. 

O ORGANON é processado paralelamente, ou seja, um nú-
mero especificado de instâncias do ORGANON são lançadas, 
sendo uma com comportamento de ‘Gerente’ e as demais com 
comportamento de ‘Trabalhador’. O Gerente atribui as tarefas 
aos Trabalhadores e coleta os resultados das simulações. O 

Trabalhador recebe a tarefa e realiza as respectivas simula-
ções. 

B.  MedPlot Histórico 
O aplicativo MedPlot Histórico [38]-[40] é uma ferramenta 

de análise off-line de sincrofasores, desenvolvida em lingua-
gem computacional C#. As metodologias selecionadas para 
implementação na etapa de pesquisa foram incorporadas no 
módulo de “Oscilações Eletromecânicas” do aplicativo. As 
principais funções do aplicativo são estruturadas em seis mó-
dulos, descritos sucintamente a seguir: 

Consulta de dados: realiza buscas de dados em PDCs (duas 
plataformas podem ser utilizadas: PDC MedFasee e open-
PDC [41]) e armazena localmente os resultados. 

Processamento de dados: interpreta os arquivos resultantes 
das buscas e realiza cálculos com a grandezas fasoriais (com-
ponentes de sequência positiva e potências ativa e reativa tri-
fásicas). 

Exportação de Dados: permite a exportação de dados re-
sultantes de uma consulta em formato COMTRADE. 

Análise Temporal: possibilita a geração de gráficos de 
grandezas fasoriais no tempo, como módulos e ângulos de 
tensões e correntes, frequências e potências ativa e reativa. 

Identificação de oscilações eletromecânicas: com este mó-
dulo é possível aplicar os métodos de identificação de oscila-
ções selecionados na etapa de pesquisa a sinais no tempo. Os 
métodos disponíveis são: DFT, método de Prony e método de 
subespaço de estados CVA. Os métodos fornecem informa-
ções como as frequências e taxas de amortecimento dos mo-
dos dominantes, permitindo a sua caracterização. 

Análise de Eventos: neste módulo realiza-se a análise de 
eventos em SEE. O processo é constituído basicamente por 
três etapas: detecção, identificação e localização. Na etapa de 
detecção determina-se o instante em que as grandezas elétri-
cas medidas em cada PMU são sensibilizadas por um deter-
minado evento. Após isso, realiza-se a identificação do tipo 
de evento em questão (perda de carga, geração etc.). Por fim, 
estima-se a localização do evento por meio de um problema 
de triangulação [42]-[43]. 

A Figura 5 ilustra a interface gráfica da análise temporal, 
identificação de oscilações e análise de eventos (localização). 

 

 
Figura 5 - Interface gráfica de algumas aplicações do MedPlot Histórico 
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C.  MedPlot RT 
O aplicativo MedPlot RT [44] é uma ferramenta para o mo-

nitoramento em tempo real de medidas de SMSF. Assim 
como o aplicativo MedPlot Histórico, o aplicativo MedPlot 
RT também foi implementado em linguagem computacional 
C#. Os principais processos desempenhados pelo aplicativo 
são descritos a seguir. 

Aquisição de dados: a aquisição de um fluxo de dados 
fasoriais em tempo real é o primeiro processo realizado pelo 
aplicativo de monitoramento. Os pacotes de dados recebidos 
são organizados de acordo com a norma IEEE C37.118-
2/2011 [35]. O protocolo de comunicação empregado é o 
UDP (User Datagram Protocol), indicado para aplicações em 
tempo real pois não se atém a tratamento de erros e à espera 
de pacotes perdidos. 

Processamento de dados: os dados enviados pelo PDC e 
recebidos pelo aplicativo são extraídos dos pacotes, 
interpretados e organizados por terminal de medição para o 
monitoramento das grandezas fasoriais. 

Análise temporal: o monitoramento de grandezas fasoriais 
pode ser feito por meio de gráficos no tempo e gráficos 
polares. Com os gráficos no tempo pode-se monitorar 
módulos de tensões e correntes, diferenças angulares, 
frequências e potências ativas e reativas (quando há medição 
de corrente no terminal). 

Identificação de modos de oscilação: a identificação de 
modos de oscilação é feita utilizando os sinais temporais 
traçados na etapa de monitoramento de grandezas fasoriais. 
Primeiramente, realiza-se o pré-processamento dos dados 
com etapas de remoção de outliers, remoção de média, 
filtragem e downsampling. Após isso, aplica-se a estratégia 
híbrida de identificação de modos de oscilação, que envolve 
execução do método de subespaço de estados CVA e do 
método de Welch e o processo de validação das estimativas. 
Os valores de frequência e taxa de amortecimento do modo 
dominante identificado são apresentados em gráficos no 
tempo, as formas modais com relação aos sinais empregados 
na análise são apresentadas em um gráfico polar. 

A Figura 6 ilustra a interface do aplicativo MedPlot RT. 
 

 
Figura 6 – Interface gráfica de algumas aplicações do MedPlot RT 

V RESULTADOS DA FASE EXPERIMENTAL 
Nesta seção são apresentados os resultados de casos reais 

de estudo do SIN.  

A.  Avaliação de Segurança 
A seguir são apresentados resultados obtidos nos testes ini-

ciais com a redução do modelo externo, o acoplamento via 
programação não linear e regiões de segurança calculadas 
para o sistema CTEEP. 

A Tabela 6 mostra um exemplo de redução do modelo que 
resultou em boa acurácia em relação ao modelo original.  
Como o sistema CTEEP é central, principal centro de cargas 
e na vizinhança de grande concentração de usinas elétricas, a 
escala de redução não é muito grande, mas, no que se refere 
ao desempenho computacional, não há necessidade de redu-
ção maior. 

Tabela 6 - Exemplo de redução do modelo. 
Componente Original Reduzido 

Barras 5223 1747 
(744 no sistema interno) 

Ramos 7478 3482 

Modelos de Máquina Síncrona 229 106 
(11 interno + 22 grupos) 

Número de estados dinâmicos 5682 2045 
 
A verificação de acurácia para este caso é mostrada na Ta-

bela 7. Onde IS é o índice de estabilidade dado por  

( )∫ −
∆

=
T

ro dtvv
Tv 0

2 
.

100ID(%)  (12) 

O índice de estabilidade é calculado por máximo ângulo de 
retorno estimado para a perturbação [10]. 

Tabela 7 - Índices de acurácia (IS – índice de estabilidade e ID – índice de 
diferença entre trajetórias). 

Cont. IS 
Original 

IS 
Reduzido. 

IS  
Diferença 

ID (%) 
 Maior 

ID (%) 
 Médio 

1 0.923 0.924 -0.001 0.327 0.193 
2 0.914 0.912 0.002 0.257 0.169 
3 0.886 0.879 0.007 0.257 0.165 
4 0.906 0.91 -0.004 0.249 0.16 
5 0.929 0.927 0.002 0.269 0.172 
6 0.916 0.916 -0.001 0.288 0.184 
7 0.951 0.962 -0.011 0.338 0.2 
8 0.92 0.913 0.007 0.264 0.178 

9* -1** -1** 0 0.347 0.212 
 
A Figura 7 mostra um exemplo de região de segurança 

computada com dados de tempo real acoplado ao modelo 
equivalente externo. A região foi computada considerando os 
grupos de geração como Grupo 1 com as usinas da CESP, 
Grupo 2 com as usinas do Sul mais Itaipu, e o Grupo 3 com 
as demais grandes usinas do Sudeste, Norte e Nordeste. As 
contingências analisadas inclui faltas monofásicas nos princi-
pais barramentos de 440 kV seguidos de falha de comutação 
forçada do elo CC de Itaipu e perdas duplas. 

 
Figura 7 – Região de segurança calculada para área CTEEP com dados 

online e equivalente externo, condição de carga pesada de julho de 2016. 
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O processo de acoplamento da rede interna com o modelo 
equivalente, incluindo a estimação do estado do modelo ex-
terno, tem custo computacional muito reduzido, ou seja, pou-
cos segundos em um computador desktop.  

B.  Identificação de Oscilações 
A validação experimental das metodologias de identifica-

ção de oscilações incorporadas ao aplicativo MedPlot RT foi 
realizada com a utilização de sincrofasores do SMSF MedFa-
see BT [45]. O SMSF MedFasee BT é composto por 24 
PMUs instaladas em universidades das 5 regiões geográficas 
do país. As localizações das PMUs são apresentadas na Fig-
ura 8. 

 
Figura 8 – Mapa com representação da localização das PMUs do SMSF 

MedFasee BT 

Para simular a operação do aplicativo em condições simi-
lares às reais da empresa, um PDCS (Phasor Data Concenta-
tor System) MedFasee CTEEP foi instalado em máquinas vir-
tuais da SeTIC (Superintendência de Governança Eletrônica 
e Tecnologia da Informação e Comunicação) da UFSC. O sis-
tema, composto por dois PDCs (Phasor Data Concentrator) 
front end e um PDC master, recebe os dados das PMUs do 
SMSF MedFasee BT e envia um fluxo de dados a uma esta-
ção de trabalho na qual opera o aplicativo MedPlot RT. A es-
trutura implementada é ilustrada na Figura 9. 

 
Figura 9 – Esquema que emula as condições de validação semelhantes ao 

ambiente real da utilização na empresa 

Com os dados do SMSF MedFasee BT, pôde-se monitorar 
alguns dos principais modos interárea do SIN, como: modo 
Norte-Sul, modo Sul-Sudeste e modo Acre/Rondônia-SIN 
[46]. O monitoramento do modo Norte-Sul, por exemplo, foi 
realizado durante vários dias neste estudo. Um dos períodos 
monitorados é do dia 02/09/2016, entre 11:00 e 19:00 do ho-
rário UTC. Os sinais utilizados para o monitoramento foram 

as diferenças angulares entre os terminais Unipampa (Ale-
grete – RS) e UFRGS (Porto Alegre – RS) com relação ao 
terminal UFPA (Belém – PA). 

As frequências estimadas para o modo Norte-Sul são apre-
sentadas na Figura 10. As estimativas variam em torno de 0,4 
Hz, em geral entre 0,38 e 0,42 Hz – na faixa de frequências 
esperada para o modo N-S. 

 

 
Figura 10 – Frequência de oscilação do modo Norte-Sul 

As estimativas de taxa de amortecimento do modo no 
período monitorado são apresentadas na Figura 11. A taxa de 
amortecimento do modo NS varia durante o período 
majoritariamente entre 5 e 15%. Isto significa que o modo 
está bem amortecido em condições normais de operação. 
Percebe-se que as estimativas de taxa de amortecimento 
variam bem mais do que os valores estimados para a 
frequência de oscilação do modo. Isso se deve sobretudo às 
variações nas condições de operação do SEE ao longo do 
período monitorado. Ainda assim, é possível identificar 
claramente a evolução das curvas de estimativas ao longo de 
todo o período monitorado. 

 

 
Figura 11 – Amortecimento do modo Norte-Sul 

As formas modais do modo NS para cada um dos sinais de 
diferenças angulares (Unipampa x UFPA e UFRGS x UFPA) 
também foram calculadas para cada execução do método 
CVA. Os módulos das diferenças angulares nos ângulos das 
formas modais referentes aos dois sinais da análise são 
apresentados na Figura 12. Apesar de apresentar pontos 
dispersos ao longo de todo o período, percebe-se que a grande 
maioria dos valores fica abaixo de 5 graus. Ou seja, os valores 
indicam a concordância de fase das formas modais dos dois 
sinais. Isso se deve ao fato de que os dois terminais, UFRGS 
e Unipampa estão na mesma área de interação, oscilando 
juntos em relação à referência, terminal UFPA que representa 
a área Norte. 
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Figura 12 – Representação no tempo das formas modais do modo Norte-

Sul 

C.  Validação de modelos de simulação do SIN 
Nesta subseção são apresentados os resultados dos estudos 

da validação dos modelos de simulação do SIN empregados 
no software ORGANON. Para tanto, perturbações reais do 
SIN são reproduzidas em ambiente de simulação e os resulta-
dos comparados com os registros de sincrofasores de PMUs 
localizadas em diversos pontos do Brasil. 

Quatro casos de estudo foram considerados neste processo, 
porém, em virtude da limitação de espaço, apresenta-se neste 
artigo somente uma síntese dos resultados de dois destes ca-
sos. 

 
    1)  Caso 1 - Compatibilização dos resultados de simulação 
ORGANON e ANATEM 

O objetivo desta análise é realizar a validação dos resulta-
dos de simulação do ORGANON. Para isso utiliza-se a per-
turbação ocorrida no SIN no dia 02/09/2011, que culminou 
com a rejeição do setor de 60 Hz da UHE Itaipu, e consequen-
temente com a perda de 5087 MW de geração. A validação 
dos modelos desta perturbação foi objeto de estudo da disser-
tação de mestrado em [47], sendo as análises realizadas atra-
vés da comparação dos resultados de simulação do software 
ANATEM com os registros do SMSF da baixa tensão 
MedFasee BT. Desta maneira os resultados deste estudo ser-
viram de base para a validação dos modelos de simulação do 
ORGANON. 

Para a representação desta perturbação, de acordo com os 
resultados obtidos usando-se ANATEM, as informações da 
sequência de evento, ponto de operação pré-falta e modelos 
dinâmicos foram convertidos para o formato de entrada no 
padrão do ORGANON. Além da conversão dos dados, foram 
necessários ajustes adicionais para compatibilizar o resulta-
dos de simulação entre os dois softwares, tais como: 
• Utilização da referência de velocidade como 1 pu para o 

amortecimento. No ORGANON, há duas opções para mo-
delagem da velocidade de referência nas equações de ba-
lanço de carga (swing): uma é a velocidade do centro de 
inércia do sistema e o outro é uma constante igual a 1, ou 
seja, velocidade nominal. Em virtude do ANATEM utili-
zar como velocidade de referência a segunda alternativa, 
foram compatibilizadas nos dois softwares esta opção; 

• Limiar de tensão para a qual as cargas são transformadas 
de potência para impedância constante, que estava dife-
rente da usada no ANATEM. 

• Adequar os modelos do ERAC da região NE no 
ORGANON, compatibilizando com os modelos utiliza-
dos pelo ANATEM. 

• Alteração dos modelos de carga cortadas pelo ERAC de 
ZIP para Z constante. 

Após os ajustes supracitados, os resultados apresentaram 
aderência adequada, conforme mostram os gráficos da Figura 
13. 

 

  

  
Figura 13 - Comparação dos resultados de simulação entre ORGANON e 

ANATEM 

Nas análises a seguir, os resultados de simulação do 
ORGANON são comparados com os registros do SMSF 
MedFasee BT. 

O comportamento da frequência do caso medido e simu-
lado mostra a existência de um erro sistêmico, apresentando 
um descolamento entre os sinais medidos e simulados após o 
instante 10s. Estas discrepâncias podem ser observadas em 
todos os subsistemas, como mostra a Figura 14. 

 

  

  
Figura 14 – Comparação entre a resposta de simulação do ORGANON e 

os registros de frequência do SMSF MedFasee BT 

Duas importantes discrepâncias foram apontadas nas análi-
ses realizadas. A primeira diz respeito a recuperação da fre-
quência, que ocorre de maneira mais rápida na simulação do 
que nos registros, apontando possíveis problemas na modela-
gem de reguladores de velocidade e/ou na modelagem de car-
gas. Uma segunda característica observada, foi as discrepân-
cias em relação aos modos de oscilações na região do AC/RO, 
estas diferenças podem ser relacionadas a diversos fatores, 
tais como: modelagem de PSSs, número de unidades gerado-
ras sincronizadas e topologia da rede elétrica representada. 
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    2)  Caso 2 - Validação dos Modelos de Planejamento 
O objetivo deste estudo foi realizar a validação dos mode-

los de simulação utilizados em caso de estudo de planeja-
mento disponibilizado pelo ONS. A análise foi realizada con-
siderando-se a perturbação do dia 22 de novembro de 2014 
caracterizada pelo desligamento automático da UN Angra II 
e rejeição de 1366 MW.  

Para a reprodução desta perturbação, em ambiente de simu-
lação ORGANON, foram utilizados os arquivos de simulação 
disponibilizados pelo ONS para os estudos de planejamento 
do SIN. Assim, na reprodução da perturbação fez-se uso de 
um ponto de operação pré-falta com valores típicos de opera-
ção, com algumas diferenças em relação as condições de ope-
ração existentes no momento da perturbação. 

A comparação entre os resultados de simulação com o sof-
tware ORGANON e os registros do SMSF MedFasee BT são 
apresentados na Figura 15. 

 

  

  
Figura 15 - Comparação entre a resposta de simulação do ORGANON e 

os registros de frequência do SMSF MedFasee BT 

Observa-se novamente, que a recuperação da frequência no 
caso simulado está ocorrendo de maneira mais rápida em re-
lação ao real comportamento do sistema. 

VI CONCLUSÕES 
O projeto envolveu um escopo multidisciplinar desta-

cando-se as seguintes vertentes de P & D: Sistema de aquisi-
ção e armazenamento de dados de sincrofasores – onde foram 
incorporados novos desenvolvimentos a um protótipo de sis-
tema hierárquico de concentração de dados,  visando adequá-
lo aos novos requisitos da norma de PMUs e de volume de 
dados; Integração da análise de segurança ao SAGE-CTEEP 
– na qual foram implementados um algoritmo para o cálculo 
de modelos equivalentes e outro para se fazer o acoplamento 
de dois modelos sem o uso de injeções artificiais; Identifica-
ção de oscilações eletromecânicas de baixa frequência – na 
qual foram desenvolvidas metodologias para a identificação 
de modos de oscilação utilizando dados de ambiente e de 
grandes perturbações, bem como a associação de áreas do sis-
tema  a modos críticos; Validação de modelos de simulação 
– onde foram desenvolvidas metodologias  para a validação 
de modelos de unidades geradoras e de modelos de simulação 
sistêmica. 

O sistema de aquisição e armazenamento de dados de sin-
crofasores (PMUs + PDCS) foi testado no monitoramento em 
tempo real do sistema de transmissão da CTEEP e da IE Ma-
deira. A integração da análise de segurança ao SAGE-CTEEP 

foi testada em um ambiente computacional virtual usando da-
dos do sistema elétrico real da CTEEP. As metodologias para 
a identificação de modos de oscilações eletromecânicas de 
baixa frequência foram avaliadas em diversos experimentos 
com dados de sistemas teste de pequeno porte e de registros 
fasoriais sincronizados, do sistema da CTEEP e do SIN – Sis-
tema Interligado Nacional, obtidos por meio do Sistema Na-
cional de Medição Sincronizada de Fasores em Baixa Tensão, 
implementado pela UFSC nas 5 regiões geográficas brasilei-
ras. As metodologias desenvolvidas para a validação de mo-
delos de simulação foram testadas tanto com dados de siste-
mas de simulação acadêmica quanto com dados e registros 
fasoriais de 4 ocorrências no SIN selecionadas. 

O produto principal do presente projeto é o resultado de 
uma convergência de esforços em pesquisa e desenvolvi-
mento nas áreas de medição sincronizada de fasores e deter-
minação de regiões de segurança online, visando alcançar um 
novo e mais efetivo paradigma para o monitoramento, super-
visão e controle da operação em tempo real. Deve-se destacar 
que a infraestrutura de medição fasorial implementada vem 
sendo usada tanto para a operação da rede de transmissão da 
CTEEP quanto da IE Madeira, parcelas importantes na ope-
ração do SIN. Os desenvolvimentos metodológicos realiza-
dos foram implementados em aplicativos tais como: Organon 
- avaliação da segurança dinâmica online usando regiões de 
segurança; MedPlot Histórico - visualização de dados de his-
tóricos de sincrofasores, análise de perturbações e análise de 
oscilações eletromecânicas; MedPlot RT – aplicativo de 
tempo real para o monitoramento e visualização da dinâmica, 
assim como para a identificação de oscilações eletromecâni-
cas. 

O projeto propiciou a CTEEP o pioneirismo, entre os agen-
tes de transmissão, em 2013, no estabelecimento de um fluxo 
de dados fasoriais, em tempo real, para o escritório central do 
ONS. Os aplicativos desenvolvidos, MedPlot Histórico e 
MedPlot RT, foram implementados e validados em ambiente 
virtual de computação em nuvem, usando dados do sistema 
MedFasee BT/UFSC, e estão sendo incorporados aos proces-
sos de estudos e de operação da CTEEP. Registre-se que os 
estudos de validação de modelos de simulação sistêmica fo-
ram realizados com o software ORGANON, utilizado na ava-
liação de segurança do SIN, em tempo real.  Tais estudos con-
tribuíram para o aprimoramento de métodos, modelos e de 
aspectos específicos dos processos de transferência de dados 
do ambiente de tempo real para os ambientes de simulação. 
Destaca-se ainda que os métodos e algoritmos desenvolvidos 
para a modelagem de rede tornam possível a avaliação de se-
gurança por simulação em sistemas com observabilidade par-
cial da rede. 

A divulgação dos resultados do projeto se concretizou por 
meio de relatórios técnicos (6); seminários de acompanha-
mento e de treinamento para profissionais da empresa; artigos 
científicos (18); tese de doutorado (1) e dissertações de mes-
trado (4). Os fluxos de dados implementados, do sistema 
CTEEP e do sistema MedFasee BT para o ONS, têm sido fun-
damentais para a capacitação das equipes do ONS no uso 
desta tecnologia, assim como para a otimização dos processos 
de análise de perturbações no SIN 
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