
EEL 7100 - OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

1. Dados da Disciplina  

• Tipo: Disciplina fundamental da área de Sistemas de Energia Elétrica; 
• Número de Créditos: 04; 
• Carga horária: Aulas teóricas - 66 hs; Provas - 06 hs, Total - 72 hs; 
• Pré-requisitos : EEL 7071 - Introdução a Sistemas de Energia Elétrica. 

2. Objetivos  
 Aprofundar o estudo de métodos e técnicas de análise da operação de sistemas 
de energia elétrica; introduzir métodos de programação da operação de sistemas de e-
nergia elétrica; apresentar as principais funções constituintes da operação em tempo 
real; introduzir métodos de modelagem em tempo real de sistemas de energia elétrica.  
 

3. Ementa 
Fluxo de Potência; Técnicas de Esparsidade; Despacho Econômico, considera-

ção das perdas de transmissão; Despacho Hidrotérmico; Fluxo de Potência Ótimo; Ope-
ração em Tempo Real de Sistemas de Energia Elétrica; Modelagem em Tempo Real de 
Sistemas de Energia Elétrica. 

4. Programa 

Cap. I: Introdução - Sistemas Elétricos de Potência: objetivos, estrutura, tipos e ca-
racterísticas dos estudos de SEE; Análise de Redes; características das matrizes 
de rede; principais malhas de controle de sistemas elétricos de potência. 

Cap. II: Fluxo de Potência – Objetivos dos estudos de Fluxo de Potência; Matrizes 
de Rede; formulação matemática do problema de fluxo de potência; método de 
Newton-Raphson para a solução do Fluxo de Potência; Fluxo de Potência Desa-
coplado Rápido. 

Cap. III: Despacho Econômico de Unidades Térmicas – Minimização dos custos 
de operação de unidades térmicas; condições de otimalidade; exemplos. Algo-
ritmos de solução. Consideração das perdas de transmissão: fórmula geral das 
perdas, fatores de penalidade, perdas incrementais e equações de coordenação; 
algoritmos de solução. 

Cap. IV: Despacho Hidrotérmico: Programação da operação a longo, médio e cur-
to prazos; Principais problemas de coordenação hidrotérmica de curto prazo; 
modelagem das variáveis hidráulicas e consideração de metas energéticas; pro-
gramação hidrotérmica de curto prazo para sistemas reais: estratégias baseadas 
em metas de volume e em funções de custo futuro. 

Cap. V: Fluxo de Potência Ótimo – Caracterização dos problemas de FPO; relação 
com despacho econômico; consideração da rede elétrica de transmissão em pro-
blemas de otimização da operação; representação linearizada da rede elétrica; 
efeitos dos limites de transmissão e de perdas de transmissão na programação da 
operação. 

   Cap. VI: Controle de Geração e Operação Interligada – Controle de velocidade 
de geradores síncronos: malhas de controle; reguladores de velocidade e contro-



le primário; operação interligada de sistemas elétricos e Controle Automático de 
Geração; controle com polarização de freqüência e outras estratégias de controle 
interligado. 

Cap. VII: Operação em Tempo Real de Sistemas de Energia Elétrica - Sistema 
SCADA; estados de operação; principais funções da análise de segurança em 
tempo real; modelagem em tempo real: estimação de estados; solução via méto-
do de Gauss-Newton; exemplos usando modelo linearizado para a rede elétrica. 

5. Avaliação 

 Baseada em duas provas escritas ( P1 e P2) e em exercícios computacionais. Os 
pesos da média das provas e da média dos exercícios computacionais na média final 
serão de 70% e 30%, respectivamente. Está também prevista a realização de uma prova 
de recuperação, versando sobre toda a matéria dada, cuja nota substituirá a menor den-
tre as notas de P1 e P2. 

 

6. Página na Internet 
 

 Uma página na Internet dedicada exclusivamente à disciplina contém informa-
ções sobre datas das avaliações, programa, notas de aula e resultados das avaliações. 
URL: www.labspot.ufsc.br/~simoes/osee/osee.html. 
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