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Introdução: Este trabalho apresenta um estudo sobre a análise do fluxo de carga por
meio de um programa computacional desenvolvido pelo CEPEL, chamado
ANAREDE. O uso deste software tem por objetivo auxiliar na análise de variados
sistemas elétricos de potência para fins de planejamento, operação e monitoramento de
grandezas. Por meio deste, viabiliza-se  a realização de cálculos rápidos e
automatizados dos parâmetros e variáveis operativos do fluxo de potência e análise de
contingências. Com isso, facilita-se ao analista a função de interpretação de resultados
e apoio à tomada de decisões sobre sistemas elétricos de potência.
 Objetivo: Propor o estudo e simulação de problemas de fluxo carga em SEPs
utilizando o software ANAREDE. Metodologia: Apresentar os conceitos que
fundamentam o fluxo de carga em sistemas elétricos de potência;
Definir os dados dos sistemas elétricos a serem analisados;
Realizar estudo de caso por meio de códigos de execução e simulação no software
ANAREDE, e avaliar os resultados da modelagem e simulação com base nos conceitos
sobre o fluxo de carga;
Elaborar um tutorial de utilização do software ANAREDE.

 Resultados: Espera-se com esse estudo demonstrar a utilidade e importância dos
softwares computacionais, em especial neste caso, o ANAREDE para o estudo de
fluxo de carga. 
Além disso, também espera-se demonstrar a importância do estudo do fluxo de carga
para a garantia do pleno controle, operação e expansão dos sistemas elétricos.
 
 Conclusão: Com base nos estudos e simulações realizados até o momento, percebe-se
que a análise do fluxo de potência é crucial para garantir uma perfeita harmonia na
operação, controle e expansão dos sistemas elétricos de grande complexidade, como o
brasileiro, e que o software Anarede é um grande aliado neste processo.
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