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Introdução: A pesquisa sobre a Análise Técnica e Econômica do Reativo em Sistemas
de Energia Elétrica representada pelas operações de geração, transmissão de energia,
tem como foco o estudo da importância da potência reativa no funcionamento e na
disponibilidade de energia elétrica no sistema. A previsão de potência reativa tem
significância técnica e econômica, pois o balanço de reativos em um Sistema de
Energia Elétrica (SEE) muitas vezes exige a instalação de equipamento adicional
exclusivamente para mantê-lo. A manutenção do perfil de tensão de um sistema de
energia elétrica é uma tarefa complexa e ao mesmo tempo dispendiosa.  Objetivo:
Realizar um estudo direcionado a analisar técnica e economicamente a gestão de fluxo
de potência reativa para disponibilidade, segurança e qualidade da energia elétrica.
Metodologia: A metodologia usada para pesquisa do estudo inclui análise bibliográfica
de livros e monografias disponibilizados na biblioteca da universidade.
Pesquisas em campo foram realizadas na parte teórica e prática nos departamentos de
Engenharia Elétrica, por cortesia das concessionárias de nossa região. 
Por simulação através de software DigSilent Power Factory, com o propósito de
proporcionar uma melhor compreensão do estudo que está sendo feito. Resultados:
Para condição de cargas leves e médias, os resultados foram satisfatórios, os
parâmetros de geração, transmissão e distribuição foram atendidos, Fluxo de reativo
com pequenas perdas possíveis.
Para condição de carga elevada, verificou sobretensão nas barras, ocorreu perda de
desempenho de uma Unidade Geradora interligada, custos altos para transmissão, altas
perdas de reativo e entrada de equipamentos de serviços ancilares.
 Conclusão: Otimizar o controle do reativo no sistema elétrico pode gerar ganhos
técnicos e econômicos para o SIN, e que também as ferramentas computacionais
ajudam ao engenheiro a estudar situações críticas de futuras anormalidades e/ou
ampliações do sistema elétrico, obtendo respostas do futuro comportamento daquela
região.

Palavras-chave: Reativo. Serviços ancilares. Softwares. 

Agências de fomento: Unileste

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


