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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho é propor um método que permita, de forma rápida e 
segura, estabelecer uma lista de contingências ordenada por severidade considerando a 
óptica da estabilidade de tensão. Em linhas gerais, o procedimento consiste em obter o 
estado da rede após a simulação de uma determinada contingência e calcular o índice de 
performance correspondente à mesma. Estes passos devem ser repetidos para todos os 
ramos da rede. Ao final tem-se um índice associado a cada contingência. Para a obtenção 
da lista ordenada por severidade, classificam-se as contingências considerando como fator 
de ordenação o valor do índice de performance calculado para cada uma delas. De posse 
desta lista, pode-se lançar mão de ferramentas que permitam uma análise mais detalhada 
para o grupo contingências com maior severidade e a tomada de ações no sentido de 
minimizar as conseqüências causadas por estas contingências.  

Este método pode ser utilizado como suporte à operação em tempo real, pois 
permite a seleção das contingências mais severas, de forma rápida, para então 
posteriormente realizar uma análise mais detalhada das mesmas. Não há, portanto, a 
necessidade da análise detalhada de todas as contingências da rede, o que permite uma 
economia de tempo, esforço humano e computacional, recursos estes de fundamental 
importância considerando a operação em tempo real. 
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Abstract 
 

The aim of this work is to propose a fast and reliable method to rank a list of 
contingencies ordered by severity under the voltage stability point of view. The basic steps 
of the method consist of computing the system's post-contingency state and computing the 
respective performance index. These steps must be repeted for contingencies associated to 
all system branches. So an ordered contingency list is built considering the performance 
index of each contingency as a merit factor. With this list it is possible to pick the most 
severe contingencies and submit them to conventional tools that allow a more complete 
analysis and appropriate decisions to avoid operating system in insecure conditions if one 
of the severe contingencies occurs.  

It is possible to use this method as a real time tool due to its efficiency. Little 
computational effort is made to get the ordered contingency list and it is possible to focus 
the human and computational effort on the most severe contingencies. The real time 
operation requires efficient decision-making procedures and this method brings up the 
possibility of saving time since it is no longer necessary to analize all system contingencies 
to find out the most severe one. It suffices to analize the top-ranked contingencies captured 
by the proposed method. 
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