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Resumo – Com a reestruturação do setor elétrico aumentou a necessidade de novas ferramentas de análise 
voltadas para atender as mudanças do setor elétrico. Uma importante ferramenta de análises é o Fluxo de 
Potência Ótimo (FPO) que é um problema de programação não linear, não convexo e de grande porte. 
Quando fazemos análises em sistemas elétricos é de fundamental importância o completo entendimento de 
como uma ou mais perturbações no sistema afetam seu estado. Tal entendimento pode ser obtido a partir 
da análise de sensibilidade, sem a necessidade de se processar ou reprocessar vários casos de FPO. A 
metodologia faz uma análise de sensibilidade de primeira ordem na solução local de segunda ordem obtida 
via FPO. Essa análise é capaz de estimar a solução quando alguma perturbação é realizada no sistema, por 
exemplo, uma variação de carga. Problemas com perturbações que não possuam solução nos métodos 
clássicos de FPO podem ser analisados. Entre as inúmeras possibilidades de análise, utilizando esta 
metodologia, apresentamos neste trabalho dois estudos. Primeiro, o estudo do impacto no sistema de 
transmissão quando há elevação brusca de carga e segundo, a saída de grande quantidade de carga em uma  
barra. 
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Abstract – With the electric sector restructuring increased the need of new tools of analysis to assist the 
changes of the electric sector. An important tool of analyses is the Optimal Power Flow (OPF) that is a 
Nonlinear programming, no convex and large size problem. When analyses are made in electric systems 
the fundamental importance is the complete understanding of how one or more perturbations affect the 
state of system. Such understanding can be obtained by the sensibility analysis, without the process or 
reprocess of several cases of OPF. The methodology makes a first-order sensitivity analysis of a second 
order local solution obtained via OPF. That analysis is capable to estimate the solution when some 
perturbation happens in the system, for instance, a load variation. Problems with perturbations that don't 
have solution in the classic methods of OPF can be analyzed. Among the innumerable analysis 
possibilities, using this methodology, we present in this work two studies. First, the study of the impact in 
the transmission system when there are abrupt elevation of loads and second, the withdraw of great 
amount of load in a one bus. 
Keywords – Sensibility analyses, optimal power flow, and Karush-Kuhn-Tucker conditions. 


