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1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SINAP  

A Plataforma de Desenvolvimento SINAPgrid possibilita a análise integrada de 

redes de energia elétrica de alta, média e baixa tensão. 

Sua principal proposta é a flexibilidade para o estudo de qualquer conjunto de 

redes e, para atender a esta meta, sua principal característica é não impor 

restrições quanto a: 

• Topologia de redes: malhas internas, malhas entre redes, geração 

distribuída, sistemas reticulados, etc. 

• Número de patamares para cálculo de fluxo de potência 

• Número de pontos das curvas de demanda das cargas 

• Número de anos para estudos de mercado e planejamento 

 

1.1 MODELO DE REDE 

O programa SINAPgrid trabalha com conjuntos de rede. Cada rede deve ser 

classificada de acordo com seu tipo, que pode ser configurável. O programa não 

impõe qualquer tipo de hierarquia ou dependência entre as redes.  

 

1.2 MODELO DE CARGA 

O programa permite configurar o modelo de carga (impedância constante, 

corrente constante, potência constante e modelo ZIP ANEEL) para cada carga 

individualmente. 
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1.3 TELA INICIAL 
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2 LICENÇA DE USO 

Permite a alocação ou liberação de uma licença de uso do Sinap. Para alocação 

de licença de uso clique no menu Licença de Uso → Alocar licença de Uso: 

via internet.  

 

 

 

Inserir usuário e senha. Caso o usuário ainda não os tenha, solicitar ao suporte 

do SINAPgrid.  

Antes de alocar a licença, deve-se fazer backup dos arquivos contidos na pasta 

C:\Sinapsis (redes, medições etc). 

 

 

 

Deve-se inserir o nome do usuário@domínio e a senha. Por exemplo: 

 

 

 

✓ Confirmar 
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O programa será reinicializado para efetivação da alocação da licença. 
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3 IMPORTADOR DE REDES 

O importador de redes pode ser utilizado de duas formas: 

• Criando uma única base de dados: as redes poderão ser visualizadas e 

editadas antes de serem salvas (ou apenas visualizadas); 

• Criando diversas bases para diversas redes: os dados poderão ser 

importados em lote ou cada rede terá sua base de dados. Ao mesmo 

tempo, as bases de dados de densidade de carga e de perdas poderão 

ser criadas. (Disponível somente para arquivos gerados do extrator da 

empresa) 

 

3.1 ÚNICA BASE DE DADOS 

Há 4 tipos de importadores de arquivos: 

• Importador de arquivo TXT no modelo Sinap (este roteiro); 

• Importador de arquivo ANAREDE; 

• Importador de dados do GIS da emp resa, configurado de acordo com 

o arquivo do extrator da empresa (exercício); 

3.1.1 IMPORTAÇÃO MODELO SINAP 

Antes de importar, é necessário criar uma base de dados nova. 

✓ Clique no menu Rede → Criar nova base de dados de redes ou no 

botão .  
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✓ Digitar o Nome da Rede: Rede_Exemplo 

✓ Salvar 

 

 

 

 

 

A importação no modelo Sinap pode ser feita utilizando três caminhos: 

1) Clique no botão  e selecione a opção Importar rede de 

arquivo TEXTO (modelo Sinap) 
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2) Na barra de ferramentas STK, clique no menu Empresa → 

Importar Rede do GIS 

 

  3) Clique no menu Rede =>Importar rede de arquivo TEXTO 

(modelo Sinap)  

 

 

Depois de realizar qualquer um dos métodos, será perguntado se deseja criar 

uma nova base de dados. 

✓ Selecione Não. 

✓ Em seguida, aparecerá a tela de configuração de importação. 
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As opções para o importador de redes devem ser marcadas antes de selecionar 

os arquivos com os dados de rede.  

Caso exista um arquivo TXT modelo Sinap com o diagrama esquemático da 

subestação a ser importada, a opção Incluir topologia real da subestação 

poderá ser marcada, integrando seus dados à rede importada.  

Os consumidores primários (rede MT) poderão ter suas curvas de carga 

conforme o consumo de Energia (associados às suas curvas típicas) ou a Curva 

de demanda ou Demanda Contratada, contidos no arquivo do extrator. (opção 

somente do importador de redes do GIS) 

O tratamento de dados das redes secundárias (rede BT) é dado da seguinte 

forma: 
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• Rede secundária completa: todos os dados das redes BT serão 

importados; 

• Transformador MT/BT com carga concentrada no seu secundário: os 

transformadores serão importados e as redes BT serão reduzidas a uma 

carga equivalente; 

• Carga concentrada na rede primária: os transformadores e as redes BT 

serão reduzidos a cargas equivalentes. 

As opções de verificação permitem que algumas correções de cadastro sejam 

feitas, quando forem encontradas inconsistências nos arquivos TXT. 

A opção Gerar arquivos TXT das redes secundárias exporta cada rede BT em 

um arquivo TXT próprio do Sinap. Assim, é possível importar uma rede BT 

específica para análise. (opção somente no importador de arquivos TXT modelo 

Sinap) 

A opção Gerar relatório da importação da rede permite visualizar um log de 

erros encontrados durante a importação. 

A opção Barra de Progresso permite o usuário acompanhar o processo de 

importação através de uma janela de progresso. 

• Clique em Selecionar Arquivos => Rede SED01_completa.txt (arquivo 

.TXT) 

• Selecione a opção Gerar relatório da importação da rede  

• Clique em Criar Redes. Aguarde o processo de importação 
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O botão Reiniciar Rede limpa a base de dados aberta, caso alguma rede nessa 

mesma base já tenha sido criada. E o botão Criar Redes inicia o processo de 

importação das redes selecionadas. 

A figura abaixo apresenta o log de erros de importação que permite o usuário 

verificar inconsistências no cadastro. É importante analisar as mensagens do log 

para corrigir eventuais erros cadastrais. No botão Exportar Arq. Texto é 

possível exportar a tabela para um arquivo de extensão .CSV (pode ser aberto 

no Excel para melhor visualização dos logs). 
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✓ Após verificação e/ou exportação do arquivo, Fechar a janela e a rede 

aparecerá na tela.  

 

Se deseja salvar a rede na base, deve-se utilizar o comando de menu Rede → 

Salvar (atualiza base de dados atual) ou Rede → Salvar Como (cria uma base 

nova) e digitar o nome da base de dados. 

  

Utilizando o botão  também é possível Salvar a respectiva rede da janela 

ativa. Mas o Salvar como somente pelo menu Rede → Salvar como. 
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✓ Fechar a rede salva clicando no ícone X do campo superior direito 

(indicado na figura).  

 

O SINAP retornará para sua página inicial. 
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4 OPÇÕES DE MENU 

 

4.1 OPÇÕES DO ABRIR REDE 

✓ Clique em Rede→ Abrir rede ou estudo da base de dados ou botão  

 

 

 

4.1.1 ABRIR TODAS REDES  

Existem duas maneiras de abrir todas as redes de todos os segmentos na base 

de dados: 

• Quando você deseja abrir a base já previamente selecionada pelo SINAP. 

Neste caso o SINAP seleciona a base default (Rede.mdb em seus arquivos 

de programa) ou a última rede que foi utilizada naquela máquina. O nome da 

base pode ser encontrado na página inicial. 
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✓ Clique em Rede → Abrir todas as redes da base de dados ou botão 

 

• Quando você deseja selecionar uma outra base qualquer: 

✓ Selecionar base de dados da rede  

✓ Selecionar a base desejada: Rede_Exemplo.mdb  

✓  

 

4.1.2 ABRIR REDES SELECIONADAS 

Permite abrir somente as redes selecionadas na base de dados. Se houverem 

redes vizinhas, elas serão abertas como redes equivalentes. 

✓ Selecionar base de dados da rede  

✓ Selecionar Rede_Exemplo.mdb  

✓ Clique em SDMT 

✓ Selecionar a rede SED1_01 clicando 2x   

✓ Abrir redes selecionadas  
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Pode-se utilizar também a opção de abrir redes vizinhas, e as redes conectadas 

à rede selecionada se abrirão: 

✓ Selecionar base de dados da rede  

✓ Selecionar Rede_Exemplo.mdb  

✓ Clique em SDMT 

✓ Selecionar a rede SED1_01 clicando 2x   

✓ Duplo clique em redes vizinhas  

✓ Abrir redes selecionadas  
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Podemos também abrir para visualização novas redes da base de dados já ativa 

no SINAP. Com a rede anterior aberta: 

✓ Selecionar o ícone Redes na barra superior  

✓ Clique em SDMT 

✓ Selecionar a rede SED1_07 clicando 2x   

✓ Abrir redes selecionadas  
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4.2 MENU CONFIGURAÇÃO  

4.2.1 CABOS E ARRANJOS 

✓ Configuração → Cabos e Arranjos  

 

Neste módulo o usuário pode visualizar e editar todos os arranjos, cabos e 

estruturas de suporte da rede, bem como suas impedâncias Z0 e Z1.  
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✓ Impedância de sequência dos arranjos aba Arranjos, botão 

 

 

✓ Cabos 
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✓ Estruturas de Suporte 

 

 

4.2.2 TIPOS DE CHAVES 

Configuração → Tipos de Chaves 

 

✓ Dentro do menu “Tipos de Chaves” é possível visualizar os tipos de 

chaves assim como o modo de operação e a cor de visualização no 

software. 
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✓ Com um duplo clique em um dos tipos de chaves existentes é possível 

editar as suas configurações. Além disso, com a opção inserir também é 

possível incluir um novo tipo de chave. 

✓ Dentre os modos de operação disponíveis, existem os seguintes: 

• Manual 

• Telecomandada 

• Automática 

• Indefinida 

 

4.2.3 TIPOS DE REDES 

Configuração → Tipos de Redes 

 

✓ É possível definir o tipo de rede entre: 

• SET – subestação de transmissão 

• SDAT – sistema de distribuição AT 

• SED – subestação de distribuição 

• SDMT – sistema de distribuição primário 

• SDBT – sistema de distribuição secundário 

• STAT – sistema de transmissão AT 

• Indefinida – rede não definida. 
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✓ Em Cor é possível definir a cor da rede a ser exibida na interface do 

software. 

 

4.2.4 CURVAS TÍPICAS DE DEMANDA 

Configuração → Curvas típicas de demanda 

Obs.: feche todas as redes abertas para editar as curvas típicas. 

 

 

✓ Gráfico: Equivale à demanda média em p.u. de cada classe consumidora 

em cada patamar. 

✓ Tabela de pontos: visualização de P (potência média em p.u.), FP (fator 

de potência), dp(P) (desvio padrão da potência) e dp(FP) (desvio padrão 

do fator de potência)  
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✓ Editar curva 

 

✓ Confirmar 
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4.2.5 DIAGNÓSTICO PARA FLUXO DE POTÊNCIA 

✓ Configuração → Diagnóstico p/ fluxo de potência 

 

✓ Durante a execução do fluxo de potência, os elementos de rede assumem 

uma cor, conforme as faixas de tensão e carregamento. 
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✓ Confirmar 

4.2.6 PATAMARES PARA FLUXO DE POTÊNCIA 

Configuração → Patamares para fluxo de potência 

 

✓ Opção padrão 24 patamares (1 hora) 

 

✓ Selecionar: Carga: Leve/Média/Pesada 

✓ Aba Definir instante de referência 
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✓ Selecionar: 024 patamares (1 hora) 

✓ Confirmar 

 

4.2.7 EXERCÍCIO 

Criar um cabo 336MCM, um arranjo MT_ABC_336 (cabo criado + Poste 

Primario) e visualizar as impedâncias calculadas. 

Dados do cabo 336MCM: 

 Iadm = 430 A 

 R = 0.168 ohm/km 

 RMG = 0.007 m 

 

 
4.3 MENU JANELA 

• Abrir redes diferentes (IEEE) 

✓ Rede → Abrir rede ou estudo da base de dados 

✓ Selecionar base de dados da rede  

✓ Abrir Rede_IEEE_014 (Duplo Clique na pasta Redes_IEEE, 

Selecione o arquivo Rede_IEEE_014 e clique em 

) 
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✓ Sem fechar a rede aberta, repetir para Rede_IEEE_030 e 

Rede_IEEE_057 

✓ Janela → Organizar janelas em cascata ou no botão  da barra 

superior 

 

 

 

✓ Janela → Organizar janelas na horizontal ou no botão  da barra 

superior 
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✓ Janela → Organizar janelas na vertical ou no botão da barra 

superior 

 

4.4 MENU AJUDA 

Permite a visualização da ajuda e informações sobre o Sinap. 
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As informações também estão disponíveis ao abrir a tela de alguns módulos, 

clicando no botão . 

 

4.5 BOTÕES 

 

 

4.5.1 ALTERAR A FUNÇÃO DO BOTÃO DIREITO DO MOUSE 

Ao clicar sobre os ícones  (zoom por área),  (pam) e  (zoom por 

deslocamento vertical) a função do botão direito é alterada. 

✓ Fechar todas as redes abertas 

✓ Abrir rede  

✓ Selecionar base de dados da rede  

✓ Abrir pasta Redes 

✓ Selecionar Rede_Exemplo.mdb 

✓ Abrir todas redes  

✓ Pressionar o botão direito do mouse e selecionar área (zoom por área) 
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✓ Repetir até obter o nível de zoom desejado  

 

Atalhos: 

 (zoom por área) - Ctrl 

 (pam) - Alt 

 (zoom por deslocamento vertical) - Shift 
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4.5.2 FUNÇÕES DE ZOOM 

   

 

✓ Cancelar zoom 

✓ Retornar ao zoom anterior 

✓ Aumentar nível de detalhe 

✓ Diminuir nível de detalhe 

 

4.5.3 BITMAP, WIZARD E EXIBIR CARTOGRAFIA 

Salvar Gráfico  - Grava imagem da tela em arquivo bitmap (.bmp)  

✓ Digitar o Nome: Rede_1.bmp 

✓ Salvar 
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Wizard  - Visualiza os atributos dos equipamentos, passando o mouse nos 

elementos de rede 

 

 

Exibir Cartografia  - Visualiza a rede de maneira georreferenciada, caso 

seus equipamentos contenham informação de coordenadas. No caso da rede de 

treinamento, não existem essas informações, então não podemos usar este 

módulo. 

✓ Clicar com o botão direito no módulo de Gráfico 
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✓ Selecionar a opção Visualização geo-referenciada de todas as redes 

✓ Selecionar o módulo  

 

4.6 EXERCÍCIOS 

1. Abrir uma das redes do exercício anterior (rede da empresa importada 

com carga concentrada no primário): todas as redes 

2. Abrir a mesma rede do exercício anterior (rede da empresa importada com 

carga concentrada no primário): somente a subestação 

3. Visualizar em janelas organizadas verticalmente. 
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5 FERRAMENTAS STK – MÓDULOS BÁSICOS 

O botão  permite abrir ou fechar a janela com os módulos da ferramenta 

STK (Sinap Tool Kit) 

✓ Ferramentas disponíveis quando uma rede estiver aberta 

✓ Os módulos básicos estão indicados na figura 

 

 

5.1 TOPOLOGIA 

Apresenta a visualização da topologia da rede em análise. 

✓ Utilizar esta opção após executar o Fluxo de Potência. 

✓ Pressionando o botão direito sobre Topologia, pode-se obter somente a 

topologia da rede, a visualização dos arranjos utilizados e as fases de 

trechos diferenciados por cores. 
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Topologia 

 

 

Topologia preto e branco 
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Arranjos de trechos 

✓ Clique com o botão direito em Topologia e selecione Arranjos de Trechos. 

 

✓ Duplo clique no combo com a cor dos arranjos de trechos para que 

possam ser alterados. 
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Fases de trechos 

✓ Clique com o botão direito em topologia e selecione fases de trechos. 

 

✓ É possível alterar a cor das fases, assim como foi realizado no item 

anterior de arranjos de trechos, ao dar duplo clique no combo com a cor 

das fases de trechos. 

 

5.2 FLUXO DE POTÊNCIA 

Executa o cálculo de fluxo de potência da rede e apresenta a visualização do 

diagnóstico dos equipamentos para o patamar selecionado (através de cores 

verde, amarelo e vermelho). 

✓ Executar Fluxo Potência  
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Opções de Fluxo de Potência 

✓ Clicar com o botão direito do mouse sobre o botão Fluxo Potência 

✓ Selecionar Configurar cálculo do fluxo de potência  
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• Modelo de rede (real ou equilibrada): a rede pode ser considerada 

equilibrada ou desequilibrada (real) durante a execução do cálculo do fluxo 

de potência. (Recomendado usar modelo equilibrado para casos em que o 

fluxo não converge) 

• Modelo de cálculo (mais adequado, Newton-Raphson ou Gauss): para 

determinar o modelo mais adequado, a rede é analisada e o modelo de 

cálculo mais adequado é selecionado. Se a rede possui um gerador ou 

suprimento do tipo P/V, o modelo de Newton-Raphson é selecionado. Caso 

contrário é selecionado o modelo Gauss. 

• Mercado: aplicar taxas de crescimento às cargas: quando selecionado, 

indica o ano para considerar as taxas de crescimento de carga, definidas no 

módulo Mercado. Exemplo: 
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• Conjunto de curvas típicas de demanda: indica o conjunto de curvas 

típicas (Dia útil, sábado, domingo ou dia médio da semana) a serem 

assumidas com curvas típicas. 

• Modelo de carga: 

o Definido para cada carga: quando selecionada, o cálculo de 

fluxo trata cada carga de acordo com seu modelo. Cada carga 

existente nas redes pode ser configurada individualmente como 

corrente constante, potência constante ou impedância constante. 

o Modelo de carga Icte (corrente constante): quando 

selecionada, o cálculo de fluxo trata todas as cargas como sendo 

de corrente constante, independente do modelo pré-definido para 

cada uma.  

o Modelo de carga Scte (potência constante): quando 

selecionada, o cálculo de fluxo trata todas as cargas como sendo 

de potência constante, independente do modelo pré-definido para 

cada uma. 

o Modelo de carga Zcte (impedância constante): quando 

selecionada, o cálculo de fluxo trata todas as cargas como sendo 

de impedância constante, independente do modelo pré-definido 

para cada uma. (Recomendado para casos onde o fluxo não 

converge) 

o Modelo de carga ZIP (ANEEL): quando selecionada, o cálculo de 

fluxo trata todas as cargas conforme definido no módulo 7 do 

Prodist, para cálculo de perdas técnicas.  

• Modelagem de transformador: Incluir perda no ferro: quando 

selecionada, parte da demanda provém da perda no ferro. 

• Relatórios de fluxo de potência: quando selecionada, o SINAP exporta um 

relatório .TXT de feedback do fluxo de potência para a pasta Tmp de seus 
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arquivos de programa. Este arquivo contém algumas informações, por 

exemplo: se o fluxo convergiu ou não, número de iterações necessárias para 

os cálculos e Tolerância em pu. 

• Relatórios de conectividade: quando selecionado, o SINAP exporta um 

relatório .TXT para a pasta Tmp de seus arquivos de programa. Este arquivo 

vai apontar a presença de barras com tensão nominal igual a zero e barras 

desconexas.   

 

✓ Selecione as configurações desejadas e pressione Confirmar. 

✓ Executar Fluxo de Potência  

✓ Selecionar patamar de carga, para visualização gráfica do fluxo naquele 

período. 

 

 

Obs: Na parte inferior da tela estão disponíveis alertas que indicam 

possíveis problemas na rede, como existência de malha e fluxo de potência 

não calculado.  
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5.3 CURTO-CIRCUITO  

Exibe a janela para o cálculo de curto-circuito. O cálculo do curto circuito será 

executado quando o usuário selecionar graficamente um equipamento (Duplo 

Clique em uma barra ou trecho) 

✓ Executar Curto-circuito  

✓ Duplo Clique no local do curto  
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Tipos de cálculo (quando houver pré-falta): 

• Fluxo considerando rede equilibrada  

• Fluxo considerando rede desequilibrada 

É possível considerar a pré-falta se definir um horário. 

 

✓ Alterar o valor das impedâncias de defeito de acordo com a imagem. 

Pressione   
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✓ Alterar as distâncias conforme a seguinte figura  

 

✓ Alterar o modo de apresentação  (Tipo Planilha) 

 

✓ Voltar o modo de apresentação  (Tipo Árvore) 

✓ Fechar 
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5.4 ABERTURA DE FASES 

Exibe a janela para o cálculo de fluxo de potência considerando abertura de fase 

em um trecho. 

✓ Analisar abertura monopolar de um trecho  

✓ Selecionar o mesmo trecho anterior (duplo clique no trecho) e Fase 

Aberta: Fase A  

 

✓ Zoom a jusante do ponto de abertura de fase 

 



 

_______________________________________________________________ 

50/148 

 

✓ Rede → Fechar janela ativa 

 

5.5 EDITOR 

 

✓ Rede →  Criar nova base de dados de redes 

✓ Digitar um nome para base de dados: Rede_Exemplo_1 
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✓ Salvar 

✓ Clicar no botão Editor  

 

✓ Clicar no ícone de Alinhamento  → Alinhar à esquerda  
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✓ Inserir/Alterar Redes  

 

✓ Selecionar SDMT 

✓ Inserir  

✓ Identificação da Rede Primaria: Rede_13.8kV 

✓ Alterar cor da rede para Azul no ícone da Topologia 
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✓ Clicar em  e desenhar uma barra (barra inicial) 

✓ Código da Barra: B1 

✓ Tensão Vnom(KV): 13.8 

✓ Confirmar 

 

OBS. A mensagem seguinte aparece quando não se insere os valores para 

as coordenadas UTM, porém, pode-se continuar a edição de rede apenas 

como diagrama esquemático. Escolher a opção Sim. 
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✓ Definir essa barra como sendo barra inicial da rede Rede_13.8kV, 

utilizando a seta vermelha para seleção da barra. 

 

 

 

✓ Analogamente, criar a rede SDAT: Rede-88kV (verde)  

Obs.: rede SDAT sem barra inicial (estática) 

 

 

 

✓ Confirmar 
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O editor de rede passa a habilitar todos os botões. 

 

 

Inserir Barra  

✓ Inserir Barra 

✓ Digitar o Código da Barra: BAR-101 

✓ Digitar a Tensão Vnom (kV): 13.8 

✓ Confirmar 

 

Analogamente: 

✓ Inserir barras com Código da Barra: BAR-102, BAR-103, BAR-104, BAR-

105 
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Inserir Trecho  

✓ Inserir Trecho entre as barras B1 e BAR-101 

✓ Código do Trecho: TRE-0 

✓ Selecionar Rede: Rede_13.8kV 

✓ Comp. (m): 100 

✓ Selecionar Arranjo Típico 

✓ Selecionar DP1: Distribuição Primária 

✓ Confirmar 

 

Analogamente: 

✓ Criar os trechos: TRE-1, TRE-2, TRE-3, TRE-4 
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Inserir Carga  

✓ Inserir Carga na barra BAR-103 (clicar e arrastar da barra para fora) 

✓ Código da Carga: CAR-1 

✓ Selecionar Fases: Trifásica - ABC 

✓ Selecionar Modelo de Carga: Corrente Constante 

✓ Selecionar Classe: Residencial 

✓ Selecionar Demanda: Curva Própria 

✓ Na Aba Curva Entrar P(MW): 1 (Hora início 00; Hora fim 24) 

✓ Ver Aba Gráfico 

✓ Confirmar 
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Analogamente: 

✓ Inserir carga na barra BAR-104 

✓ Código da Carga: CAR-2 

✓ Selecionar Fases: Trifásica - ABC 

✓ Selecionar Modelo de Carga: Corrente Constante 

✓ Selecionar Classe: Comercial 

✓ Selecionar Demanda: Curva Própria 

✓ Na Aba Curva P(MW): 2 (Hora início 00; Hora fim 24) 

✓ Confirmar 

 

✓ Inserir carga na barra BAR-105 

✓ Código da Carga: CAR-3 

✓ Selecionar Fases: Trifásica - ABC 

✓ Selecionar Modelo de Carga: Corrente Constante 

✓ Selecionar Classe: Industrial 

✓ Selecionar Demanda: Curva Típica 

✓ Energia: 2 MWh/mês 

 

 

 

✓ Confirmar 

 



 

_______________________________________________________________ 

59/148 

 

 

Inserir Suprimento  

✓ Inserir Suprimento na barra B1 

✓ Código do Suprimento: SUP-1 

✓ Tipo: V/teta 

✓ Smáxima (MVA): 100 

✓ Vnom(kV): 13.8 

✓ Na Aba Equivalente, marcar Impedância equivalente e digitar os dados 

x(pu): 0.05 (seq.0 e seq.1) 

✓ Na Aba Curva, Pontos da curva: 1 V(pu) e 0 Fase(graus) (Hora início 00; 

Hora fim 24) (Variável por período) 

✓ Confirmar 
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✓ Executar Fluxo Potência 

✓ Executar Topologia 

 

Inserir Transformador  (trifásico),  (3 enrolamentos),  (monofásico) 

✓ Apagar primeiro trecho (entre barra do suprimento e barra BAR-101)  

o Selecionar o trecho , apertar a tecla Delete e confirmar 

✓ Alterar a tensão nominal da barra do suprimento para 88Kv 

o Selecionar o trecho , apertar duas vezes na barra, editar a 

tensão e confirmar 

✓ Inserir Transformador (Trifásico) no lugar do trecho (clicar e ligar as 

barras) 

✓ Código: TRA-101 

✓ Rede: Rede88kV 

✓ Snom(MVA): 10 
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✓ Confirmar 

✓ Trocar a barra inicial da rede Rede13.8kV para a barra BAR-101  

 

✓ Confirmar 
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✓ Mover a primeira carga para a última barra  

o Com o ponteiro vermelho  selecionado, clicar na carga, clicar 

em seu ponto de conexão com a barra original e arrasta-lo para a 

barra nova 

 

 

✓ Rede → Salvar  

 

Inserir Chave  

✓ Inserir a Barra: B2 (88 kV) (antes da barra de suprimento) 

✓ Mover Suprimento para a barra B2 

o Com o ponteiro vermelho  selecionado, clicar no suprimento, 

clicar e arrastar o ponto de conexão da barra original para a barra 

nova 

✓ Inserir Chave (Entre as barras B1 e B2) 

✓ Código do Disjuntor: DJ-1 

✓ Selecionar Tipo: Disjuntor 

✓ Rede: Rede88kV 

✓ Inom (A): 500 

✓ Selecionar Estado: Fechada 

✓ Confirmar 
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Inserir Gerador  

✓ Inserir Gerador (Na última barra) 

✓ Código do Gerador: GD-1 

✓ Snom(MVA): 5 

✓ Selecionar Suprimento: P/V 

✓ Na Aba Curva-Pontos da Curva entrar: 4 P(MW) e 1 V(pu) (Hora início 

00; Hora fim 24) (Variável por período) 

✓ Confirmar 
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Copiar Equipamentos 

✓ Copiar equipamentos selecionados  

✓ Selecionar rede a partir da primeira carga 
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✓ Inserir equipamentos copiados  e clicar abaixo do pedaço de rede 

copiado 

 

 

 

✓  Criar um trecho entre as cargas comerciais (Código TRE-5, Comprimento 

200m e arranjo DP1: Distribuição Primária)  
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✓ Alterar gerador de cima:  

o Suprimento: P/Q 

o Curva P = 2 MW 

✓ Alterar gerador de baixo: 

o Curva P = 3 MW 

 

Alterar estado de chave  

✓ Alterar estado de chave: disjuntor (Fechada → Aberta) 

✓ Executar Fluxo Potência 
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✓ Executar Topologia  

✓ Alterar estado de chave: disjuntor (Aberta → Fechada) 

✓ Executar Fluxo Potência 
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Redes radiais ou em malha 

✓ Executar Topologia 

✓ Deslocar trecho do gerador de baixo para o de cima (isolando o gerador 

de baixo e as cargas)  

o Com o ponteiro vermelho  selecionado, clicar no trecho, clicar 

em seu ponto de conexão com a barra do gerador P/V e arrasta-lo 

para a barra nova 

 

✓ Executar Fluxo Potência 
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✓ Selecionar Topologia 

✓ Rede → Salvar Como ...: Rede_Exemplo_02 

Obs.: a barra com o gerador e as cargas isoladas não serão salvas na base 

de dados, pois não estão conectadas à rede. 

 

Edição avançada: módulos de rede 

 

Permite inserir padrões de rede modelados, como subestações, etc. 

Utilizado para importar rede com topologia real da subestação, por exemplo 

Os módulos de rede são arquivos TXT gravados na pasta Dat → Modulo 

 

✓ Selecionar até barra BAR-101 
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✓ Edição conjunta de equipamentos (clicar onde ficou vermelho) 

✓ Na aba Módulos selecionar Subestação 

 

✓ Selecionar Criar Pastased   

✓ Dar o nome da nova topologia de subestação “SED NOVA” 

✓ Confirmar 
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✓ Verificar que a qualquer momento você pode adicionar esta topologia à sua 

base pelo Editor: 

o Abra o Editor e selecione a SED NOVA 
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5.6 MANOBRAS 

Disponível quando houverem manobras configuradas.  

Cadastre a manobra 1 

✓ Abrir rede  

✓ Selecionar base de dados da rede  

✓ Selecionar Rede_Exemplo 

✓ Abrir todas as redes  

✓ Abrir o Editor  

✓ Clicar em Inserir/Alterar redes  

✓ Desmarcar opção Topologia Estática em todas as redes SDMT 

✓ No Editor, clicar em  

✓ Clicar em Inserir 

 

✓ Digite Manobra1 e confirme 

 

 

✓ Localizar e clicar nas chaves CFPV0582 e FUPV0597. 
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✓ Altere o estado de cada uma 

 

 

 

✓ Clique em testar manobra selecionada 

✓ Feche a janela de edição de manobra de chaves 

✓ Clique na seta ao lado do botão Manobra selecione Manobra1 e clique em 

Executar manobra  
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✓ Para voltar ao normal: cllique na seta ao lado do botão Manobra selecione 

Manobra1 e clique em Executar manobra complementar 

 

5.7 GRÁFICO  

Exibe informações ou equipamentos na área gráfica  

Altera cores (fundo, barras) e alguns parâmetros gerais (espessura de trechos, 

dimensão de chaves e barras, linhas de grade) 

✓ Selecionar cor de fundo cinza 
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✓ Equipamentos → Barra → Exibir sempre 

 

 

✓ Grid: Permite visualizar a rede dentro de uma grade de linhas para referência. 

o Alinhamento Equipamentos: Permite alinhar os equipamentos 

dentro da linha de grade de referência para facilitar principalmente 

o desenho de novas redes 
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o O alinhamento se dá, dentro da grade quadriculada, centralizado, 

no canto superior direito, esquerdo e nos cantos superiores 

esquerdo e direito. 

 

✓ Cancelar Alinhamento de equipamentos e Grid 
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5.8 EXPLORER  

Visualizar todas as redes ou selecionadas  

 

 

✓ Modificar a cor da rede SED1_06 (duplo clique sobre a cor e selecionar 

uma cor) 

 

 

 

✓ Ocultar SED1_01 (desmarcar caixa) 
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✓ Em Explorar: Ordenar por hierarquia 

o Definido pelas redes supridoras e supridas. (Redes em grupo 

representam malhas) 

 

 

✓ Ordenar por Tipo de Rede: marcar todas as redes 

✓ Fechar 

 

5.9 MEDIDOR  

✓ Executar Fluxo de Potência 

✓ Ativar Medidor  
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✓ Localizar a barra: SED1_01_340798 

✓ Ver o valor dos patamares de Vfn_min(pu) 

 

✓ Ativar um segundo Medidor 

✓ Indicar o trecho posterior a esta barra 

✓ Ver o valor dos patamares de Cargto(%) 

 

✓ Fechar medidores e voltar para a Topologia 
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5.10 FASÔMETRO  

Exibir medidores fasoriais  

✓ Executar fluxo de potência 

✓ Mostrar Fasômetro  

✓ Clicar na barra do primário do trafo SED1_TR1 na subestação 

✓ Abrir outro fasômetro e clicar na barra do secundário  

 

 

✓ Fechar janelas do fasômetro e voltar para a Topologia 

 

5.11 LOCALIZAR  

Localizar equipamentos da rede  

✓ Cancelar zoom 

✓ Selecionar tipo de equipamento: Chave  

✓ Localizar a chave RLPV0586 
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✓ Fechar módulo 

 

5.12 EXERCÍCIOS 

1. Abrir a Rede_Exemplo e executar o fluxo de potência. 

2. Aplicar Curto Circuito na barra SED1_01_341021 

3. Aplicar Abertura fase no trecho FUPV0466_489841 da rede SED1_05 
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6 MÓDULOS ESPECIAIS  

✓ Importar novamente a rede SED1_completa (Rede secundária completa) 

e salvar 

✓ Abrir somente a rede SED1_01 e vizinhas 

 

6.1 MERCADO  

 

✓ Módulos Especiais: Mercado  

✓ Selecionar o ano inicial e final que serão aplicadas as taxas de mercado  

 

✓ As taxas de mercado são aplicadas aqui na hierarquia demonstrada na 

tela, de modo que se definida a taxa de crescimento por região, 

independente se for definida uma taxa de crescimento por redes 
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carregadas, tipo de rede ou default, será aplicada aquela da região 

definida. Deste modo a hierarquia é, da maior para menor, a seguinte: 

• Por Região 

• Redes carregadas 

• Tipos de rede 

• Default 

Inserir 5% na opção Default em 2018 e 2019 

 

 

✓ Digite o valor percentual de taxa desejado → Clicar Definir taxa(%) 

 

✓ Confirmar a edição das taxas 

✓ Rodar fluxo em 2018 
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✓ Comparar com fluxo em 2019 (botão direito em Fluxo Potência → 

Selecionar ano de carga: 2019) 
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6.2 AJUSTE DE DEMANDA  

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

86/148 

✓ Módulos Especiais: Clique em Ajuste de Demanda será necessário 

executar o fluxo de potência  

 

✓ Após a execução do fluxo de potência a seguinte janela aparecerá: 

 

✓ O ajuste de demanda pode ser realizado através da importação de 

medição via arquivo modelo .CSV ou .txt, o modelo do arquivo deve ser 

conforme modelo disponibilizado no Help. 
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✓ O ajuste de demanda também pode ser realizado através da inserção do 

medidor. Cada canal está associado a um equipamento. Pode ser 

desenhado clicando sobre uma barra e arrastando para uma direção. 

Conforme a janela abaixo, é necessário inserir um código para 

identificação e a qual equipamento a medição está associada. Em 

seguida, deve-se selecionar o tipo de canal de medição, um código para 

identificação, o valor de desvio padrão e cada ponto da curva, que pode 

ser inserida manualmente ou através de arquivo. 

 

✓ O botão configurar permite o usuário selecionar as opções: 

o Considerar rede equilibrada 

o Incluir consumidores primários 

o Limitar diferença entre medição e demanda 

o Considerar perda no ferro para o fluxo 

o Limitar tempo para ajustar a demanda 

 

✓ Botão  

✓ O Sinap, ao finalizar o ajuste, gera um log de erros onde é possível 

verificar os valores de erro e se foram efetivados ou não.  



 

_______________________________________________________________ 

88/148 

 

✓ Fechar o log 

✓ O erro (diferença percentual entre medição e cálculo) é atualizado na 

tela: 

 

✓ Ao fechar a janela do ajuste, irá aparecer a mensagem para efetivação do 

ajuste de demanda, Confirmar a efetivação 
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✓ O ajuste de demanda pode ser realizado através de outros tipos de 

medição (formato específico do Sinap) ou através da edição da curva de 

medição  

✓ É possível ainda realizar o ajuste, utilizando as chaves ao longo do 

alimentador.  

 

Ajuste por fatores  

✓ Fechar a rede sem salvar 

✓ Abrir a rede novamente 

✓ Abrir o módulo de ajuste de demanda e selecionar Multiplicar por fatores 

 

Em redes, são carregadas as SDMT. Pode-se selecionar o tipo de ajuste e então 

qual fator multiplicador deseja-se aplicar à rede.  

✓ Tipos de ajuste: 

o Fator único 

o Potência Ativa e Reativa 

o Potência Ativa e Fator de Potência  
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✓ Escolher a rede SED1_01 

✓ Selecionar Fator único e Multiplicador 1.5 

 

✓ Clicar em Ajustar Demanda 

 

6.3 PERDAS TÉCNICAS 

6.3.1 REDES ABERTAS 

✓ Importar Rede SED01 com Rede Secundária Completa 

✓ Procedimento correto: corrigir erros de cadastro e ajustar a demanda 
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✓ Módulos Especiais → Perda Técnica 

 

 

 

✓ Janela de configuração dos parâmetros para cálculo de Perda Técnica 
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✓ Configuração PRODIST 

✓ Perdas em Medidor: Selecionar valor único Eletrônico 
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✓ Confirmar 

✓ Selecione a Data de Referência e selecione Calcular perdas 

 

 

✓ Outros relatórios: Perdas, Balanços ou Equipamentos por segmento, rede 

ou agregado a um segmento 
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✓ Botão Salvar Relatório: permite que os resultados sejam salvos em 

arquivo .txt ou .csv. 

✓ Botão Salvar na Base: permite que somente os resultados sejam salvos 

numa base de dados separada, sem precisar abrir a rede completa 

✓ Fechar 

✓ O Relatório de Perdas Técnicas em Lote pode ser visualizado clicando 

no botão  

✓ Selecionar base de dados e data de referência para visualizar relatórios  

 

De acordo com o módulo 7 do PRODIST, têm-se: 

IPTS (%): Percentual de perdas técnicas em relação à energia que transita no 

segmento 

PPT (%): Percentual de perdas técnicas em relação à energia injetada. 

 

6.3.2 CÁLCULOS DE PERDAS TÉCNICAS SEM ABRIR AS REDES 

Disponível somente para arquivos gerados pelo extrator GIS da empresa 

✓ Não é necessário ter a base de dados da rede aberta 

✓ Acessar o menu Perda Técnica → Calcular Perda Técnica e gravar 

base de dados 
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✓ Surgirá a seguinte tela para rodar a perda técnica em lote: 

 

✓ Em Configurar Opções selecionar Base ou Criar Base nova (para 

salvar perdas e/ou densidade de carga)  

✓ Aba Arquivos de Medição: devem-se selecionar os arquivos de 

medições para o ajuste de demanda  

✓ Aba Arquivos de Rede: selecionar arquivo de redes do extrator GIS ou 

base de dados do SINAPgrid. 

✓ Em Parâmetros Ajuste de Demanda temos as opções para o ajuste de 

demanda a ser realizado (aqui será assinalado apenas Incluir 

consumidores primários), enquanto em Parâmetros de Perdas temos 

as configurações para o cálculo de perdas técnicas. Selecione a opção de 

Configuração PRODIST. 

✓ Executar e aguardar 
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✓ Fechar 

Para abrir a base de dados de perdas: 

✓ Clique no menu Perda Técnica → Relatórios de Perda Técnica ou 

botão  

 

✓ Selecionar base de dados e data de referência para visualizar relatórios  

 

 

6.4 PERDAS REGULATÓRIAS 

O funcionamento do cálculo de perdas regulatórias é semelhante ao de perdas 

técnicas, no entanto, ele necessita de medições diferentes e faz o cálculo das 

perdas globais da rede. 

✓ Clicar em Perda Regulatória 
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✓ Selecionar o check da data de referência 

✓ Em configurar parâmetros, existem as mesmas opções do cálculo de 

perdas técnicas 

✓ Configurar Medições 

 

✓ Clicar em Importar Medição para um arquivo de medição .txt ou .csv 

(para perdas regulatórias – Atenção que este é diferente das medições 

para ajuste de demanda).  

✓ Selecionar o arquivo med_reg_SED01.csv 
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✓ Uma vez inseridas as medições, é possível também editá-las, ou mesmo 

inserir e retirar medições através dos botões na parte superior da tela; 

✓ Neste caso o SINAPgrid indicará eventuais incoerências na medição 

colorindo a linha da cor amarela. Um caso incoerente seria quando a 

Energia medida for menor que a soma da Energia das Cargas. 

✓ Uma vez que as medições estão acertadas, fechar a tela e pressionar em 

Calcular Perdas  

✓ Perda técnica regulatória: 

 

✓ Perda não técnica: 
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De forma semelhante ao Cálculo de Perdas Técnica, as Perdas Regulatórias 

também podem ser calculadas sem a abertura de redes. 

 

6.5 ALOCAÇÃO DE CAPACITOR 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Módulos especiais: Alocação de Capacitor 

 

 

✓ Fator de potência mínimo que se quer atingir (0,92) 

✓ Limitar a potência reativa total dos capacitores (10 Mvar) 

✓ Definir a distância mínima entre dois capacitores em série (500 m) 

✓ Desmarcar Remover capacitores existentes  

✓ Desmarcar Alocar capacitores somente no tronco (pode alocar tanto 

no tronco como nos ramais) 
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✓ Visualizar Capacitores Existentes 

 

✓ Alocar Capacitores e aguardar 

✓ Visualizar capacitores alocados 
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✓ Confirmar a inclusão dos capacitores. 

 

6.6 ALOCAÇÃO DE REGULADORES 

 

 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Módulos especiais: Alocação de Regulador de Tensão 

✓ Marcar Alocar Reguladores apenas no tronco do alimentador 

✓ Não marcar distância mínima 
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✓ Tensão Mínima (0,98 pu) 

✓ Tensão alvo (1,047 pu) 

✓ Quantidade máxima de reguladores por alimentador (2) 

✓ Marcar Remover reguladores pré-existentes 

✓ Tipo de ajuste do TAP: Automático Barra Fixa 

✓ Tipo de ligação entre unid. monofásicas: Estrela 

 

 

 

✓ Aba Reguladores existentes: 
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✓ Alocar reguladores e aguardar 

✓ Aba Reguladores Alocados: 

 

✓ Confirmar alocação 
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6.7 BALANCEAMENTO DE CARGA 

✓ Abrir somente a rede BT do alimentador SED1_07: PTPV1578 

 

 

✓ Módulos especiais: Balanceamento de Cargas 
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✓ Selecione a rede PTPV1578 

 

 

✓ Balancear rede 
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✓ Gerar relatório de cargas 

 

✓ Sair do relatório, confirmar o balanceamento e fechar o módulo 

 

6.8 ANÁLISE DE MALHAS 

✓ Abrir rede Rede_Demo 
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✓ Módulos especiais: Análise de malhas 

 

 

✓ Malhas Internas às Redes 

 

 

✓ Para facilitar a visualização, as malhas são destacadas com outra cor, 

no canto inferior da janela.  
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✓ Malhas Envolvendo Redes  

 

 

✓ Malhas Envolvendo Geração. 
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7 FERRAMENTAS STK – RELATÓRIOS  

 

 

 

7.1 RELATÓRIOS DOS EQUIPAMENTOS 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ O Relatório de equipamentos apresenta todos os equipamentos da rede, 

sendo apresentado em abas separadas por tipo de equipamento.  

✓ Filtro por tipo de atributos ou redes através da aba configurações. 

✓ O equipamento selecionado é destacado na rede 
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✓ As informações podem ser exportadas nos formatos .txt ou.csv por 

aba através do botão Exportar Relatório 

✓ Fechar janela de relatórios 

 

7.2 RELATÓRIOS DE DEMANDA 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Apresenta o somatório das demandas nominais de todas as cargas 

por rede, por patamar 
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✓ Selecionar Unidade: P(kW) 

 

 

✓ Exportar Relatório: exporta planilha com as demandas de todas 

as redes, em todos os patamares (formato .txt ou .csv) 

✓ Aba Gráfico de Demanda por Rede 

✓ Selecionar rede SED1_01:  

 

 

✓ Tipo de relatório:  

o Demanda agregada: soma demandas da rede selecionada 

e das redes a jusante 

o Demanda própria: soma demandas apenas da rede 

selecionada 

✓ Selecionar demanda agregada e rede SED1 
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✓ Filtro por classe de consumidores: A4 

 

 

7.3 RELATÓRIO DE FLUXO DE POTÊNCIA 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no secundário 

✓ Filtros: rede SDMT SED1_02 

✓ Clicar em Demanda  
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✓ Tipo de relatório:  

o Barra: apresenta a quantidade de barras por faixa de tensão, 

conforme estabelecido no diagnóstico para fluxo de potência; 

o Carga: apresenta as cargas por faixa de tensão, conforme 

estabelecido no diagnóstico para fluxo de potência; 

o Demanda: apresenta os valores de demanda por faixa de tensão; 

o Transformadores: apresenta a quantidade de transformadores por 

faixa de carregamento, conforme estabelecido no diagnóstico para 

fluxo de potência; 

o Trechos: apresenta a quantidade de trechos por faixa de 

carregamento, conforme estabelecido no diagnóstico para fluxo de 

potência; 

✓ Filtro por classe de consumidores e por alimentador 

✓ Exportar relatório: exporta planilha com as informações de acordo com 

os tipos de relatório (formato .txt ou .csv) 
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7.4 CAMINHO ELÉTRICO 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no secundário 

✓ Permite visualizar todos os seus equipamentos e atributos entre duas 

barras selecionadas, no menor caminho percorrido entre elas. 

✓ Clicar nas barras do suprimento (SED1_337049) e SED1_012615639 

 

 

✓ Aba Equipamentos 
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✓ Aba Trechos 

 

✓ Fechar janela de caminho elétrico 

 

7.5 DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS  

Realiza um diagnóstico da rede carregada no Sinap, sendo assim é possível 

avaliar problemas como: Conflito de tensão, conflito de fase, 

blocos/equipamentos/redes isolados, cargas com consumo elevado, cargas com 

energia nula entre outras. Do lado esquerdo da tela é possível selecionar as 

verificações desejadas, depois de selecionadas clique em Executar. Irá 

aparecer uma listagem com os problemas identificados que podem ser 

exportados em formato .TXT ou .CSV. 
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7.6 ZOOM 

Aproxima o zoom em uma rede e, mantendo a escala, desloca para outras áreas 

da rede. 

✓ Botão Zoom 

✓ Com o botão direito do mouse, selecione uma área qualquer da rede 

✓ Na janela Zoom, clique e arraste a área para outros lugares dentro da 

própria janela 

 

 

✓ Dar zoom em uma área da rede 
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7.7 RELATÓRIO DOS EQUIPAMENTOS À JUSANTE/MONTANTE 

O Relatório de equipamentos apresenta todos os equipamentos da rede que se 

encontram à jusante ou montante do ponto escolhido, sendo apresentado em 

abas separadas por tipo de equipamento.  

✓ Na aba de Relatórios, selecionar Relatório de Equipamentos à 

Jusante/Montnte 
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✓ Clicar na barra de início do alimentador  

Exemplo: SED1_07 

 

✓ Toda área à jusante fica identificada pela cor escolhida. 
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✓ O relatório vai detalhar consumidores, cargas, trafos e trechos à jusante 

daquele ponto, neste caso, de todo o alimentador. 
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✓ O relatório pode ser exportado no formato .csv, clicando em:
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8 FERRAMENTAS STK – MAPAS TEMÁTICOS 

 

  
 

8.1  MAPA DE DENSIDADE DE CARGA 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Mapas temáticos: Densidade de Carga 

É possível visualizar as cargas conforme a densidade de carga. As cores 

das quadriculas correspondem aos limites de demanda pré-determinados. 

 

 



 

_______________________________________________________________ 

122/148 

✓ Tipo de gráfico: Somente quadriculas com carga 

✓ Animação: Selecionar Variar Patamar  e  

✓ Classe de consumidor: Selecionar A4  

 
 

✓ Exibir planilha de quadriculas:  
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✓ Degradê por Faixa 

 

 

✓ Aba Editar Limites 

 

 

✓ Fechar  
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8.2 PERFIL DE TENSÃO 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Mapas temáticos: Perfil de tensão 

✓ Confirmar execução do fluxo de potência (se necessário) 

✓ Selecionar patamar 19:00 a 20:00 

 

✓ Selecionar rede SED1_02 
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✓ Clicar em  

✓ Selecionar a barra no final da rede SED1_01 

 
✓ Exibir quadrículas (degradê) 

 

✓ Fechar 
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8.3 PERFIL DE FATOR DE POTÊNCIA 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Mapas temáticos: Perfil fator de potência 

✓ Confirmar execução do fluxo de potência (se necessário) 

✓ Selecionar rede SED1_01 

 

✓ Clicar em  

✓ Selecionar a barra no final da rede SED1_01 

           

 

✓ Fechar 
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8.4 ENERGIA/TENSÃO 

✓ Importar Rede SED01 com carga concentrada no primário 

✓ Mapas temáticos: Energia/Tensão 

✓ Aguardar fluxo (se necessário) 

✓ Opção consumo de energia.  

 

 

✓ Opção tensão mínima (Aguardar fluxo se necessário)  

✓ Patamar 19:00 a 20:00 
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✓ As cores correspondem às faixas de tensão e podem ser alteradas em: 

Diagnóstico p/ fluxo de potência 

o Configuração → Diagnóstico p/ fluxo de potência 
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✓ Fechar.  

 

8.5 ÁREA DE INFLUÊNCIA SE 

✓ Importar Rede SED01 e Rede SED02 com carga concentrada no primário 

✓ Mapas temáticos: área de influência.  
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✓ Selecionar Cargas que podem ser atendidas pela subestação: considera 

potência nominal ou firme e o percentual de carregamento máximo dos 

transformadores no patamar indicado  

✓ Selecionar patamar 19:00 a 20:00 

✓ Carregamento máximo: 120 % 

 

✓ Fechar 
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8.6 CENTRO DE CARGA 

✓ Importar Rede SED01 e Rede SED02 com carga concentrada no primário 

✓ Mapas temáticos: centro de carga.  

✓ Selecionar patamar 19:00 a 20:00 

 

 

 

✓ É possível verificar que quanto mais próximo do centro de carga, mais 

forte é a cor da SE.  

✓ Zoom na área concentrada: os quadrados pretos indicam o centro de 

carga de cada subestação  
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✓ Fechar 

 

 
9 CONTINUIDADE 

 

O módulo de Confiabilidade do SINAPgrid permite o cálculo de indicadores de 

qualidade e compensações das redes de distribuição. 

O módulo de Confiabilidade pode ser utilizado de duas maneiras: 

✓ Dados introduzidos no próprio módulo; 
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✓ Banco de Ocorrências introduzido previamente no sistema 

9.1 CONFIGURAÇÕES 

✓ Importar Rede SED01_completa com Rede Secundária Completa 

Na tela inicial do módulo de Confiabilidade podem-se configurar os dados da 

seguinte forma:  

 

 

Padrão 

A primeira aba referente aos dados de entrada gerais é a “Padrão”. Nesta opção 

todos os circuitos terão os mesmo valores de taxas de falhas e tempos de 

localização, manobra e reparo dos defeitos. Além disso, pode-se escolher a 

sobrecarga aceita pelos critérios da empresa em contingência, a porcentagem 

de falhas que são temporárias e a zona de atuação de religadores, ou seja, se 

estes protegem apenas o primeiro bloco de carga à jusante ou todo o circuito 

que estiver à jusante. 

 

Por Circuito 
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A segunda aba refere-se à escolha de taxas de falha e tempos de reparo por 

circuito. É importante notar que, neste caso, o banco de ocorrências seria 

interessante, porque considera dados reais de taxa de falha e tempos de reparo 

por circuito. 

 

Por Bloco 
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Avançados 

 

Nesta aba de dados de entrada, pode-se introduzir uma porcentagem diferente 

de falhas ao longo do dia e selecionar por tipo de chave quais delas são 

telecomandadas. 

 

Reiniciar Parâmetros 

 



 

_______________________________________________________________ 

136/148 

 

Arquivo de Parâmetros  

 

Como dito anteriormente, o banco de ocorrências traria esta diferenciação ao 

longo do dia automaticamente, o que torna o estudo mais interessante. 
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As chaves telecomandadas possuem uma avaliação diferente no módulo em 

termos de tempo de manobra. Por isso, é importante selecionar quais são estas 

chaves para que os tempos sejam contabilizados corretamente.  

Além disso, pode-se simular algumas chaves existentes como telecomandadas 

e analisar o impacto nos indicadores de qualidade. 

 

Na tela de ajuste de parâmetros há duas opções: 

✓ A primeira, indicada pelo quadrado vermelho, é a de selecionar nos 

arquivos de seu computador o banco de ocorrências no formato 

determinado pelo SINAPgrid. 

✓ A segunda é a de indicar os DECs e FECs verificados por subestação e 

solicitar ao programa que calcule os parâmetros necessários para atingir  

✓ estes DECs e FECs. 
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Identificadores de falta 

Nesta tela, pode-se observar as taxas de falha anuais por quilômetro, os 

tempos de reparo, a contabilização de falhas já multiplicada pela extensão das 
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redes, o comprimento dos alimentadores, e a duração total das falhas (falhas 

anuais * tempo de reparo). 

 

Nesta tela pode-se observar as chaves de proteção disponíveis na rede e a folga 

de transferência entre elas. Estes dados são utilizados para determinar as 

possibilidades de socorro no caso de uma falta na rede. 

✓ Clicar em calcular  
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Nesta tela, pode-se observar, por rede, no caso dos resultados localizados no 

quadrante de cima e por bloco, no quadrante de baixo, os resultados principais 

do módulo. Há respectivamente os dados de desligamentos de clientes 

multiplicados pelas horas de desligamento, os dados de desligamentos de 

clientes, o número de consumidores, o DEC calculado, o FEC calculado, a END 

calculada, a contribuição de DEC das redes de Baixa Tensão (apenas quando 

há dados do banco de ocorrências), a contribuição de FEC das redes de Baixa 

Tensão (apenas quando há dados do banco de ocorrências), a contribuição de 

END das redes de Baixa Tensão (apenas quando há dados do banco de 

ocorrências), a quantidade de interrupções temporárias (FECPISCA), o número 

de consumidores VIPs, a quantidade de interrupções temporárias apenas para 

clientes VIPs (FECPISCAVIP). No caso do quadrante de baixo, apresentam-se 

os mesmos resultados por bloco, ao invés de por alimentador. 
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Nesta tela, o usuário pode identificar os defeitos considerados para o cálculo de 

DEC e FEC, assim como os parâmetros calculados para cada defeito. 

 

A última tela se refere ao cálculo de compensação por circuito. Estes cálculos 

estão baseados em limites de DEC/FEC selecionados internamente no sistema, 

valores de tarifa de energia, tabela de correspondência entre valores limites de 

DEC/FEC e DIC/FIC definidas regulatoriamente pela ANEEL. 
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10 PLANEJAMENTO 

10.1 IMPORTAÇÃO DA REDE 

O módulo de planejamento utiliza a rede importada como sendo a original, e 

todas as obras e alternativas serão criadas a partir dessa rede original. Sendo 

assim, todos os ajustes como cargas e/ou equipamentos, ajuste de demanda, 

entre outros, deverão ser feitos antes de iniciar o módulo de planejamento. 

Nesse passo, será importada a rede SED01, fornecida pelo arquivo “Rede 

SED01_completa.txt” considerando as cargas concentradas no secundário dos 

transformadores MT/BT. 
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A rede importada pode ser visualizada na figura abaixo: 

 

10.2 AJUSTE DE DEMANDA 

Através do arquivo com os dados de potência ativa e reativa trifásica de todos 

os patamares é possível realizar o ajuste de demanda da rede. Para isso será 

importado o arquivo “Medição SED01b.csv”. 

 



 

_______________________________________________________________ 

144/148 

 

Devem ser impostas as seguintes configurações para o ajuste de demanda: 

• Considerar rede desequilibrada; 

• Incluir consumidores primários; 

• Não considerar perda no ferro para o fluxo; 

• Não limitar tempo para ajustar a demanda; 

• Não limitar diferença entre medição e demanda. 

 

Uma vez pressionado o botão para ajustar a demanda, será gerado um log de 

erros do ajuste de demanda conforme figura abaixo: 
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10.3 MERCADO 

Nesse ponto, deverá ser ajustado o mercado da rede de acordo com o método 

escolhido. É possível ser feito por alimentador ou através de um método por 

polígonos que permite separar a rede por regiões geográficas desenhando 

polígonos na tela da rede. 

10.4 ESTUDO DE PLANEJAMENTO 

O estudo de planejamento permite projetar diferentes alternativas, cada uma 

com suas respectivas obras na rede que podem incluir ações como retirar e 

inserir equipamentos da rede. Com as obras realizadas na rede, pode-se fazer 

uma análise técnica de cada alternativa desenvolvida. 

Para iniciar o estudo, deve-se entrar na janela de abertura de rede , 

selecionar as redes com um duplo clique (por exemplo, todas as redes MT e a 

SED) e pressionar a opção de Criar Estudo: Planejamento.  
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Na tela abaixo é possível gerar alternativas de estudos e inserir suas respectivas 

obras. Para inserir uma obra é necessário, primeiramente, Inserir alternativa, 

para então habilitar o menu obra. 

 

Na janela de edição de uma nova obra é possível escolher o tipo de obra, o 

padrão construtivo assim como as datas de início e de ativação da obra.  
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Para cada alternativa criada do estudo, é possível realizar uma análise dos 

índices de confiabilidade e dos pontos críticos da rede, vendo assim as melhoras 

que elas podem ter introduzido dentro do horizonte de estudo. 
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E-mail suporte: sinap@sinapsisenergia.com 

 

Telefone: (11) 5051-0744 

 

Site: www.sinapsisenergia.com 


