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Resumo

PIARDI, A. B. Proposta de uma Estrutura Híbrida de Controle para Sis-
temas de Excitação de Geradores Síncronos Distribuídos. 197 p. Tese de douto-
rado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2017.

Com o advento da geração distribuída foi permitido aos sistemas de distribuição a
possibilidade de operação de forma ilhada dos sistemas interligados de grande porte.
Apesar de suas vantagens, do ponto de vista técnico, ainda existe uma série de desafios
que necessitam ser superados para a plena aplicação desse conceito. Um desses desafios é
definido pela transição dos modos operativos dos geradores distribuídos durante o processo
de ilhamento. Da forma em que é reportada na literatura, infere-se que tal transição é
realizada de um modo inadequado, amplificando os transitórios observados nas grandezas
do gerador distribuído – e por consequência, da rede em que o mesmo se conecta –
durante o processo de ilhamento, o que não é desejável. No contexto apresentado, a
principal contribuição desta pesquisa está em propor uma estrutura híbrida de controle a
ser aplicada aos sistemas de excitação de geradores síncronos que operam em sistemas de
distribuição que permitem a operação ilhada de determinadas porções de suas redes. A
principal característica da estrutura proposta está em atenuar os transitórios das variáveis
do gerador controlado durante o processo de ilhamento. Além disso, o arranjo da estrutura
proposta estabelece um compromisso entre a potência reativa e a tensão terminal do
gerador controlado, quando o mesmo opera em paralelo com os sistemas interligados de
grande porte. Nessa condição, o sistema de controle mantém a potência reativa próxima
da referência ajustada atendendo a uma faixa adequada de valores de tensão terminal.

Palavras-chave: Geração Distribuída; Ilhamento; Gerador Síncrono Distribuído; Con-
trole de Tensão; Controle de Potência Reativa; Estrutura Híbrida de Controle.





Abstract

PIARDI, A. B. Proposal of a Hybrid Control Scheme for Excitation Systems
of Distributed Synchronous Generators. 197 p. Ph.D. Thesis – São Carlos School
of Engineering, University of São Paulo, 2017.

With the advent of distributed generation, the possibility of autonomous operation
regarding the bulk power systems was allowed to the distribution systems. Despite its
advantages, from the technical point of view, there are lots of challenges that need to be
overcome for the full application of this concept. One of these challenges is the transition
of distributed generators operating modes during the islanding process. Based in the lite-
rature survey, it is inferred that transition is performed in a wrong way, which amplifies
the transients in controlled generator quantities – and consequently, of the network con-
nected to it – during the islanding process, which is undesirable. In this context, the main
contribution of this research is the proposal of a hybrid control structure to be applied
to the excitation systems of synchronous generators that operate in distribution systems
whose islanded operation of determined portions of its grids is permitted. The main
characteristic of the proposed structure is the attenuation of transients of the controlled
generator quantities during the islanding process. Furthermore, the design of this struc-
ture provides a compromise between the generator reactive power and terminal voltage
when it operates in parallel with the bulk power systems. That way, the control system
maintains the reactive power close to the adjusted reference attending an appropriate
range of terminal voltage values.

Keywords: Distributed Generation; Islanding; Distributed Synchronous Generator; Vol-
tage Control; Reactive Power Control; Hybrid Control Scheme.
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Capítulo 1
Introdução

Devido ao fato de ser possível realizar o seu transporte a longas distâncias, a uma
alta taxa de eficiência e com custos associados economicamente viáveis, a energia elétrica
assumiu o posto de um dos recursos energéticos de maior relevância no contexto da so-
ciedade contemporânea (SAADAT, 1999). Dessa forma, além de sua disponibilidade estar
diretamente relacionada ao próprio bem estar da sociedade, sua utilização está associada
a praticamente todos os segmentos produtivos de economias industrializadas.

Dada a popularização do consumo de energia elétrica, os sistemas elétricos passaram
por intensas modificações em sua estrutura e forma de operação ao longo de sua his-
tória. Essas foram decorrentes da necessidade constante de aumento da capacidade de
demanda atendida, bem como do aumento dos níveis de confiabilidade de operação. No
final do século XIX, os sistemas elétricos eram constituídos essencialmente por geradores
de pequeno porte, os quais operavam de forma isolada, suprindo potência a cargas geo-
graficamente próximas as suas localizações. Em fase posterior empreendimentos de maior
porte foram estabelecidos, os quais eram constituídos por grandes centrais de geração.
Esses empreendimentos, em sua generalidade, se concentravam distantes dos centros con-
sumidores em consequência da distribuição geográfica das fontes primárias de energia, e
eram então conectados a extensas linhas de transmissão de alta tensão, formando blocos
de carga-geração isolados que não possuíam frequência padronizada. Por fim, na década
de 1920, tais blocos de carga-geração isolados passaram por um processo de interligação,
no qual foi estabelecida uma frequência elétrica padronizada de operação, estabelecendo
Sistemas Elétricos de Potência (SEPs) de grande porte (BORBELY; KRIEDER, 2001).

Além do aumento da confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, a operação
interligada resultou em diversas vantagens econômicas e operacionais aos sistemas elétri-
cos. Entre esses benefícios, tem-se a cooperação mútua entre as áreas do sistema – ou
seja, áreas com escassez de geração podem ser atendidas por áreas com excedente, através
de uma manobra de intercâmbio de potência no sistema de transmissão interligado – bem
como o aumento da reserva energética do sistema em sua totalidade (KUNDUR, 1994).
Resultante do processo de interligação, foi caracterizada uma estrutura padrão para as
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redes dos SEPs, a qual é muitas vezes denominada na literatura como “típica”, sendo essa
preponderante até os dias atuais. Essas redes foram concebidas com o principal objetivo
de transportar energia elétrica de um número reduzido de blocos de geração com grande
capacidade instalada, para uma quantidade elevada de consumidores dispersos ao longo
do sistema. Do ponto de vista topológico, a estrutura típica dos SEPs assumiu um arranjo
hierárquico composto por sistemas de geração, seguidos pelos sistemas de transmissão e
subtransmissão, ambos operando em altos níveis de tensão e com característica malhada
para fins de redundância operativa. Seguidos desses estão os sistemas primários e se-
cundários de distribuição, patamares onde está alocada grande parcela dos consumidores
finais. Esses patamares operam em média e baixa tensão, respectivamente, e possuem em
sua predominância características radiais (JENKINS et al., 2000; DONDI et al., 2002).

Apesar de bem estabelecido, nas últimas décadas o modelo de geração imposto pela
estrutura típica dos SEPs vem apresentando sinais claros de fragilidade. Em SEPs nos
quais a matriz energética é baseada fundamentalmente no aproveitamento de recursos
hídricos, são recorrentes problemas associados a sazonalidade das estações chuvosas. No
caso do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, que possui essa característica, gra-
ves crises energéticas são oriundas desse problema. Pode-se citar, por exemplo, a crise
ocorrida no ano de 2001, em que foi comum a ocorrência de políticas de racionamento de
energia, os quais geraram grandes transtornos para a sociedade e perdas para a economia
do país. Não muito distante, também pode ser citada a crise energética ocorrida no final
do ano de 2014. Nessa crise, ao contrário da anterior, optou-se pelo constante despacho
de usinas térmicas a fim de evitar políticas de racionamento de energia (PSR, 2015). En-
tretanto, devido ao fato de empreendimentos dessa natureza apresentarem altos custos de
operação, tal opção causou prejuízos financeiros significativos para as empresas do setor
elétrico, os quais incidiram diretamente sobre os consumidores finais com o aumento de
tarifa da energia elétrica.

Em SEPs cuja matriz energética é fundamentalmente baseada em combustíveis fósseis,
existe uma preocupação de cunho ambiental, a qual é sobretudo associada as intensas al-
terações climáticas verificadas nas últimas décadas. Essa preocupação se deve, em grande
parte, à existência de uma pressão internacional sobre a necessidade de implantação de
mecanismos produtivos que propiciem o desenvolvimento sustentável. O exemplo mais
emblemático desse movimento é o Protocolo de Quioto. O mesmo configura um tratado
internacional de cunho coercitivo entre países industrializados, que tem como objetivo
estabelecer um compromisso de redução de emissões de gases que agravam o efeito es-
tufa, com o objetivo de amenizar os impactos causados pelo aquecimento global. Outra
preocupação desse modelo está na possibilidade do próprio esgotamento dos combustíveis
fósseis a médio e longo prazo.

Já em SEPs que são fundamentados no aproveitamento nuclear, existem preocupações
associadas a segurança operativa de suas plantas de geração de energia elétrica. Apesar da
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tecnologia nuclear estar madura, ainda são recorrentes acidentes operativos em plantas
de geração que se utilizam dessa fonte primária de energia, os quais geram impactos
negativos de grandes proporções. O exemplo mais recente de ocorrência dessa natureza
foi em Fukushima, no Japão, no ano de 2011. Além do aspecto de segurança, tem-se o
problema com os resíduos provenientes dessa modalidade de geração de energia, sendo que
ainda não existe uma solução tecnologicamente madura para o correto descarte desses.
Devido aos problemas supracitados, países desenvolvidos e industrializados – como por
exemplo, a Alemanha – passaram nas últimas décadas por um processo gradativo de
desativação de suas plantas nucleares de geração de energia elétrica, dando preferência
para fontes renováveis de energia.

Além dos problemas já elencados, o atual modelo de geração imposto pela estrutura
típica dos SEPs impõe a construção de grandes empreendimentos de infraestrutura para
a expansão da capacidade instalada. O mesmos possuem a característica predominante
de ocupação de grandes áreas para as suas respectivas implantações, o que também acaba
por acarretar em consideráveis impactos ambientais, e por consequência, em uma grande
pressão popular contrária a construção dessas. Um exemplo desse acontecimento é a im-
plantação da Usina de Belo Monte no SIN brasileiro. Desde o início de sua construção,
muitas foram as revisões de projetos e pausas nas atividades nos canteiros de obra, de-
correntes de movimentos contrários a sua implantação provenientes de vários segmentos
da sociedade civil.

Percebe-se, então, uma necessidade em nível mundial da revisão dos modelos de ge-
ração atualmente implantados nos SEPs. Um dos pontos chave desse processo reside na
diversificação da matriz energética desses sistemas, dando preferência a fontes de energia
renováveis e sustentáveis. O cenário descrito, associado à desregulamentação dos merca-
dos de energia elétrica ocorrida a partir do ano de 1990 – processo que permitiu o acesso
de agentes de capital privado às redes elétricas – fez com que os sistemas interligados
evoluíssem de forma a incluir geradores de pequeno porte próximos às cargas, iniciando
o que vem a ser chamado de Geração Distribuída (GD) (DRIESEN; BELMANS, 2006). De-
vido a particularidade de cada região, não existe um consenso mundial para a definição
de GD (JENKINS et al., 2000; DRIESEN; BELMANS, 2006). As definições existentes para
GD usualmente seguem premissas de cunho técnico e político, e vários são os aspectos
avaliados para a sua completa caracterização (ACKERMANN; ANDERSSON; SöDER, 2001).
Entretanto, de modo geral, pode-se dizer que a GD está associada à geração de energia
elétrica em níveis de subtransmissão e distribuição de energia elétrica,1 sendo que, por
ser normalmente de pequeno porte, não é centralmente despachada pelo operador da rede
(SALIM, 2011). É importante citar que a definição de GD apresentada independe da fonte
primária de energia utilizada para a geração de energia elétrica. Entretanto, é válido des-
tacar que grande parte dos empreendimentos de GD se utilizam de fontes renováveis de

1Este trabalho está direcionado na modalidade de GD aplicada nos sistemas de distribuição dos SEPs.
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energia, os quais são principalmente baseados em aproveitamento do potencial hídrico de
pequenos rios, fotovoltaico, eólico e da biomassa proveniente de atividades agropecuárias
(JENKINS et al., 2000; ACKERMANN; ANDERSSON; SöDER, 2001).

No que tange ao modo da conexão elétrica com a rede, as tecnologias aplicadas para
geração de energia pela GD são classificadas em dois grandes grupos. O primeiro é
composto por dispositivos que geram energia em frequência diversa da rede em que os
mesmos estão conectados, ou em corrente contínua. As tecnologias pertencentes a esse
grupo necessitam de uma interface baseada em eletrônica de potência para a padronização
da energia gerada em formato adequado para a conexão com a rede elétrica. Por sua vez,
o segundo grupo é composto por máquinas rotativas de corrente alternada, síncronas ou
assíncronas de gaiola de esquilo, que permitem a conexão direta dos seus terminais com
a rede elétrica. Em termos mundiais pode-se afirmar que a tendência de aplicação de
GD está em dispositivos pertencentes ao primeiro grupo citado (EL-KHATTAM; SALAMA,
2004), devido a característica da energia primária utilizada para a geração de energia.
No entanto, em muitos países o Gerador Síncrono (GS)2 é utilizado para aplicações de
GD (GRANVILLE et al., 2009; SHINJI; YOKOYAMA; HAYASHI, 2009; WANG; ZHONG, 2009;
MOHAMAD; BAKAR; MOKHLIS, 2013).

Especificamente no caso brasileiro, verifica-se uma posição privilegiada no contexto
mundial devido a sua enorme potencialidade de geração síncrona através do aproveita-
mento de recursos hídricos de pequenos rios (ANEEL, 2017a), os quais são abundantes em
seu território, e da biomassa proveniente de sua extensa atividade agropecuária (GRAN-

VILLE et al., 2009). Nesse caso, a não necessidade da aplicação de dispositivos de eletrônica
de potência para a realização da interface gerador/rede implica em redução de custos de
implantação do sistema de geração, melhorando a viabilidade econômica do empreen-
dimento. Adicionalmente, quando comparado com a máquina de indução de gaiola de
esquilo – a qual também pode ser conectada à rede sem a necessidade de interface de
eletrônica de potência – o GS possibilita o controle do seu nível de excitação, o que é uma
vantagem do ponto de vista operacional e de controle. Além de ser possível o ajuste mais
preciso dos níveis de tensão ou da potência reativa injetada através de seus terminais, um
melhor desempenho dinâmico da rede em que o mesmo se conecta pode ser alcançado.3

Devido a GD ser um conceito relativamente recente na história da operação dos SEPs,
o planejamento de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEEs) típicos foi rea-
lizado sem a previsão de inserção de geração em sua infraestrutura. Em outros termos,
foi previsto no momento de seu projeto um fluxo de potência unidirecional, sempre per-
correndo o sentido da alta para a baixa tensão (JENKINS et al., 2000). Com a conexão
de geradores distribuídos aos SDEEs, a característica predominantemente passiva dessas

2O desenvolvimento deste trabalho está direcionado para essa tecnologia de geração.
3Apesar de não ser comum a aplicação de controles suplementares à malha de corrente de campo

de GSs aplicados nos patamares de distribuição dos SEPs, são conhecidos os seus efeitos benéficos no
amortecimento de oscilações eletromecânicas nessas redes (KUIAVA et al., 2008).
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redes não é mais válida, pois essas começam a apresentar características operativas de
sistemas de grande porte mas, notoriamente, em menores proporções. Isso posto, com
o advento da GD novas possibilidades operativas foram incorporadas tanto aos SDEEs
quando aos GSs que estão conectados a esses sistemas.4

Dentre as novas possibilidades operativas conferidas aos SDEEs oriundas do advento
da GD, está a possibilidade da operação ilhada5 desses sistemas. O ilhamento ocorre
quando parte da rede elétrica do SDEE torna-se eletricamente isolada da Subestação
Distribuidora (SD), e o subsistema isolado continua a ser energizado pelos geradores
distribuídos conectados no interior do mesmo (IEEE, 2003b). O fenômeno que resulta no
ilhamento de determinada porção do SDEE pode ser resultante de eventos planejados ou
não planejados.6 Os eventos classificados como planejados são geralmente decorrentes de
ações de manutenção em parte da rede elétrica do SDEE. Nesses casos, são realizados
procedimentos quando se deseja viabilizar o ilhamento, visando uma transição suave do
modo de operação da rede. Por outro lado, eventos não planejados são decorrentes de
faltas ou de falhas de equipamentos que compõem a infraestrutura do SDEE. Nesses
casos, as condições operativas do SDEE antes da ocorrência da pertubação podem ser as
mais variadas possíveis, o que pode acarretar em transitórios severos no sistema quando
da ocorrência do ilhamento. Inclusive, quando da formação decorrente de eventos não
planejados, a operação estável do sistema ilhado não é garantida devido a possibilidade
de falta de capacidade de geração para atender a carga do sistema ilhado recém-formado
(KATIRAEI; IRAVANI; LEHN, 2005).

A plena utilização do conceito de operação de sistemas ilhados ainda esbarra em um
grande número de problemas de cunho técnico (WALLING; MILLER, 2002; XU; MAUCH;

MARTEL, 2004). Dentre esses problemas, merecem destaque àqueles relacionados a se-
gurança e a complexidade operativa associada a operação dos sistemas ilhados – a qual
requer dos SDEEs um nível de automatismo que os mesmos usualmente não possuem em
sua infraestrutura. Além desses, uma das maiores ressalvas da aplicação do conceito de
operação ilhada de SDEEs reside nos índices de Qualidade da Energia Elétrica (QEE)7

disponibilizados aos consumidores conectados nessas redes. Ainda não é um consenso que
geradores distribuídos operando de forma ilhada sejam capazes de manter o mesmo nível
de QEE provida pela Concessionária Distribuidora (CD). Devido aos geradores distri-

4A análise de GSs e suas respectivas malhas de controle quando conectados aos sistemas de trans-
missão de alta tensão, característica aderente ao arranjo típico dos SEPs, já está bem estabelecida na
literatura. Exemplo de referências que abordam esse tema são Kundur (1994), Sauer e Pai (1998),
Anderson e Fouad (2002) e Machowski, Bialek e Bumby (2008).

5Também é comumente utilizada a expressão “operação autônoma” para caracterizar o isolamento
sustentado de parte da rede elétrica do SDEE do restante do sistema.

6Além desse, existe o processo de recomposição da porção ilhada do SDEE com o sistema de grande
porte. No contexto deste trabalho, devido aos riscos operativos de sua execução, subentende-se que esse
processo não é realizado indiscriminadamente. Portanto, ele sempre será classificado como planejado.

7Para um aprofundamento acerca dos índices de QEEs aplicados no contexto operativo dos SDEEs
brasileiros, recomenda-se a leitura de ANEEL (2017b).
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buídos serem geralmente de pequena capacidade nominal, variações em suas grandezas
quando operando de forma ilhada – principalmente tensões e frequência – devido as cons-
tantes variações de carga são mais pronunciadas, acarretando em uma depreciação dos
índices de QEE fornecidos aos consumidores atendidos pelos mesmos (DUGAN, 2002). Tal
característica gera ressalvas por parte das CDs, visto que essas são responsáveis pela ma-
nutenção dos índices de QEE fornecidos aos seus clientes independentemente da condição
operativa do SDEE (VIEIRA JR, 2006).

Contraditoriamente, a aplicação do conceito de operação de sistemas ilhados traz con-
sigo benefícios claros para o ambiente de GD. Dentre esses, merece destaque o aumento
dos índices de confiabilidade de fornecimento de energia aos usuários que estão conectados
em SDEEs que permitem a aplicação dessa prática operativa. Essa é uma alternativa às
técnicas comumente aplicadas, as quais se utilizam de conceitos de redundância através da
instalação de circuitos paralelos, os quais evidentemente apresentam custos de implanta-
ção elevados (PILO; CELLI; MOCCI, 2004; COSTA; MATOS, 2009). Além dos consumidores,
as melhorias oferecidas pela operação de sistemas ilhados são estendidas para outros agen-
tes que participam do ambiente de GD (COSTA; MATOS, 2009). Para os autoprodutores
podem ser providos aumentos de receitas a partir da injeção de energia extra na rede
quando da formação do sistema ilhado. Já para as CDs, pelo aumento da confiabili-
dade de suas redes, existe a potencialidade da redução de multas pagas aos consumidores
decorrente do não atendimento dos níveis mínimos dos indicadores de continuidade do
serviço.8 A partir dos argumentos apresentados, a não utilização do conceito de operação
de sistemas ilhados caracteriza um contrassenso, o qual impede a plena utilização dos
benefícios oriundos do conceito de GD.9

Os argumentos provenientes dos entraves associados à operação ilhada de SDEEs es-
tão sendo contrapostos pelos argumentos provenientes de seus benefícios, e verifica-se uma
tendência de disseminação da aplicação desse conceito operativo. Entretanto, conforme já
mencionado, a plena aplicação do conceito de operação de sistemas ilhados ainda carece
de muitas análises do ponto de vista técnico. Além dos problemas já elencados, cabe citar
àquele caracterizado pela notável diferença observada na operação dos geradores distribuí-
dos quando operando em paralelo com a SD e quando operando de forma autônoma dessa
(TRINDADE et al., 2010). Na primeira condição operativa citada, os geradores distribuídos
comumente são ajustados para operar com valores pré-definidos de potência ativa e rea-
tiva injetados na rede. Já na segunda condição operativa, devido a ausência da conexão
com o sistema de grande porte, os geradores distribuídos devem fornecer os suportes de
tensão e frequência necessários para operação adequada do sistema ilhado (MOHAMAD et

8Para um aprofundamento acerca dos indicadores de continuidade do serviço de energia elétrica
aplicadas no contexto operativo dos SDEEs brasileiros, recomenda-se a leitura de ANEEL (2017b).

9Tal argumento é válido partindo-se do princípio de que os geradores distribuídos que participam da
formação de sistemas ilhados sejam capazes de atender as cargas com os valores de tensão, frequência e
outros parâmetros de QEE em conformidade com os níveis regulamentados na localidade de sua operação.
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al., 2011). A alteração do modo operativo dos geradores distribuídos durante o processo
de ilhamento – especialmente quando esse é decorrente de eventos não planejados – é
um fator que gera preocupação. Se realizada de forma inadequada, tal alteração possui
a potencialidade de amplificar os transitórios observados na rede durante o processo de
ilhamento, acarretando em severos desvios nas grandezas elétricas da mesma.

Os desvios nas grandezas elétricas da rede devem ser observados com cautela por dois
principais motivos. O primeiro deriva do fato de ser justamente nos SDEEs onde se co-
necta a maior parcela dos consumidores finais dos SEPs. Portanto, desvios nas grandezas
elétricas dessas redes podem gerar impactos significativos diretos sobre os consumidores,
decorrente do não atendimento aos índices regulamentados de QEE. O segundo motivo
está relacionado a empreendimentos de GD que se utilizam de GSs, os quais configuram
o foco de análise deste trabalho e serão referenciados neste texto por Geradores Síncronos
Distribuídos (GSDs). Os GSDs usualmente possuem relés de proteção que têm como fun-
ção retirá-los de operação quando verificadas condições adversas de operação. Portanto,
consideráveis excursões nas grandezas elétricas da rede podem desconectar os GSDs da
mesma, inviabilizando o próprio processo de formação do sistema ilhado (TRINDADE et al.,
2010). Dados os argumentos apresentados, é consenso entre os profissionais da área que se
faz necessária uma transição suave dos modos de operação dos geradores distribuídos na
ocorrência de ilhamento (KATIRAEI et al., 2008a), sendo que propostas para garantir essa
característica ainda constituem um desafio no campo de pesquisa (OLIVARES et al., 2014).
Tal desafio é válido independentemente da tecnologia aplicada para a geração, mas é po-
tencializado na aplicação de GSDs. Devido a esses dispositivos apresentarem dinâmicas
de natureza eletromecânica, as respostas desses frente a perturbações são lentas, princi-
palmente quando comparadas as respostas obtidas com a aplicação de tecnologias que se
utilizam de interface de eletrônica de potência (CALDON; ROSSETTO; TURRI, 2004). Por
consequência, a aplicação de GSDs no âmbito da operação de sistemas ilhados constitui
um desafio maior do ponto de vista de controle (BEST et al., 2007).

No contexto apresentado, é dado destaque para a malha de controle da corrente de
campo do GSD, visto que é notável a sua influência sobre o comportamento dinâmico do
gerador controlado, e por consequência, da rede em que o mesmo é conectado (ANDER-

SON; FOUAD, 2002). O controle da corrente de campo do GSD é desempenhado por um
conjunto de elementos denominado Sistema de Excitação (SE). A principal função do
SE é fornecer a corrente contínua necessária ao enrolamento de campo do GSD, de forma
que o mesmo atenda a um determinado Objetivo de Controle (OC). Os OCs tipicamente
aplicados nos sistemas de excitação de GSs, são: o Objetivo de Controle de Tensão (OCT)
e o Objetivo de Controle de Potência Reativa (OCPR) (IEEE, 2016). O OCT é predo-
minantemente aplicado em GSs conectados aos sistemas de transmissão de alta tensão,
devido a capacidade dos mesmos em contribuir com a estabilidade transitória (KUNDUR,
1994; ANDERSON; FOUAD, 2002) e de tensão do sistema interligado (HURLEY; BIZE; MUM-
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MERT, 2002). No contexto de sistemas ilhados, a aplicação desse OC é realizada quando
da operação ilhada do GSD, devido a necessidade de fornecimento de suporte de tensão
ao sistema. Por sua vez, o OCPR começou a apresentar maior aplicação em geradores
síncronos após o advento da GD, sendo a sua utilização adequada quando o GSD opera
em paralelo com o sistema de grande porte. Nesses casos a regulação de potência rea-
tiva, e por consequência do Fator de Potência (FP), além de prover vantagens financeiras
ao autoprodutor pela maximização da capacidade nominal do gerador na produção de
potência ativa, também propicia vantagens operativas a geradores de menor potência no-
minal (EBERLY; SCHAEFER, 2002), característica predominante em geradores conectados
nos patamares de distribuição dos SEPs.

Apesar de suas vantagens técnicas no contexto de GD, evidencia-se que a aplicação
do OCPR não é realizada de forma indiscriminada. Quando aplicado esse OC, do ponto
de vista estático, a barra em que o GSD é conectado deixa de possuir características
de barra de geração e passa a apresentar características de barra de carga. Em outros
termos, o controle do fluxo de potência reativa vem em detrimento do controle de tensão.
Quando o GSD é conectado em barras eletricamente fortes10 do SDEE isso não configura
um problema. Entretanto, o mesmo não é válido quando o GSD é conectado a barras
eletricamente fracas. Grande parcela de empreendimentos de GD são de baixa potência,
o que não justifica a construção de um alimentador dedicado para a conexão direta do
mesmo com a SD. Dessa forma, o empreendimento de GD é conectado a rede elétrica do
SDEE existente11 no qual usualmente não foi prevista a inserção de geração. Nessas redes,
além de altos valores de impedância, não é incomum de serem verificadas baixas relações
de impedância por resistência – denominadas por relações “X/R” (WALLACE; KIPRAKIS,
2002). Nessa condição, quando da aplicação do OCPR, os valores de tensão podem
experimentar excursões significativas, fato que gera ressalvas por parte das distribuidoras,
visto que essas – conforme já comentado – são as responsáveis pela manutenção das
grandezas do SDEE em conformidade com os níveis regulamentados, independentemente
da condição operativa da rede (VIEIRA JR, 2006).

A partir das informações apresentadas nos parágrafos anteriores, fica claro que du-
rante o processo de formação de um sistema ilhado, ou na recomposição desse com o
sistema de grande porte, fica caracterizada uma modificação no OC aplicado ao sistema
de excitação do GSD. Se vista no formato de diagrama de blocos, essa transição repre-
senta uma modificação na estrutura do sistema de controle do SE. A literatura sugere
que essa modificação geralmente é realizada através de ação de chaveamento (WALLACE;

KIPRAKIS, 2002; MOHAMAD; BAKAR; MOKHLIS, 2013), a qual é comandada por um sis-

10No contexto deste trabalho, a força elétrica de uma barra é caracterizada pelos seus níveis de corrente
de curto-circuito, no sentido de que quanto maiores esses níveis, mais forte é a barra. Em sistemas radiais,
isso pode ser interpretado como a distância elétrica entre a barra avaliada e a fonte caracterizada pela
SD.

11Na indústria, a conexão de GD nessa modalidade é denominada como “conexão em pingo”.
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tema responsável por detectar a ocorrência de ilhamento.12 É de consenso geral que, se
realizada de forma inadequada, a modificação de estruturas de sistemas de controle pode
induzir transitórios severos em suas respectivas plantas, o que não é desejável.13

Na literatura são encontrados trabalhos que objetivam amenizar os transitórios ob-
servados quando da alteração do modo operativo dos geradores distribuídos no contexto
operativo de sistemas ilhados. Entretanto, as técnicas observadas estão dirigidas essenci-
almente para geradores distribuídos que possuem interface de eletrônica de potência com
a rede. Exemplos desses trabalhos são Tirumala, Mohan e Henze (2002), Gao e Iravani
(2008), Chen et al. (2010), Yao, Xiao e Yan (2010), Mohamed e Radwan (2011), Gehrke,
Souza e Lima (2015) e Das, Gurrala e Shenoy (2017). Alguns trabalhos contemplam a
transição entre OCs do sistema de excitação de GSDs. Exemplos desses trabalhos são
Wallace e Kiprakis (2002), Katiraei et al. (2008b), Trindade et al. (2010), Lima (2013) e
Mohamad, Bakar e Mokhlis (2013). Entretanto, quando realizadas simulações dinâmicas
considerando a formação de sistemas ilhados aplicando essa tecnologia de geração, o foco
da análise está direcionado na sobrevivência do sistema ilhado após a desconexão com
o sistema de grande porte. Aspectos do impacto dos transitórios gerados nas variáveis
do gerador – e por consequência, da rede em que os mesmos se conectam – decorrente
da modificação do OC do sistema de excitação através da alteração de sua estrutura de
controle, bem como medidas para amenizar os mesmos, não são contemplados.

Também são reportadas na literatura medidas para evitar que a tensão do GSD ex-
cursione para além dos limites desejados quando o mesmo opera em paralelo com a SD
e controla a injeção de potência reativa na rede (WALLACE; KIPRAKIS, 2002). Essas me-
didas são baseadas no monitoramento dos níveis de tensão terminal do GSD. Quando
verificada a condição operativa inadequada, o OCT é estabelecido via ação de chave-
amento para o mantenimento da tensão terminal do GSD em níveis desejados, a qual
possui similaridade com a solução aplicada quando da formação do sistema ilhado. Além
da modificação de OC pela ação de chaveamento, o que não é desejável do ponto de vista
de controle, a operação do GSD está direcionada para o atendimento dos níveis de tensão
desejados, não sendo estabelecido um compromisso entre a sua tensão controlada e a in-
jeção de potência reativa na rede. Essa característica pode implicar numa alta circulação
de potência reativa através dos terminais do GSD controlado, ocasionando problemas de
técnicos e econômicos ao mesmo (FARNHAM; SWARTHOUT, 1953; RIBEIRO, 1991; BERUBE;

HAJAGOS; BEAULIEU, 1995; KUNDUR, 1994).
A partir dos parágrafos supracitados fica clara a necessidade da caracterização do im-

pacto gerado pela modificação da estrutura de controle do sistema de excitação de GSDs,
12Esses sistemas são denominados na literatura por sistemas de proteção anti-ilhamento, os quais serão

discutidos no Capítulo 3 deste texto.
13É importante citar que, sob a ótica deste trabalho, a severidade do transitório de uma determinada

variável está diretamente relacionada a sua excursão durante o período dinâmico em relação ao seus
valores observados na condição pré e pós-perturbação, no sentido de que quanto maior a excursão da
variável durante esse período em relação a esses pontos, mais severo é o transitório observado.
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da forma em que é tipicamente realizada, durante o processo de ilhamento e quando da
extrapolação da tensão controlada para além de limites desejados. Com os impactos ca-
racterizados, é desejável que seja proposta uma estrutura de controle de SE que possua
a capacidade de ajustar a excitação do GSD controlado de acordo com a condição opera-
tiva do mesmo, sem a necessidade de sua modificação através da manipulação de chaves,
caracterizando uma estrutura híbrida de controle de tensão e potência reativa. Devido a
importância da malha de controle do SE sobre o comportamento dinâmico dos GSDs – e
por consequência, da rede em que o mesmo se conecta – esperasse que essa estrutura ame-
nize os transitórios observados no sistema durante o processo de ilhamento, aumentando a
probabilidade da formação bem sucedida do sistema ilhado, além de diminuir os potenci-
ais impactos negativos sobre os consumidores nele conectados. Adicionalmente, esperasse
que a estrutura proposta estabeleça um compromisso entre os valores de potência reativa
e tensão terminal do GSD controlado, quando da operação do mesmo em paralelo com a
SD ditada pelo OCPR. Nessa condição, a estrutura proposta deverá manter em condições
de Regime Permanente (RP) o valor de potência reativa de operação do gerador contro-
lado o mais próximo da referência ajustada no sistema de controle, mantendo a tensão
terminal desse equipamento dentro de uma faixa desejada. É exatamente no contexto
apresentado que se enquadra a proposta de pesquisa deste trabalho, sendo que o objetivo
geral, os objetivos específicos e a estrutura do texto estão apresentados na sequência.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo principal desta pesquisa consiste em propor uma estrutura híbrida de con-
trole de tensão e potência reativa a ser aplicada em SEs de geradores síncronos conectados
nos patamares de distribuição dos SEPs, denominados neste trabalho de GSDs. Além de
apresentar independência operativa com relação a sistemas de proteção externos a malha
de controle, o arranjo proposto não apresentará alteração de sua estrutura quando da
mudança de modo operativo do SDEE, bem como quando da extrapolação dos níveis de
tensão controlada para além de valores desejados, e será concebida a partir de arranjos
de controle já bem conhecidos e aceitos pela indústria. Além das características elenca-
das, quando da operação em paralelo com a SD ditada pelo OCPR, a estrutura proposta
deverá estabelecer um compromisso entre o valor de sua variável de controle e a tensão
terminal do GSD controlado para condições de RP. Desse modo, a potência reativa de-
verá ser regulada para o valor mais próximo da referência ajustada no sistema de controle,
sem que isso implique no não atendimento dos limites desejados para os valores de tensão
terminal.
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1.2 Objetivos Específicos

o Analisar aspectos associados a SEs de geradores síncronos, bem como os OCs usu-
almente aplicados aos mesmos, apontando a estrutura de controle tipicamente apli-
cada em GSDs que operam em SDEEs que admitem a operação ilhada de deter-
minadas porções de suas redes. No contexto apresentado, deverá ser destacada a
forma em que os OCs dessa estrutura são usualmente modificados, evidenciando a
importância das técnicas de proteção anti-ilhamento nesse processo;

o Verificar aspectos técnicos e regulatórios associados a formação e operação de siste-
mas ilhados, destacando as vantagens de sua aplicação, bem como a tendência da
aplicação desse conceito operativo em SDEEs que possuem geradores distribuídos
em sua infraestrutura;

o Apontar as técnicas de proteção anti-ilhamento reportadas na literatura, destacando
a tendência de aplicação por parte da indústria;

o Caracterizar os transitórios verificados quando da ocorrência de ilhamento em con-
dições em que é aplicada a estrutura típica de controle no sistema de excitação dos
GSDs, fazendo uma correlação entre a severidade desses com as técnicas de proteção
anti-ilhamento usualmente aplicadas pela indústria;

o Caracterizar os impactos negativos da aplicação da estrutura de controle típica de
controle sobre a operação do GSD controlado, quando verificada uma extrapolação
de sua tensão terminal para além dos limites desejados;

o Propor uma estrutura híbrida de controle de tensão e potência reativa a ser aplicada
aos sistemas de excitação de GSDs. Como premissa para a concepção desse arranjo,
deverão serão utilizados elementos básicos da teoria clássica de controle – os quais
possuem maior aceitação por parte da indústria – além da independência operativa
de sistemas de proteção externos a malha de controle;

o Estabelecer uma comparação entre os desempenhos da estrutura de controle pro-
posta e da estrutura de controle típica, evidenciando os ganhos da aplicação da
primeira estrutura de controle citada.

1.3 Estrutura do Texto

O texto está organizado de forma que sejam apresentados os elementos necessários
para a compreensão e a caracterização dos problemas apresentados neste capítulo de
introdução, bem como as suas respectivas soluções através da estrutura híbrida de controle
proposta – a qual configura o principal produto desta pesquisa.
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Na sequência é realizada uma breve descrição dos capítulos que compõem este texto
e os seus respectivos conteúdos:

o Capítulo 2 – Sistemas de Excitação de Máquinas Síncronas: apresenta uma revisão
bibliográfica acerca de SEs aplicados em Máquinas Síncronas (MSs), destacando os
seus elementos constituintes, funções e OCs comumente aplicados em sua lógica
de controle. Adicionalmente, é apresentada a estrutura de controle tipicamente
aplicada em sistemas de excitação de GSDs que operam em SDEEs que permitem
a prática de ilhamento;

o Capítulo 3 – Formação e Esquemas de Detecção de Ilhamento com Geradores
Síncronos: apresenta as principais vantagens e problemas relacionados a operação
de sistemas ilhados, destacando a tendência da aplicação desse conceito operativo.
Além disso, são apontados aspectos regulatórios nacionais acerca da operação ilhada
de SDEEs. Neste capítulo, também são destacados os métodos aplicados em GSDs
reportados na literatura para a detecção dessa condição operativa, destacando as
suas principais características e a tendência de aplicação por parte da indústria;

o Capítulo 4 – Proposta da Estrutura Híbrida de Controle de Sistemas de Excitação
de Geradores Síncronos Distribuídos: apresenta a estrutura híbrida de controle que
atenderá aos objetivos elencados neste capítulo de introdução. Além de suas prin-
cipais características, também são apresentados aspectos teóricos das técnicas de
controle que forneceram subsídios para sua concepção, bem como aspectos de seu
funcionamento através de simulações numéricas;

o Capítulo 5 – Resultados da Pesquisa: apresenta os resultados obtidos com a apli-
cação da estrutura típica de controle e da estrutura híbrida de controle proposta por
esta pesquisa, os quais são obtidos via solução numérica de equações que representam
o comportamento dinâmico de um sistema teste com características representativas.
A partir desses resultados é estabelecida uma comparação entre o comportamento
do sistema teste quando operando com a estrutura típica de controle, e o com-
portamento do sistema quando aplicada a estrutura híbrida de controle proposta,
frente a diferentes cenários operativos e perturbações. Através dessa comparação
será evidenciado o desempenho superior da estrutura híbrida de controle proposta;

o Capítulo 6 – Conclusões e Perspectivas Futuras de Desenvolvimento: apresenta
as principais conclusões da pesquisa. Além disso, são elencadas as perspectivas
futuras de desenvolvimento de trabalho decorrentes da estrutura híbrida de controle
proposta;

o Apêndice A – Caracterização dos Problemas de Windup e Bumped Transfer : carac-
teriza os problemas de windup e bumped transfer presentes em sistemas de controle
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através de simulações numéricas. Adicionalmente, são apresentadas as soluções co-
mumente aplicadas para os problemas citados, as quais fundamentam a estrutura
híbrida de controle proposta por esta pesquisa;

o Apêndice B: Parâmetros do Sistema Teste – apresenta os parâmetros de rede e
dos modelos dinâmicos que compõem o sistema teste a partir do qual os resultados
da pesquisa foram gerados.



46 Capítulo 1. Introdução



47

Capítulo 2
Sistemas de Excitação de Máquinas

Síncronas

2.1 Considerações Iniciais

O objetivo primário dos SEPs é prover tensões senoidais balanceadas, com magnitude
e frequência dentro de níveis aceitáveis a seus consumidores (SAUER; PAI, 1998). Devido
à MS ser o dispositivo predominantemente utilizado para a conversão eletromecânica de
energia nos SEPs, essa deve ser capaz de contribuir significativamente para o objetivo
supracitado ser alcançado. Tal função é realizada por intermédio da atuação de sistemas
de controle que ajustam automaticamente grandezas da MS, de forma que requisitos
demandados pelas condições operativas do sistema no qual a mesma se conecta sejam
atendidos.

Os principais sistemas de controle da MS são constituídos pelas malhas de controle
de corrente de campo e de velocidade. Em termos gerais, a malha de corrente de campo
atua sobre a corrente contínua aplicada no enrolamento de campo da MS, impactando
diretamente sobre sua tensão terminal ou sobre a potência reativa injetada no sistema.1

Por sua vez, o controle de velocidade atua sobre o torque exercido sobre o eixo do rotor da
MS através do ajuste do sistema de admissão da sua fonte primária de energia, impactando
diretamente sobre sua frequência mecânica de rotação ou sobre a potência elétrica ativa
injetada no sistema.1

O foco deste capítulo está no controle de corrente de campo, o qual é desempenhado
por um conjunto de elementos denominado SE.2 De forma a descrever as características
de SEs, o presente capítulo do texto está dividido como segue: em um primeiro momento
serão apresentados os requisitos gerais atribuídos ao SE. Posteriormente, a estrutura geral

1A grandeza controlada depende da topologia do sistema em que a MS é conectada, bem como do
seu tamanho (em termos de potência nominal) perante o mesmo.

2Devido ao escopo do trabalho, no decorrer do texto o termo SE sempre irá se referir ao aplicado em
MSs.



48 Capítulo 2. Sistemas de Excitação de Máquinas Síncronas

do SE será apresentada em formato de um diagrama funcional de blocos, destacando os
seus principais elementos constituintes e respectivas funções. Na sequência, serão descritos
os principais OCs aplicados ao SE. Por fim, será apresentada a estrutura de controle de
SEs de geradores síncronos que operam em SDEEs que admitem a ocorrência de ilhamento.

2.2 Requisitos do Sistema de Excitação

Conforme já mencionado, o SE tem como principal função fornecer a corrente con-
tínua necessária ao enrolamento de campo da MS, de modo que seu respectivo OC seja
atendido. Tal sistema não deve, no entanto, estar limitado somente a essa função, pois
certos requisitos devem ser observados e obrigatoriamente cumpridos para que tanto o
desempenho da MS quanto o desempenho do sistema em que a mesma é conectada seja
satisfatório (KUNDUR, 1994).3

Os valores limítrofes das grandezas da MS são determinados em termos de sua potência
aparente operacional máxima, com valores de tensão terminal e FP especificados, os quais
geralmente são os nominais apresentados nos dados de placa do equipamento. Tais valores
definem a região geométrica denominada “diagrama de capacidade”, a qual delimita a
região segura da operação da MS em regime permanente. As grandezas limitantes da
operação da MS são a máxima corrente nos enrolamentos de armadura e os valores mínimo
e máximo de corrente no enrolamento de campo. No contexto apresentado, o SE, além da
função primordial de atender ao seu OC, tem por requisito ajustar a corrente de campo
em valores adequados de forma a garantir a operação segura da MS em condições de RP.

É inevitável e eventualmente desejável, no entanto, que durante condições transitórias
a MS opere momentaneamente fora da região delimitada pelo diagrama de capacidade.
Assim, o SE incorpora também as capacidades de sobrecarga de curto prazo da MS, em que
são permitidos valores mais elevados de suas grandezas elétricas por um tempo definido.
Essas capacidades estão definidas pela mesma origem dos limites considerados na operação
em RP, adicionando o limite de máxima tensão que pode ser aplicada ao enrolamento
de campo, e o limite de sobreaquecimento devido ao excesso de fluxo magnético em seu
núcleo.

Do ponto de vista sistêmico, o SE tem a capacidade de controlar as tensões de barra-
mentos vizinhos à MS, contribuindo ativamente para o aprimoramento da estabilidade do
sistema. Especificamente no cumprimento desse objetivo, o SE deve ser capaz de respon-
der rapidamente às variações de tensão causadas por perturbações, de forma a aprimorar
a estabilidade transitória do sistema. Além disso, o SE deve ser capaz de modular ade-
quadamente a corrente aplicada em seu enrolamento de campo, a fim de melhorar a
estabilidade do sistema a pequenas pertubações.

3Este capítulo do texto foi baseado, em grande parte, no que é descrito em Kundur (1994). Por
simplicidade, em certos trechos do texto a omissão da citação deixa subentendido que mantém-se a
consulta a tal material de referência.
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De forma concisa, os requisitos que devem ser cumpridos pelo SE podem ser sinteti-
zados nos seguintes tópicos:

– atender aos critérios de resposta e controle especificados;

– prover funções de limitação e de proteção para prevenir danos a si próprio, a MS e
a outros equipamentos presentes no sistema elétrico;

– ser capaz de operar em condições distintas e, paralelamente, atender aos requeri-
mentos especificados para cada condição;

– atender aos níveis de confiabilidade e disponibilidade desejados.

2.3 Estrutura Geral de um Sistema de Excitação

Ao longo de décadas, foi empregado um grande esforço por parte de projetistas na
elaboração de SEs que fossem capazes de atender aos requisitos elencados na Seção 2.2
deste capítulo.

Decorrente disso, inúmeros foram os arranjos de SEs utilizados na indústria,4 os quais
se diferenciam principalmente pela fonte de energia utilizada para sua alimentação – a
qual é denominada de excitatriz.

Os primeiros arranjos de SEs eram compostos por excitatrizes de corrente contínua e
sistemas de controle com atuadores eletromecânicos.

Os problemas associados às constantes manutenções das máquinas de corrente contí-
nua e a atuação lenta dos dispositivos eletromecânicos, concomitantemente ao aumento
das capacidades nominais das MSs controladas e a evolução da eletrônica de potência,
culminaram no desenvolvimento de SEs com excitatrizes de corrente alternada com pon-
tes retificadoras e atuadores eletrônicos. Com os avanços citados, além do aumento na
velocidade de resposta desses SEs, houve uma redução na necessidade de manutenções e
consequentes paradas das MSs controladas.

Apesar dos substanciais avanços, as excitatrizes ainda eram constituídas por elementos
rotativos. Devido ao fato de serem de natureza mecânica, além de conferirem uma baixa
confiabilidade, as excitatrizes rotativas conferiam dinâmicas eletromecânicas adicionais
aos SEs, as quais resultavam em atrasos de tempo que vinham em detrimento da resposta
dinâmica da MS controlada.

Através da contínua evolução no campo de eletrônica de potência, a qual culminou
em dispositivos semicondutores de maior capacidade nominal, foi possível a concepção de
SEs sem partes móveis, comumente referenciados como SEs estáticos, sendo essa topologia
o estado da arte em termos de arranjos de SEs e a mais aplicada em geradores de alta
potência nominal (MACHOWSKI; BIALEK; BUMBY, 2008). A concepção desse arranjo, o

4Para obter uma descrição completa acerca do histórico do desenvolvimento dos SEs aplicados na
indústria, recomenda-se a leitura do sétimo capítulo de Anderson e Fouad (2002).
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qual possui como característica principal a alimentação a partir dos próprios terminais
da MS ou através de um sistema auxiliar, conferiu aos SEs grandes magnitudes de ten-
sões máximas aplicadas ao enrolamento de campo – comumente referenciadas pelo jargão
“tensão de teto” – e reduziu substancialmente a velocidade das respostas desses sistemas,
resultando em constantes de tempo praticamente desprezíveis quando comparadas àquelas
observadas no comportamento dinâmico da MS.

Os arranjos dos SEs modernos são caracterizados por vários elementos que, além da
função primordial de controle, possuem funções de limitação e proteção, as quais seguem
uma hierarquia definida de operação. As funções de controle regulam determinadas gran-
dezas da MS, de forma que o requisito imposto pelo OC do sistema de excitação seja
atendido. Por sua vez, as funções limitadoras possuem o objetivo de evitar que essas
grandezas ultrapassem limites pré-definidos, de forma a garantir a operação segura tanto
do SE quanto da MS controlada. As funções de proteção atuam em última instância,
retirando determinados elementos do SE – e até mesmo em condições severas a própria
MS controlada – de operação quando a atuação das funções limitadoras não é suficiente
para garantir a segurança operativa desses dispositivos.

Dessa forma, os atuais SEs são caracterizados por uma estrutura complexa, que pode
ser generalizada através do diagrama funcional apresentado na Figura 2.1.5 Na sequência,
cada elemento apresentado nesse diagrama será brevemente descrito6:

o Regulador: nesse elemento é implementado o OC do sistema de excitação para que
a MS controlada opere na condição desejada. Em condições normais operativas, seu
funcionamento se baseia em comparar as grandezas atuais da MS com sua referência
ajustável e, a partir disso, gerar uma ação de controle para eliminar o erro de controle
observado;

o Excitatriz: elemento responsável por prover a potência elétrica necessária ao en-
rolamento de campo da MS controlada. Esse elemento constitui a principal carac-
terística para a classificação dos SEs. Essa classificação compreende excitatrizes
rotativas, constituídas por máquinas de corrente contínua ou alternada (com res-
pectivas fontes retificadoras), ou excitatrizes estáticas;

o Circuitos de proteção do enrolamento de campo: elementos responsáveis por
evitar a indução de sobretensões no enrolamento de campo (decorrentes de eventos
sistêmicos), as quais apresentam risco de danificar o isolamento dos condutores que
compõem o mesmo;

5É importante ressaltar que o diagrama apresentado é genérico, e configura um caso de um SE
completo. Dependendo de sua aplicação, do seu arranjo e de seu fabricante, um SE pode conter todos
ou somente alguns dos elementos apresentados.

6Para um maior conhecimento acerca dos elementos que constituem um SE típico, recomenda-se
a leitura de IEEE (2007) e Kundur (1994). A primeira referência apresenta definições gerais desses
elementos, enquanto a segunda apresenta os seus aspectos operativos.
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Figura 2.1 – Diagrama funcional de uma estrutura completa de SEs aplicado em MSs

Fonte: Adaptado de Kundur (1994)

o Circuitos estabilizadores do SE: possuem a função de diminuir o ganho do sis-
tema de controle do SE – que geralmente é alto para atender requisitos operativos de
RP – em regime transitório, melhorando o desempenho dinâmico da MS controlada
(IEEE, 1981);

o Limitador de sobre-excitação: evita a circulação de altas correntes no enrola-
mento de campo da MS, por um período de tempo que seja capaz de causar danos
em seu isolamento decorrentes de sobreaquecimento (IEEE, 2016);

o Limitador de subexcitação: limita a corrente de campo da MS em um valor
mínimo (IEEE, 2016). São duas as principais razões para a aplicação desse dispositivo
(RIBEIRO, 1991). A primeira é evitar que o torque sincronizante da MS atinja um
nível no qual a mesma perca o sincronismo com a rede na qual está conectada
(BERUBE; HAJAGOS; BEAULIEU, 1995). A segunda é evitar aumentos elevados de
temperatura em determinados pontos da MS (FARNHAM; SWARTHOUT, 1953)7;

o Limitador e proteção Volts/Hertz: a ação do limitador Volts/Hertz impede que
o quociente entre a tensão terminal e a frequência – o qual corresponde proporcional-

7Essa característica é observada principalmente em MSs com desenho antigo.
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mente ao fluxo magnético presente no núcleo do estator da MS, e do transformador
elevador de tensão que está conectado nos terminais da mesma – exceda um nível
que tenha a potencialidade de causar danos a esses equipamentos, decorrente do
estabelecimento de um sobrefluxo magnético (IEEE, 2007). Por sua vez, a prote-
ção atua como retaguarda do limitador, desconectando a MS de operação quando
a atuação do limitador for ineficiente em garantir a operação segura, tanto da MS
controlada quanto do transformador elevador;

o Estabilizador do SEP8: adiciona sinais estabilizadores ao SE com o objetivo de
produzir torques elétricos em fase com a velocidade do rotor da MS (ANDERSON;

FOUAD, 2002), objetivando evitar o aparecimento de oscilações de potência mal
amortecidas nos SEPs;

o Transdutor: é constituído por um conjunto de elementos que possui a função de
prover os sinais de realimentação do SE. No caso do OCT, um compensador de
carga9 pode ser adicionado ao ramo de transdução do SE. Além de permitir o
controle de tensão em um ponto do sistema distinto do qual essa grandeza está
sendo mensurada, pode ser realizado um compartilhamento adequado de potência
reativa entre unidades geradoras que operam em paralelo.

2.4 Objetivos de Controle do Sistema de Excitação

O controle da corrente contínua necessária ao enrolamento de campo da MS – que
constitui a função elementar do SE – objetiva atender ao requisito operativo imposto pelo
OC programado em seu regulador.

Dois OCs são predominantes em aplicações de SEPs (IEEE, 2016). O primeiro é
constituído pelo controle de tensão, o qual é denominado nesta pesquisa por OCT. Nesse
OC, a corrente do enrolamento de campo da MS é ajustada de forma a manter a tensão
em determinado ponto do sistema10 em um valor desejado. Por sua vez, o segundo é
caracterizado pelo controle de potência reativa ou fator de potência de operação da MS, o
qual é denominado nesta pesquisa de OCPR.11 Nesse OC a corrente de campo é ajustada
de forma a controlar a injeção de potência reativa no sistema, mediante a modificação da
diferença de fase entre os sinais das tensões e correntes terminais da MS controlada.

8Elemento comumente referenciado pelo acrônimo PSS, proveniente da expressão em inglês “Power
System Stabilizer”.

9Neste trabalho não foi considerada a presença de compensador de carga nos modelos dinâmicos que
caracterizam os seus resultados. Devido a isso, neste texto a tensão controla pelo SE sempre irá se referir
a tensão terminal do GSD controlado.

10Pela não consideração do compensador de carga, tal ponto será tomado neste trabalho como os
terminais da MS controlada.

11Apesar do acrônimo fazer menção a potência reativa, deve estar claro ao leitor que o mesmo também
se estende ao controle de FP. De fato, o controle do FP impacta sobre a potência reativa, sendo válida
também a afirmativa contrária.
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Do ponto de vista de regulação de tensão, as MSs presentes em SEPs podem ser clas-
sificadas em dois grupos (HURLEY; BIZE; MUMMERT, 2002). O primeiro grupo é composto
por MSs das quais se espera contribuição efetiva na regulação da tensão do sistema. As
MSs pertencentes a esse grupo geralmente possuem potências nominais elevadas e são
conectadas aos sistemas de transmissão de alta tensão. Para essas máquinas, é tipica-
mente aplicado o OCT. O segundo grupo é constituído por MSs em que não se espera a
contribuição na regulação de tensão, mas sim, que as mesmas sigam variações das tensões
do sistema nas quais estão conectadas. As MSs pertencentes a esse grupo geralmente pos-
suem baixas potências nominais e são conectadas aos patamares primários e secundários
dos SDEEs. Devido ao seu pequeno porte frente ao sistema, essas máquinas – em teoria –
possuem pouca influência sobre a regulação de tensão do mesmo, sendo justificável nesse
caso a aplicação do OCPR.

Devido ao histórico de formação dos SEPs, os quais se consolidaram como sistemas
interligados compostos primordialmente por MSs de grande porte, o OCT é o que encontra
maior aplicação. Além da função elementar da manutenção das tensões dos SEPs em níveis
adequados – o que é imprescindível para a operação adequada dos mesmos – a adoção
desse OC apresenta significativa contribuição para a estabilidade transitória (CONCORDIA,
1944; ANDERSON; FOUAD, 2002) e de tensão desses sistemas.12

Com o advento do conceito de GD, em que a conexão de pequenos geradores nos
SDEEs se tornou uma prática comum, a aplicação do OCPR se tornou mais frequente.
Essa aplicação ocorre principalmente em empreendimentos de GD cujo o objetivo é a
comercialização ou compensação de energia. Geralmente nesses empreendimentos os au-
toprodutores não são recompensados por serviços ancilares, como por exemplo, o forneci-
mento de potência reativa ao SDEE, mas sim pela potência ativa injetada na rede. Além
disso, frequentemente esses agentes são passíveis de multas caso não atendam aos níveis de
FP estipulados pela CD no ponto de conexão da sua unidade consumidora com o SDEE.
No contexto apresentado, além de evitar multas, o controle de potência reativa propicia
um maior retorno financeiro ao autoprodutor, maximizando a capacidade nominal de suas
MSs para a geração de potência ativa.13

Além das vantagens financeiras advindas de sua aplicação, o OCPR confere vantagens
operativas para as MSs de pequeno porte, as quais comumente são utilizadas em aplica-
ções de GD. Não é incomum a verificação de flutuação dos níveis de tensão das barras
de SDEEs. Esse evento é decorrente das constantes variações de cargas observadas nesses
sistemas, somando-se à característica radial com altas impedâncias das redes que os com-

12Nas discussões apresentadas no final de Hurley, Bize e Mummert (2002), é reportada uma experiência
do sistema estadunidense com a aplicação do OCPR em MSs conectadas ao sistema de transmissão. A
partir dessa experiência, obteve-se como conclusão que a adoção desse OC contribuiu para a instabilidade
do sistema sob análise frente a ocorrência de uma perturbação.

13Esta afirmativa é válida quando a referência do OCPR é ajustada próxima ao valor nulo (FP unitá-
rio), sendo que a escolha do valor dessa referência dependente dos critérios operativos da CD no qual o
autoprodutor se conecta, bem como das restrições operativas do sistema.
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põem. Esse fenômeno é especialmente pronunciado em barras eletricamente distantes da
SD, e que são atendidas por alimentadores carregados (EBERLY; SCHAEFER, 2002).

Na ocorrência de variações de tensão, quando operando com o OCT, a MS modifica
a potência reativa injetada no sistema, na tentativa de corrigir a variação de tensão
observada. Entretanto, do ponto de vista elétrico, em aplicações de GD geralmente a
dimensão da MS é reduzida se comparada a da SD. Nessa condição, as excursões do nível
de corrente de excitação tendem a ser elevadas, podendo levar a MS a operar em condições
de subexcitação ou sobre-excitação, resultando primeiramente em atuação dos limitadores
presentes no SE, ou em problemas de aquecimento ou perda de torque sincronizante caso
os limitadores presentes no SE atuem de forma inadequada (FARNHAM; SWARTHOUT,
1953; RIBEIRO, 1991; BERUBE; HAJAGOS; BEAULIEU, 1995). Além disso, mesmo no caso
de atuação adequada dos limitadores, essa configura uma condição operativa indesejada,
haja vista que do ponto de vista de controle o SE não responde mais da forma esperada.

Do ponto de vista de formulação de fluxo de carga, a barra onde a MS que opera com
o OCT se conecta possui características de barra de geração. Nessa condição, a MS opera
com os valores de potência ativa injetada na rede e tensão terminal definidos. Por sua vez,
a barra onde a MS que opera com o OCPR é conectada adquire características de barra
de carga, onde os valores das potências ativa e reativa injetadas são definidos. Nessas
condições, quando utilizado o OCPR, o controle de fluxo de potência reativa (ou FP)
vem em detrimento do controle dos níveis de tensão terminal. No contexto apresentado,
atenção especial tem que ser dada para MSs que operam conectadas diretamente a redes
de distribuição (WALLACE; KIPRAKIS, 2002). Nessas redes, além da presença de valores
de impedância relativamente altos, os seus alimentadores comumente apresentam baixas
relações de reatância por resistência, também conhecidas por relação “X/R”. Nessa con-
dição, as MSs podem experimentar excursões de tensão terminal quando operando com
o OCPR. Se muito pronunciadas, essas excursões têm a potencialidade de retirar as MSs
de operação decorrente da operação de sistemas de proteção de sub/sobretensão, e em
situações mais críticas nas quais tais sistemas operam de forma insatisfatória, de gerar
prejuízos aos consumidores e equipamentos conectados ao SDEE.

Apesar das vantagens operativas advindas de sua aplicação em empreendimentos de
GD, a partir dos argumentos apresentados fica implícito que a adoção do OCPR gera
ressalvas até mesmo nessas condições. Desse modo, fica caracterizada a necessidade da
proposição de arranjos que mitiguem os problemas anteriormente caracterizados.

2.5 Estrutura Típica de Controle de Sistemas de Ex-
citação de Geradores Síncronos Distribuídos

Um GSD que opera em um SDEE que admite a ocorrência de ilhamento, pode apre-
sentar no regulador de seu sistema de excitação ambos os OCs apontados na Seção 2.4
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deste capítulo (TRINDADE et al., 2010).
Quando operando em paralelo com o sistema de grande porte, é conveniente que o

GSD possua o controle de potência reativa injetada no sistema, a fim de se obter as
vantagens operativas provenientes da aplicação do OCPR. Evidentemente, esta afirma-
ção está diretamente associada às características da rede a qual o GSD está conectado,
haja vista que as mesmas influenciam a factibilidade de operação do gerador nesse OC
(WALLACE; KIPRAKIS, 2002). Já quando operando ilhado, devido à ausência da conexão
com o sistema de grande porte, o GSD deve prover o suporte de tensão necessário para a
operação adequada do sistema (MOHAMAD et al., 2011).

Uma estrutura de controle frequentemente reportada na literatura (WALLACE; KIPRA-

KIS, 2002; IEEE, 2016; MOHAMAD; BAKAR; MOKHLIS, 2013) que possui ambos os OCs
contemplados em sua lógica de operação é representada pelo diagrama funcional apre-
sentado na Figura 2.2, a qual possuíra no decorrer do texto a denominação de Estrutura
Típica de Controle (ETC). A concepção da ETC parte da adição de um sinal suplementar
à referência do controle de tensão, proveniente de um controlador do tipo Proporcional
+ Integral (PI), cujo sinal de entrada é o erro (𝑒1) proveniente da comparação entre o
valor do sinal ‘𝑋’ desejado (𝑋𝑟𝑒𝑓 ) e o valor do sinal ‘𝑋’ mensurado (𝑋𝑚𝑒𝑛). Da forma em
que está arranjado, o controlador PI modula o sinal de referência do controle de tensão
(𝑉𝑟𝑒𝑓 ) através do seu sinal de saída (𝑉𝑃 𝐼) para que o GSD opere com a variável ‘𝑋’ com
o valor ajustado na referência. A soma dos sinais de referência de tensão e de saída do
controlador PI é comparada com a tensão mensurada (𝑉𝑚𝑒𝑛), gerando um segundo sinal
de erro (𝑒2). O sinal ‘𝑒2’ é então amplificado e fornecido para a excitatriz, onde é gerada
a tensão necessária a ser aplicada no enrolamento de campo (𝐸𝐹 𝐷) do GSD controlado
para que o OC seja atendido.

O sinal ‘𝑋’ pode ser caracterizado pelo FP ou pela potência reativa de operação do
GSD. Apesar da variável de controle ser diferente, a lógica citada no parágrafo anterior
é similar para ambas. Esta afirmativa decorre do fato dos valores de FP de operação e a
potência reativa injetada no sistema pelo GSD estarem diretamente associadas.

Figura 2.2 – Diagrama funcional da estrutura de controle comumente aplicada ao sistema de excitação
de GSDs que operam em SDEEs que permitem ilhamento

Fonte: Adaptado de IEEE (2016)
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O ajuste dos parâmetros desse arranjo é realizado de tal forma que a resposta do
controle de tensão possua uma resposta mais rápida que o controle de potência reativa
(HURLEY; BIZE; MUMMERT, 2002). O objetivo desse ajuste é fazer com que, na ocorrência
de perturbações, a malha de controle de tensão forneça o suporte de tensão necessário ao
sistema, contribuindo efetivamente para a estabilidade do GSD. Por sua vez, o controlador
PI assume a característica de controle de regime permanente, ajustando a excitação após
a ocorrência da perturbação, de forma que o GSD injete a potência reativa desejada
no sistema. A filosofia de parametrização citada estabelece uma hierarquia de operação
entre os OCs, com o OCT assumindo uma característica de regulação primária, e o OCPR
assumindo uma característica de regulação secundária.14

A literatura sugere que a mudança de OC da estrutura apresentada pela Figura 2.2 seja
realizada através da manipulação da chave “A” (WALLACE; KIPRAKIS, 2002; MOHAMAD;

BAKAR; MOKHLIS, 2013), a qual depende da sensibilização de um sistema de proteção
externo (VIEIRA JR, 2006). Do ponto de vista da ocorrência do ilhamento, infere-se que
o elemento responsável pela manipulação da chave “A” é constituído por um sistema
de proteção anti-ilhamento. Essa suposição parte do princípio que sistemas de proteção
anti-ilhamento são os mais efetivos na tarefa de identificar a operação ilhada do GSD, e
portanto, os mais indicados em informar o SE sobre essa condição operativa.

Enquanto fechada, a chave “A” impõe o OCPR ao sistema de excitação do GSD
controlado e, quando aberta, impõe o OCT. Devido as características operacionais dos
sistemas de proteção anti-ilhamento aplicados na indústria, a mudança de estado da chave
“A” pode não ser realizada no exato momento da ocorrência do ilhamento do GSD.15 Do
exposto, quando da ocorrência do ilhamento, é verificada a seguinte sequência de eventos
na estrutura apresentada pela Figura 2.2:

– o GSD atua com o OCPR nos primeiros instantes após a ocorrência do ilhamento;

– o sistema de detecção de ilhamento é sensibilizado;

– um comando de abertura é enviado para a chave “A”, retirando o PI da estrutura
de controle do SE, e por consequência, impondo o OCT ao gerador controlado;

– concomitantemente, caso seja necessário e desejado, o valor da referência do controle
de tensão (𝑉𝑟𝑒𝑓 ) pode ser reajustado para um valor adequado à operação do sistema
ilhado.

14Uma analogia pode ser estabelecida com a malha de controle de velocidade aplicada em MSs cen-
tralmente despachadas. O controle de velocidade configura a malha de controle primária, atuando ra-
pidamente em condições transitórias para o restabelecimento da potência mecânica aplicada ao eixo do
gerador, enquanto o Controle Automático de Geração (CAG) atua após decorrido um período de tempo,
anulando o erro de frequência do sistema ou outro OC desejado, como por exemplo, o intercâmbio de
potência entre áreas de determinado sistema elétrico.

15As características dos sistemas de proteção anti-ilhamento tipicamente aplicados na indústria serão
apresentadas em detalhes no Capítulo 3 deste texto.
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Decorrente das características dos sistemas de detecção de ilhamento usualmente apli-
cados na indústria, nos primeiros instantes após a ocorrência do ilhamento – condição
na qual o OCPR continua em operação – fica caracterizada uma operação instável ao
GSD, com os valores de sua frequência e sua tensão terminal divergindo de seus valores
observados na condição pré-perturbação. O período de operação nessa condição é defi-
nido pela latência de identificação do ilhamento pelo sistema dedicado a essa tarefa. O
comportamento instável é justificado pelo fato da potência reativa demandada pela carga
geralmente diferir da referência ajustada no controlador, fazendo com que o erro entre a
potência reativa gerada e a ajustada na referência (𝑒1 na Figura 2.2) nunca seja anulada
pela ação integral de controle. Tal comportamento não seria verificado apenas na condição
em que a demanda de potência reativa pelo sistema ilhado possuísse exatamente o mesmo
valor que o ajustado na referência do sistema de controle. Entretanto, do ponto de vista
prático, essa condição operativa é infactível. Isso advém do fato das cargas presentes no
SDEE variarem constantemente, tanto em valor quanto em característica.16

No que diz respeito ao tratamento de excursões de tensão terminal do GSD para
além dos valores regulamentados, quando o mesmo opera conectado em paralelo com a
SD controlando a potência reativa, a literatura sugere que a solução desse problema seja
realizada de forma análoga ao que ocorre quando da ocorrência do ilhamento (WALLACE;

KIPRAKIS, 2002), sendo válido para essa condição o diagrama funcional apresentado pela
Figura 2.2, bem como a sua lógica de funcionamento. A única diferença em relação a
situação de ocorrência de ilhamento consiste na substituição do sistema de proteção anti-
ilhamento por sistemas de proteção de sub/sobretensão, sendo a manipulação da chave
“A” desencadeada quando verificada uma excursão da tensão terminal para além dos
limites desejados. Nessa condição um atraso de tempo proposital pode ser adicionado a
atuação das funções de proteção de sub/sobretensão, objetivando evitar que afundamentos
ou elevações momentâneas na tensão terminal do GSD controlado desencadeiem uma
alteração indesejada na estrutura de controle de seu SE.

2.6 Considerações Finais

Neste capítulo do texto foram apresentados os aspectos de SEs de máquinas síncronas
relevantes para a contextualização desta pesquisa. Dentre os aspectos apontados, é dado
destaque para estrutura de controle tipicamente aplicada no SE de geradores síncronos
que operam em SDEEs que admitem a formação de sistemas ilhados. Essa estrutura
contempla ambos os OCs – controle de tensão terminal e controle de potência reativa (ou

16Discussões acerca da modelagem matemática de cargas elétricas nas análises de SEPs ainda são
recorrentes, e por consequência, ainda não existe um consenso acerca do assunto (IEEE, 1993). Dentre os
modelos consolidados na literatura está o polinomial (IEEE, 1993; KUNDUR, 1994), o qual confere parcelas
de potência, corrente ou impedância constante ao modelo matemático da carga. No contexto apresentado,
o termo “característica” se refere à composição da carga do sistema em relação a essas parcelas.
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FP) – através do estabelecimento de uma hierarquia de operação entre os mesmos.
Apesar de sua relativa simplicidade, a estrutura sintetizada pela Figura 2.2 apresenta

problemas de origem técnica. Tanto na ocorrência de ilhamento, quanto na condição
em que o gerador controlado opera em níveis indesejados de tensão terminal quando
conectado em paralelo com a SD controlando a potência reativa injetada no sistema,
é realizada uma mudança na estrutura de controle através da ação de chaveamento –
manipulação da chave “A” – a qual gera descontinuidades em variáveis internas do SE,
o que constitui uma característica indesejável a partir da ótica da teoria de sistemas de
controle.17 Além disso, do ponto de vista de ilhamento, tal manobra se não planejada
e realizada de forma inadequada, tem a potencialidade de contribuir para a severidade
dos transitórios observados no comportamento dinâmico do GSD, e por consequência, no
SDEE no qual o mesmo é conectado quando da ocorrência desse evento.18 Já do ponto
de vista da excursão da tensão terminal do gerador quando o mesmo opera em paralelo
com a SD regulando a injeção de potência reativa no sistema, a ação de chaveamento
implica na falta do estabelecimento de um compromisso entre a potência reativa injetada
e a tensão terminal, o que pode culminar no estabelecimento de um baixo FP de operação
ao GSD, o que por motivos técnicos e econômicos não é desejável.18

O próximo capítulo do texto apresenta uma revisão bibliográfica dos aspectos técnicos
e regulatórios acerca da operação ilhada de SDEEs. Também será realizado um apanhado
do princípio operativo das principais técnicas reportadas na literatura para detecção de
ilhamento de GSDs – os quais são responsáveis pela manipulação da chave “A” da estru-
tura de controle apresentada pela Figura 2.2 no contexto de ocorrência de ilhamento –
onde será evidenciada a tendência da aplicação das mesmas por parte da indústria.

17Descontinuidades impedem a aplicação de técnicas clássicas para a análise e ajuste dos parâmetros
do sistema de controle, característica que adiciona considerável complexidade a essas tarefas.

18Essa característica ficará clara a partir dos resultados apresentados no Capítulo 5 deste texto.
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Capítulo 3
Formação e Esquemas de Detecção de

Ilhamento com Geradores Síncronos

3.1 Considerações Iniciais

O advento da GD trouxe consigo uma série de vantagens aos SEPs (JENKINS et al.,
2000; DONDI et al., 2002), que abrangem desde o ponto de vista técnico até o ponto de vista
econômico (EL-KHATTAM; SALAMA, 2004). Devido à GD ser um conceito relativamente
recente no contexto operativo dos SEPs, grande parcela dos SDEEs não provisionaram na
época de sua implantação recursos para a inserção de geração em sua infraestrutura. No
atual estágio de desenvolvimento, a GD – além da potencialidade de impactar negativa-
mente sobre as redes desses sistemas (DRIESEN; BELMANS, 2006) – criam novos desafios
do ponto de vista operativo aos SDEEs (DONDI et al., 2002). No contexto apresentado,
existe uma série de questões – tanto técnicas quanto regulatórias – que ainda carecem de
análise e discussão para a plena expansão dessa modalidade de geração, bem como para
o completo aproveitamento dos benefícios oriundos de sua aplicação.

Dentre os desafios impostos pelo advento da GD está a possibilidade da operação
ilhada de parcela do SDEE (DONDI et al., 2002). O ilhamento é definido como uma
condição na qual uma determinada porção do SDEE é energizada unicamente por um
ou mais geradores distribuídos localizadas em seu interior (IEEE, 2003b), não havendo
conexão com o sistema interligado de grande porte caracterizado pela SD.

Muitas divergências são recorrentes a aplicação do conceito de ilhamento. Se por um
lado são visíveis os seus benefícios, por outro são claros e bem fundamentados os proble-
mas provenientes de sua aplicação, os quais são especialmente relacionados à segurança
operativa do SDEE ilhado e aos índices de QEE oferecida a seus respectivos consumidores.

No contexto apresentado, este capítulo está dedicado a descrever os aspectos técnicos
e regulatórios associados à formação de sistemas ilhados, evidenciando os seus desafios e o
atual panorama de aplicação. Adicionalmente, serão apresentados os esquemas de detec-
ção de ilhamento aplicados em GSDs, os quais são imprescindíveis – por razões distintas
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– tanto para o caso em que essa condição operativa é permitida quanto para o caso con-
trário. No primeiro caso, esses sistemas são responsáveis pela desenergização do sistema
ilhado, através da desconexão dos geradores distribuídos da rede. Já no segundo caso,
esses sistemas são responsáveis pelas mudanças nas estruturas de controle dos gerado-
res distribuídos, objetivando a operação adequada do sistema ilhado (VIEIRA JR, 2006),
com seus níveis de tensão e frequência atendendo a uma faixa de valores considerados
adequados.

3.2 Aspectos Técnicos Associados a Formação de Sis-
temas Ilhados

A operação independente de GSDs do sistema de grande porte pode ser caracterizada
por uma operação isolada ou por uma operação ilhada, sendo importante destacar a
diferença entre as mesmas. Essa distinção será realizada com o auxílio do SDEE hipotético
com presença de GD ilustrado na Figura 3.1.

Figura 3.1 – SDEE hipotético com GD utilizado para distinguir a operação isolada da operação ilhada

Fonte: Adaptado de Motter (2014).

A operação isolada é caracterizada pela abertura do disjuntor “DJ2”. Nessa condi-
ção o gerador distribuído alimenta unicamente as cargas de sua própria instalação (𝐿3),
onde não é estabelecida nenhuma relação com a rede da CD.1 Já a operação ilhada é
caracterizada pela abertura do “DJ1”. Nessa condição, além de suprir a carga de sua
própria instalação, o gerador distribuído injeta potência no sistema sustentando as cargas
de outros consumidores (𝐿1 e 𝐿2) conectados a mesma rede (MOTTER, 2014).

A operação isolada é muito comum e amplamente difundida no contexto operativo
de SDEEs, sendo comumente utilizada para alimentação de cargas em horário de ponta

1Na aplicação de GSDs isolados, é realizada uma manobra de transferência de carga em rampa,
objetivando evitar problemas de estabilidade angular com a tomada repentina de carga pelo mesmo.
Nessa condição, o gerador distribuído isolado possui um paralelismo momentâneo com a rede. Devido
ao curto espaço de tempo dessa operação é conveniente, até mesmo nesses casos, afirmar que o gerador
isolado não possui relação com a CD.
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ou para retaguarda de cargas críticas. Essa modalidade de operação não gera ressalvas,
haja vista que as responsabilidades decorrentes de sua aplicação não são partilhadas com
a CD. Em posição oposta, a operação ilhada – a qual configura o foco de análise desta
pesquisa – gera ressalvas devido aos problemas que serão descritos na sequência.2

Um dos benefícios mais claros e indiscutíveis provenientes da aplicação do conceito
de operação de sistemas ilhados está no aumento dos índices de confiabilidade de forne-
cimento de energia aos consumidores conectados aos SDEEs que admitem essa prática
(PILO; CELLI; MOCCI, 2004; COSTA; MATOS, 2009; IEEE, 2011). Tal afirmação é especial-
mente válida para consumidores atendidos por redes rurais, os quais geralmente possuem
infraestrutura precária, e por consequência, são susceptíveis a uma maior ocorrência de
falhas.3 O conceito de operação de sistemas ilhados surge também como uma alternativa
às soluções comumente aplicadas no atendimento de cargas críticas, as quais são baseadas
em redundância através da implementação de circuitos paralelos de alimentação, as quais
possuem altos custos de implantação (PILO; CELLI; MOCCI, 2004).

Além dos consumidores, outros agentes participantes do ambiente de GD são benefi-
ciados pela aplicação do conceito de operação de sistemas ilhados (COSTA; MATOS, 2009).
Devido à possibilidade de gerar energia em condições nas quais a rede da CD não está
presente, os autoprodutores de energia podem adquirir uma remuneração extra. Já a
CD pode apresentar uma redução, ou até mesmo ser isenta, do pagamento de multas
aos seus consumidores pelo não atendimento dos níveis mínimos regulamentados para os
indicadores de continuidade do serviço.

Sob outra perspectiva, o conceito de operação de sistemas ilhados traz consigo uma
série de problemas técnicos e de segurança aos SDEEs. As principais ressalvas são suma-
rizadas nos itens listados na sequência (WALLING; MILLER, 2002):

– Qualidade da Energia Elétrica (QEE): do ponto de vista elétrico, os geradores
distribuídos são inerentemente fracos se comparados àqueles presentes no sistema de
grande porte caracterizado pela SD (DUGAN, 2002). Essa característica, associada à
constante variação de carga observada nos patamares de distribuição dos SEPs, pode
fazer com que variações de tensão e frequência em relação aos seus valores nominais
sejam mais pronunciadas em um sistema ilhado, depreciando a QEE fornecida aos
consumidores conectados à mesma4;

2Do ponto de vista da melhoria do desempenho dinâmico do gerador distribuído através da proposição
de técnicas de controle quando do seu isolamento do sistema interligado de grande porte, o qual é objeto
de estudo desta pesquisa, não existe diferença entre o modo de operação isolado ou ilhado. Por questões
de conveniência, será dado foco ao caso ilhado devido a essa apresentar maiores desafios do ponto de
vista técnico.

3Em Katiraei et al. (2008b) e Ferreira, Mendonca e Pontes (2014) são apresentados exemplos de apli-
cação do conceito de operação ilhada em redes de distribuição rurais, onde são evidenciadas as vantagens
desta prática.

4Em teoria, as CD poderiam ter o controle dos índices de QEE fornecidos aos consumidores de um
sistema ilhado. Entretanto, tal prática demandaria um grau de automatismo que os SDEEs geralmente
não possuem, sendo esta afirmativa especialmente válida para o cenário nacional. Inclusive, a carência



62 Capítulo 3. Formação e Esquemas de Detecção de Ilhamento com Geradores Síncronos

– Segurança pessoal: o estabelecimento de um sistema ilhado pode colocar em
risco a vida de trabalhadores da CD, visto que linhas podem estar energizadas
em situações de ausência do sistema de alimentação principal. Essa preocupação
também se estende ao público em geral (XU; MAUCH; MARTEL, 2004);

– Religamento automático em condições inadequadas: o religamento automá-
tico é universalmente adotado pelas CDs como primeiro método para restabelecer o
fornecimento de energia aos seus consumidores na ocorrência de faltas em suas redes
(MOZINA, 2001). Seu funcionamento se baseia na prerrogativa de que considerável
parcela das faltas observadas em SDEEs são decorrentes de eventos momentâneos.
Tomando esta afirmativa como verdadeira, o religador automático suspende a ali-
mentação do circuito pela SD, e após decorrido um período de tempo – considerado
adequado para que o evento responsável pela falta seja eliminado – o mesmo realiza
tentativas de religamento do circuito com a SD. Se decorrido um determinado nú-
mero de tentativas não houver sucesso na manobra de religamento, é inferido que
o evento responsável pela falta não é momentâneo. Então, o circuito é mantido
desenergizado até a realização de manutenção adequada. Na situação em que é per-
mitida a formação de sistemas ilhados, os geradores distribuídos podem estar com
valores de frequência, tensão e fase distintos dos fornecidos pela SD no momento
do religamento (XU; MAUCH; MARTEL, 2004; VIEIRA JR, 2006). Na eventualidade
da execução de um religamento nessa condição, além do estabelecimento de altas
correntes que eventualmente podem causar danos na infraestrutura do sistema elé-
trico e sensibilizar de forma indesejada os sistemas de proteção presentes na rede,
em empreendimentos de GD que optam pelo emprego de máquinas rotativas para
a realização da interface elétrica com a rede, pode ser verificada a ocorrência de
severos danos mecânicos nesses elementos, a qual é decorrente do estabelecimento
de altos valores de conjugado eletromecânico em seus respectivos eixos (VIEIRA JR,
2006). Desse modo, a operação de religadores automáticos, que figura uma manobra
simples e efetiva para o restabelecimento das condições normais de operação de re-
des de distribuição, passa a se tornar uma operação complexa no contexto operativo
de sistemas ilhados (MOZINA, 2001);

– Coordenação do sistema de proteção: em SDEEs com presença de GD as
correntes de curto-circuito são compostas pelas contribuições dos próprios gerado-
res distribuídos, de motores de porte considerável e da SD, sendo a última citada
– devido ao seu elevado tamanho em termos elétricos quando comparado aos ou-
tros elementos citados – geralmente responsável pela maior parcela de contribuição.
Assim sendo, devido a ausência da SD, os níveis de corrente de curto-circuito da
rede quando operando de forma ilhada tipicamente são consideravelmente inferio-

apontada também pode ser vista como um fator impeditivo para uma aplicação mais frequente do conceito
de operação de SDEEs de forma ilhada.
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res. Como consequência, os sistemas de proteção existentes possuirão atuação mais
lenta, ou até mesmo poderão não atuar como previsto em projeto (VIEIRA JR, 2006);

– Aterramento inadequado: a desconexão com a SD pode propiciar ao sistema
ilhado e aos geradores distribuídos conectados ao mesmo um aterramento inade-
quado. O principal problema decorrente dessa característica são as baixas correntes
observadas em faltas monofásicas – as quais, inclusive, são as mais comuns em
sistemas elétricos. Como consequência disso, faltas dessa natureza dificilmente sen-
sibilizam os sistemas de proteção existentes. Dessa forma, o sistema ilhado tem a
potencialidade de operar continuamente de modo inadequado, uma vez que é tipica-
mente observada a ocorrência de sobretensões nessas condições (VIEIRA JR, 2006).

Outro aspecto que gera ressalvas está associado ao próprio processo de ilhamento.
Isso decorre do fato dos geradores distribuídos geralmente possuírem modos distintos de
operação quando operando em paralelo com a SD ou em um sistema ilhado. Na primeira
condição, os geradores distribuídos tipicamente são ajustados para operar com valores pré-
definidos de potência ativa e reativa injetados na rede. Já na segunda condição, devido a
ausência da conexão com o sistema de grande porte figurado pela SD, os geradores distri-
buídos fornecem os suportes de tensão e frequência necessários para operação adequada
da rede isolada (MOHAMAD et al., 2011).

Do exposto no parágrafo anterior, quando da ocorrência do ilhamento fica caracteri-
zada uma transição de modo operativo dos geradores distribuídos. Essa transição quando
realizada de forma inadequada e não planejada pode amplificar os transitórios do gerador
distribuído controlado observados durante o processo de ilhamento, acarretando em des-
vios em suas grandezas, e por consequência, da rede em que o mesmo se conecta. Esses
desvios devem ser observados com cautela por dois principais motivos. O primeiro deriva
do fato de ser justamente nos SDEEs onde se conecta grande parcela dos consumidores
finais dos SEP. Portanto, desvios nas grandezas elétricas dessas redes podem gerar im-
pactos significativos diretos sobre os mesmos, principalmente pelo não atendimento aos
índices regulamentados de QEE. O segundo motivo está relacionado a empreendimentos
de GD que se utilizam de GSDs – o que constitui o foco de análise deste trabalho. Es-
ses geradores tipicamente possuem relés de proteção que tem como função retirá-los de
operação quando verificadas condições adversas de operação. Portanto, consideráveis ex-
cursões em suas grandezas elétricas podem retirá-los de operação, inviabilizando o próprio
processo de formação do sistema ilhado (TRINDADE et al., 2010).

No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, decorrente dos problemas provenien-
tes da operação ilhada de SDEEs, a via de regra a prática da indústria está em desconectar
todos os geradores distribuídos quando constatada essa condição operativa. Para alcançar
esse objetivo, cada gerador distribuído deve ser capaz de identificar a operação ilhada e se
desconectar automaticamente do sistema no qual o mesmo está conectado (XU; MAUCH;
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MARTEL, 2004). Dessa forma, esses equipamentos são dotados de sistemas lógicos, de
controle e de medição responsáveis por essa identificação. Os princípios operativos desses
sistemas serão descritos nas seções subsequentes deste capítulo.

3.3 Aspectos Regulatórios Associados a Sistemas Ilha-
dos

Conforme já mencionado, de um modo geral, a indústria adota uma postura conser-
vadora no que se refere a operação de sistemas ilhados, onde os argumentos contrários a
sua aplicação ainda exercem grande pressão sobre os argumentos favoráveis. Dentre to-
dos os problemas citados na Seção 3.2, os que geram maiores ressalvas são figurados pela
segurança operativa da rede isolada e pelos índices de QEE fornecidos aos consumidores
conectados a mesma, conforme apresentado nas subseções antecedentes deste capítulo do
texto.

Decorrente das preocupações inerentes à aplicação do conceito de operação de sistemas
ilhados, versões iniciais de normas de abrangência internacional recomendam a descone-
xão mandatória dos geradores distribuídos quando verificada a falta de suprimento de
energia pela SD. Em IEEE (2003b), primeira versão da norma tomada como referência
em aspectos associados à conexão de geradores distribuídos nos SDEEs, é sugerido que
na ocorrência de ilhamento os sistemas de interconexão das fontes de energia distribuídas
deveriam, em até dois segundos, detectar essa condição operativa e eliminá-la.

Entretanto, nos últimos anos verifica-se um movimento internacional – mesmo que
ainda discreto – favorável a aplicação da prática de ilhamento, onde os argumentos fa-
voráveis dessa prática começam a se sobrepor aos argumentos contrários. Um exemplo
claro disso está na publicação de IEEE (2011), o qual configura uma norma da mesma
classe que a norma IEEE (2003b) anteriormente citada. Esse documento é direcionado a
suprir a falta de informações relacionadas à formação de sistemas ilhados. Além de serem
apresentados aspectos de planejamento e engenharia associados a sistemas que operam
nessa condição, nesse documento são estabelecidas práticas de operação dos mesmos.

No cenário brasileiro, a regulação e fiscalização da produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica é realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com
o objetivo de garantir que os SDEEs operem com segurança, eficiência, qualidade e confi-
abilidade, a ANEEL elaborou um conjunto de normativas denominado de Procedimentos
de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), o qual as
concessionárias distribuidoras devem obrigatoriamente observar e cumprir (ANEEL, 2016).

Seguindo o movimento internacional, o PRODIST contempla a operação ilhada de
SDEEs. O terceiro módulo (ANEEL, 2017c) desse conjunto de normativas estabelece que
as distribuidoras, de comum acordo com as centrais geradoras de energia e o Operador
Nacional do Sistema (ONS) – esse último, quando couber – podem estabelecer a operação
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ilhada de parte do SDEE, observando os procedimentos operativos constantes no quarto
módulo do mesmo conjunto de normativas (ANEEL, 2010).

De um modo geral, os procedimentos operativos citados presentes no quarto módulo
do PRODIST são caracterizados por (ANEEL, 2010):

o elaboração de um acordo operativo entre a CD e a central geradora e/ou transmis-
sora envolvida – quando for o caso – onde devem constar as condições em que a
operação do empreendimento de forma ilhada é permitida;

o a distribuidora deve elaborar estudos, além de instruções operativas e de segurança
específicos, para a operação do sistema ilhado;

o a central geradora responsável pelo controle de frequência da parcela eletricamente
separada do SDEE deve ser dotada de Controle Automático de Geração (CAG),
ou qualquer outra tecnologia equivalente que seja capaz de desempenhar a mesma
função, caso a operação do sistema ilhado seja utilizada de forma permanente.

Em âmbito nacional é importante citar que as CDs possuem a liberdade de estipular
suas próprias normas, desde que essas estejam em consonância com os critérios mínimos
estipulados pelo PRODIST. Valendo-se do que é exposto no terceiro módulo do PRODIST
(ANEEL, 2017c), o qual fornece de forma clara abertura às CDs para optar pela operação
ilhada de suas redes, de um modo geral, é verificado que essas ainda resistem a adoção
dessa condição operativa. Nessa condição, os acessantes de GD devem prover sistemas
de proteção que sejam capazes de identificar a formação de sistemas ilhados, retirando os
seus geradores de operação quando estabelecida essa condição operativa.

Apesar do exposto, até mesmo no cenário brasileiro já começam a ser observadas inici-
ativas para a aplicação do conceito de operação de sistemas ilhados. Por exemplo, SDEEs
que não estão geograficamente isolados, e que portanto poderiam ser atendidos pelo SIN,
já começam a operar ilhados com o consentimento da CD. Em Ferreira, Mendonca e
Pontes (2014) é apresentado um caso real em que empreendimentos de GD são utilizados
para suprir cidades conectadas a alimentadores rurais, em situação em que os mesmos
estão desenergizados por parte da CD. Na experiência relatada, até o momento da publi-
cação da referência, foram realizados dezesseis ilhamentos, onde foi constatado aumento
nos valores dos indicadores de continuidade do serviço e, consequentemente, no nível de
satisfação dos clientes atendidos.
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3.4 Esquemas de Detecção de Ilhamento

Os requerimentos de proteção de geradores distribuídos geralmente são impostos por
normas das CDs responsáveis pela operação das redes nas quais os mesmos se conectam.
Um aspecto comum dessas normas, dispostas de forma implícita ou obtidas através de
simples inferência, é a necessidade de retirar os geradores distribuídos de operação quando
constatada a ocorrência de ilhamento (REDFERN; USTA; FIELDING, 1993). Decorrente
desse requerimento, foram desenvolvidos sistemas de proteção cuja função é identificar a
ocorrência do ilhamento e retirar os geradores de operação.

A principal filosofia de operação dos sistemas responsáveis pela detecção da ocorrência
de ilhamento consiste em monitorar grandezas do gerador distribuído e/ou do SDEE, e
decidir se houve a ocorrência do ilhamento a partir de mudanças nas mesmas (MAHAT;

CHEN; BAK-JENSEN, 2008). De um modo geral, o sistema responsável pela detecção dessa
condição operativa – comumente referenciado como sistema de proteção anti-ilhamento –
deve possuir os requisitos básicos listados na sequência (XU; MAUCH; MARTEL, 2004):

o Entre o gerador distribuído e a SD podem haver múltiplos dispositivos de secciona-
mento cuja atuação pode acarretar na ocorrência de ilhamento. Assim, são várias
as possibilidades de formação de sistemas ilhados contemplando diferentes combi-
nações de topologia de rede, carga e geração. No contexto apresentado, a proteção
anti-ilhamento deve ser capaz de operar adequadamente em todos os possíveis ce-
nários;

o A identificação da ocorrência do ilhamento deve ser realizada em tempo hábil. Esse
período de tempo geralmente é imposto pelos religadores automáticos presentes
no SDEE. O gerador distribuído deve ser retirado de operação antes da execução
de um religamento automático, objetivando evitar um fechamento em condições
inadequadas que pode gerar os problemas apontados na Seção 3.2 deste capítulo.

De forma a serem atendidos os requisitos acima listados, muitas técnicas de proteção
anti-ilhamento foram propostas na literatura. Usualmente, essas técnicas são divididas
em duas classes principais, conforme apresentado na Figura 3.2. Nas próximas subseções
do capítulo serão apresentados os esquemas de proteção anti-ilhamento seguindo essa
classificação. Devido ao escopo deste trabalho, a discussão aqui apresentada é direcionada
para as técnicas de proteção anti-ilhamento aplicadas em GSDs5, 6, 7 . Graças a sua alta

5O objetivo deste texto é fornecer os princípios básicos de operação das principais técnicas de proteção
anti-ilhamento aplicadas em GSDs reportadas na literatura. Para a obtenção de mais informações acerca
desses métodos, sugere-se a leitura das referências bibliográficas indicadas junto da descrição das técnicas.
Além disso, para o conhecimento das principais técnicas de proteção anti-ilhamento aplicadas a geradores
distribuídos que possuem interface de eletrônica de potência com a rede, recomenda-se a leitura de Xu,
Mauch e Martel (2004) e Velasco et al. (2010).

6Dada esta afirmação, neste capítulo a partir deste ponto do texto o termo “gerador distribuído”
sempre irá se referir ao GSD.

7Geradores assíncronos diretamente conectados ao SDEEs não são capazes de sustentar um sistema
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capacidade de sustentar a operação do sistema ilhado, somada às possibilidades limitadas
de controle oferecidas por essa tecnologia de geração com o propósito de facilitar a detecção
da ocorrência do ilhamento – a exemplo do que ocorre com tecnologias de geração que se
utilizam de eletrônica de potência para a realização de interface elétrica com a rede – as
técnicas de proteção anti-ilhamento aplicadas em GSDs constituem um grande desafio do
ponto de vista de engenharia (XU; MAUCH; MARTEL, 2004).

Figura 3.2 – Diagrama esquemático de classificação dos métodos de proteção anti-ilhamento aplicados
em geradores distribuídos

Fonte: Adaptado de Motter (2014).

3.4.1 Técnicas Remotas

As técnicas remotas de detecção de ocorrência de ilhamento têm a sua operação fun-
damentada na comunicação entre a CD e os geradores distribuídos. Como principal
vantagem das técnicas pertencentes a essa classe, usualmente não é verificada a existência
de Zona de Não Detecção (ZND),8 sendo por isso altamente confiáveis para a detecção da

ilhado devido a demanda de potência reativa pela mesma. Assim, a formação de sistemas ilhados utili-
zando essa tecnologia de geração não constitui uma alternativa factível, e são poucos os trabalhos que
abordam técnicas de detecção de ocorrência de ilhamento para essas condições. Na revisão bibliográfica
realizada, alguns desses métodos são brevemente citados em Mozina (2001) e Funabashi, Koyanagi e
Yokoyama (2003).

8O conceito de Zona de Não Detecção (ZND) implica na existência de uma região, ou zona, no plano
de desbalanço de potência reativa (Δ𝑄) por desbalanço de potência ativa (Δ𝑃 ) em que um determinado
sistema de proteção anti-ilhamento é ineficaz em sua função. Portanto, infere-se que quanto menor for
essa região mais eficiente é o esquema de proteção avaliado (VIEIRA JR, 2006).
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formação do sistema ilhado. No entanto, essas técnicas exigem uma infraestrutura de co-
municação no SDEE que tende a tornar os respectivos custos de implementação elevados,
tornando o empreendimento de GD menos viável do ponto de vista econômico – sendo
esta afirmativa especialmente válida para empreendimentos de GD de pequena capacidade
nominal – o que faz com as mesmas sejam pouco atraentes (YIN; CHANG; DIDUCH, 2004;
MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN, 2008).

Abaixo são apresentadas algumas das principais técnicas remotas para detecção de
ilhamento reportadas na literatura:

o Supervisory Control and Data Aquisition (SCADA) – (POWELL, 1988;
REDFERN; USTA; FIELDING, 1993; XU; MAUCH; MARTEL, 2004)

A ideia básica dessa técnica consiste em monitorar os contatos auxiliares de todos
os dispositivos de seccionamento e manobra presentes na infraestrutura do SDEE.
Quando verificada a abertura de um desses elementos, somada a informação da
disposição geográfica dos geradores distribuídos na rede, um sistema de monito-
ramento e controle com inteligência embarcada – comumente constituído por um
sistema SCADA – determina as áreas com formação de sistemas ilhados, e envia
comandos de abertura aos disjuntores dos geradores distribuídos que propiciam essa
condição operativa.

o Power Line Carrier Communication (PLCC) – (ROPP et al., 2000; XU;

MAUCH; MARTEL, 2004)

A técnica PLCC consiste na utilização dos condutores do SDEE como meio de co-
municação, a exemplo do que é realizado em linhas de transmissão de sistemas de
alta tensão. Um transmissor é instalado no enrolamento secundário do transforma-
dor rebaixador da SD, enquanto outros receptores são instalados nos terminais dos
geradores distribuídos. Na ocorrência de falha de recebimento do sinal emitido pelo
transmissor por parte dos receptores, subentende-se que houve uma interrupção da
conexão elétrica entre os geradores distribuídos e a SD. Essa condição é interpretada
como uma ocorrência de ilhamento, e os geradores distribuídos cujos receptores não
acusaram o recebimento do sinal proveniente da SD são retirados de operação.

o Comparison of Rate of Change of Frequency (COROCOF) – (BRIGHT,
2001)

Através de um sistema de comunicação entre a SD e os geradores distribuídos, as
taxas de variação de frequência dos sinais de tensão desses extremos são comparadas.
O gerador distribuído cuja taxa de variação apresentar diferença em relação a taxa
de variação da SD é retirado de operação, por ser interpretada a ocorrência de
ilhamento.9

9O parâmetro utilizado para comparação é o mesmo que o utilizado pela técnica denominada Rate of
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o Phasor Measurement Unit (PMU) – (ISHIBASHI et al., 2004)

Essa técnica requer a instalação de unidades de medição fasorial na SD e nos ge-
radores distribuídos, bem como o estabelecimento de um sistema de comunicação
entre os mesmos. Valendo-se da prerrogativa de que na ocorrência de um ilhamento
ocorrerá um desbalanço de potência ativa gerada e consumida no sistema ilhado,
haverá uma consequente mudança no valor do ângulo da tensão terminal dos gera-
dores distribuídos. O gerador distribuído cuja tensão terminal apresentar diferença
angular, em relação a tensão da SD, superior a um valor determinado em ajuste é
retirado de operação por ser interpretada a sua operação ilhada.

3.4.2 Técnicas Locais

As técnicas locais são baseadas nas informações disponíveis no ponto de interconexão
do gerador distribuído com o SDEE. Geralmente, essa informação já está disponível como
parte do controle do gerador distribuído, sendo que sensores e componentes adicionais não
são requeridos para a implementação das mesmas (YIN; CHANG; DIDUCH, 2004). Essas
técnicas são divididas em passivas, ativas e híbridas (MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN, 2008).
Essas subdivisões serão descritas na sequência.

3.4.2.1 Técnicas Locais Passivas

O princípio operativo das técnicas locais passivas está baseado unicamente em medidas
das grandezas locais do gerador distribuído, sendo por isso consideradas as técnicas mais
simples da classificação apresentada pela Figura 3.2, e por consequência, as que possuem
o menor custo de implantação. As técnicas locais passivas assumem como prerrogativa
que na ocorrência de ilhamento haverá desbalanço entre carga e geração na ilha formada,
e por consequência, as grandezas do gerador distribuído sofrerão variações capazes de
sensibilizar os sistemas de proteção anti-ilhamento.

As técnicas locais são relativamente rápidas – se ajustadas de forma adequada – e
possuem a vantagem de não injetar perturbações no SDEE (MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN,
2008). Entretanto, essas técnicas apresentam ZND, a qual é especialmente caracteri-
zada na condição de equilíbrio entre carga e geração na ilha elétrica no momento de sua
formação. Portanto, além de estar diretamente associada aos ajustes adotados em seus
parâmetros, a eficiência desses métodos está diretamente relacionada a condição da carga
e geração antes da ocorrência do ilhamento (YIN; CHANG; DIDUCH, 2004). Especial cui-
dado deve ser tomado na realização dos ajustes dos parâmetros dessas técnicas, de modo
que o evento de ilhamento seja diferenciado de outros eventos comumente verificados em
SDEEs que podem acarretar em variações nas grandezas dos geradores distribuídos, como
Change of Frequency (ROCOF). Essa constitui uma técnica local passiva e será apresentada na sequência.
Além dessa, outras técnicas locais de detecção de ilhamento podem ser utilizadas na lógica apresentada
(BRIGHT, 2001; VIEIRA JR, 2006).
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por exemplo, o chaveamento de cargas de porte considerável (MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN,
2008).

Na sequência são apresentadas algumas das principais técnicas locais passivas repor-
tadas na literatura:

o Sub/sobrefrequência e sub/sobretensão – (MOZINA, 2001; CHOWDHURY

et al., 2008)

Essas configuram as técnicas locais passivas mais básicas para a detecção da ocorrên-
cia de ilhamento. Nessas técnicas são estabelecidas faixas de valores de frequência
e tensão, nas quais é permitido o gerador distribuído operar em condições normais
de RP. Na ocorrência de ilhamento subentende-se que tanto a frequência quanto
a tensão se distanciarão rapidamente da janela caracterizada pelas faixas especi-
ficadas, sensibilizando os sistemas de detecção anti-ilhamento caraterizadas pelas
funções de sub/sobrefrequência e sub/sobretensão. Essas afirmações são especial-
mente válidas quando o gerador distribuído é de pequeno porte, condição em que
sua potência nominal é consideravelmente menor que a carga total do alimentador
em que o mesmo é conectado. Nessas circunstâncias, o gerador distribuído não é
capaz de sustentar as cargas do sistema ilhado com valores de tensão e frequência
considerados adequados.

o Rate of Change of Frequency (ROCOF) – (REDFERN; USTA; FIELDING,
1993; VIEIRA JR, 2006)

Essa técnica é fundamentada na equação de oscilação eletromecânica10 do gerador
distribuído.11 Durante o processo de ilhamento, subentende-se que ocorrerão vari-
ações na frequência elétrica do sistema. O valor da taxa de variação da frequência
em relação ao tempo (𝑑𝑓/𝑑𝑡) é verificado através do sinal de tensão terminal do
gerador distribuído, sendo o mesmo retirado de operação quando verificada uma ex-
trapolação do módulo dessa grandeza para além de um valor ajustado, durante um
determinado período de tempo. Essa técnica se mostra superior na ocorrência de
variações lentas de frequência – verificada em condições de desbalanço de potência
ativa pouco significativo no sistema ilhado logo após a sua formação – situação que
culminaria em uma atuação lenta das técnicas básicas de proteção anti-ilhamento
caracterizadas pelos relés de sub/sobrefrequência.

o Vector Surge Relay (VSR) – (FREITAS et al., 2007)

Essa técnica parte do princípio que no processo de ilhamento a corrente terminal do
gerador distribuído se modificará. Devido a reatância interna do gerador, a diferença
angular entre as suas tensões terminal e interna aumentará ou diminuirá subitamente

10Comumente referenciada na literatura como equação de swing.
11Ressalta-se que este texto trata de GSDs.
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– sendo isso determinado pelo sentido do desbalanço de potência observado – com
o fasor de tensão terminal modificando sua direção, culminando numa variação
angular. Se a variação angular da tensão terminal exceder um valor dado em ajuste,
é interpretada a formação do sistema ilhado.

o Taxa da variação da potência ativa terminal em função do tempo – (RED-

FERN; USTA; FIELDING, 1993)

Essa técnica se baseia na premissa de que a variação de potência ativa terminal do
gerador distribuído em relação ao tempo é muito mais pronunciada quando o mesmo
opera ilhado. Assim sendo, o valor de 𝑑𝑃/𝑑𝑡 constitui uma grandeza adequada para
a verificação da ocorrência do ilhamento. Se o valor dessa grandeza extrapolar um
valor dado em ajuste, é interpretada a formação do sistema ilhado.

o Taxa da variação da frequência em função da potência ativa terminal –
(PAI; HUANG, 2001)

Essa técnica parte do pressuposto que o valor da variação da frequência em função
da potência ativa terminal do gerador distribuído (𝑑𝑓/𝑑𝑃 ) difere consideravelmente
entre os cenários de operação em paralelo com a SD e ilhado dessa, o que configura
essa grandeza como um bom indicador da ocorrência do ilhamento. Se o valor de
𝑑𝑓/𝑑𝑃 extrapolar um valor dado em ajuste, é interpretada a formação do sistema
ilhado.

o Variação da potência reativa – (XU; MAUCH; MARTEL, 2004)

Essa técnica configura um complemento as técnicas de sub/sobretensão. Em alguns
sistemas é necessária uma mudança significativa na potência reativa de saída do
gerador distribuído, para que seja verificada uma mudança no seu valor de tensão
terminal a ponto de sensibilizar atuação dos esquemas de sub/sobretensão anterior-
mente descritos. Fundamentado neste argumento, sugere-se que o monitoramento
da potência reativa caracteriza uma técnica mais sensível para a verificação da ocor-
rência de ilhamento do que as técnicas baseadas em medição de tensão.

o Variação da tensão terminal em função do tempo e variação do fator de
potência – (SALMAN; KING; WELLER, 2001)

Através de simulações computacionais verificou-se que, sob determinadas condições,
o valor da variação de tensão terminal do gerador distribuído em função do tempo
(𝑑𝑉/𝑑𝑡) foi adequado para determinar a ocorrência de ilhamento. Já para outras
condições, essa determinação se apresentou mais adequada a partir da variação do
valor de FP (Δ𝐹 𝑃 ). Assim, propõe-se um arranjo em que 𝑑𝑉/𝑑𝑡 e Δ𝐹 𝑃 são utilizados
paralelamente para a identificação da operação ilhada de geradores distribuídos.
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o Desbalanço de tensão – (MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN, 2008)

Considerável parcela das cargas de um SDEE típico não são trifásicas, e os alimen-
tadores que compõem a sua rede – quando trifásicos – usualmente são assimétricos
(KERSTING, 2002). Uma vez ocorrido o ilhamento, os geradores distribuídos que
compõem o sistema ilhado devem assumir a demanda de potência da rede desequili-
brada em sua totalidade. Baseado nessa prerrogativa, infere-se que o desbalanço de
tensão verificado nos terminais do gerador distribuído será maior quando operando
em um sistema ilhado, sendo esse, portanto, um parâmetro adequado para a verifi-
cação dessa condição operativa. É importante citar que o desequilíbrio de tensão é
recorrente a característica das cargas, bem como dos alimentadores que compõem a
rede do SDEE. Portanto, a aplicação dessa técnica soa como adequada até mesmo
em condições nas quais o desbalanço entre carga e geração no sistema ilhado após
sua formação não é pronunciado.

o Abordagem utilizando a técnica de trajetórias elípticas – (SALMAN, 1997)

Parte-se do princípio que na ocorrência do ilhamento, as tensões e correntes do gera-
dor distribuído quando dispostas uma em função da outra num plano bidimensional
geram trajetórias elípticas com padrões determinados. Então, a identificação desses
padrões configuraria um método adequado para a identificação da operação ilhada
do gerador distribuído.

3.4.2.2 Técnicas Locais Ativas

As técnicas locais ativas interagem diretamente com o SDEE, introduzindo perturba-
ções nesse sistema e monitorando a respectiva resposta frente a essas. De modo geral,
o princípio operativo dessas técnicas se baseia na prerrogativa de que em um sistema
ilhado, a aplicação de uma pequena perturbação acarretará em mudanças significativas
nas grandezas monitoradas. Já no caso contrário, em situação na qual a SD está pre-
sente, as mudanças verificadas nas grandezas do sistema a partir da aplicação da pequena
perturbação serão insignificantes.

A formação de sistemas ilhados pode ser detectada a partir de técnicas locais ativas
mesmo quando existe equilíbrio entre carga e geração na rede no momento de sua ocor-
rência, o que implica em uma ZND nula. Apesar dessa importante vantagem em relação
aos sistemas locais passivos, índices de QEE e a margem de estabilidade do SDEE po-
dem ser depreciados pela constante inserção de perturbações no sistema (MAHAT; CHEN;

BAK-JENSEN, 2008). Além disso, podem ser induzidas oscilações no rotor de geradores
distribuídos compostos por máquinas rotativas (XU; MAUCH; MARTEL, 2004).

É válido destacar que as técnicas locais ativas podem ser inefetivas em sistemas com
múltiplos geradores distribuídos (YIN; CHANG; DIDUCH, 2004), haja vista que a inserção
de pertubações em diversos pontos do sistema, principalmente quando aplicadas numa
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mesma direção, pode desencadear na atuação indevida da proteção anti-ilhamento, visto
que é adicionada complexidade na determinação da real resposta do sistema frente às per-
turbações aplicadas (XU; MAUCH; MARTEL, 2004). Outro ponto negativo a ser destacado
é que o processo completo de identificação da ocorrência do ilhamento é composto por
dois sub-processos, a saber: i) aplicação da perturbação; e ii) verificação da resposta do
sistema frente a essa. Portanto, o tempo de operação despendido por essas técnicas tende
a ser maior (MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN, 2008).

Abaixo são apresentadas algumas das principais técnicas locais ativas reportadas na
literatura:

o Medição da impedância do sistema – (O’KANE; FOX, 1997; SUMNER et al.,
2002)

Essa técnica se baseia no fato da impedância mensurada a partir dos terminais do
gerador distribuído se alterar com a ocorrência do ilhamento, sendo essa grandeza
consideravelmente maior a partir da ocorrência no ilhamento. Na literatura são
reportados pelo menos dois métodos para o levantamento dessa grandeza. Ambos
os métodos são baseados na inserção de uma perturbação controlada de tensão
no SDEE e, com base na resposta do sistema, é realizada a obtenção do valor de
impedância a partir dos terminais do gerador distribuído. Se verificado um aumento
pronunciado nessa grandeza é interpretada a operação ilhada do gerador distribuído.

o Variação da potência reativa do gerador distribuído e o impacto em sua
frequência – (MOTOHASHI et al., 1999)

Um sinal de perturbação de tensão é periodicamente aplicado ao gerador distribuído,
enquanto sua frequência é constantemente monitorada. Partindo-se do pressuposto
que a perturbação é pequena, a frequência do gerador distribuído não é significati-
vamente afetada com a aplicação da mesma quando da operação em paralelo com a
SD. Em situação contrária, a frequência do gerador varia em quantidade suficiente
para sensibilizar a identificação da ocorrência do ilhamento. A literatura sugere dois
métodos de aplicação dessa perturbação. O primeiro consiste na aplicação direta
de perturbações na referência de controle do SE do gerador distribuído. O segundo
consiste na instalação de um filtro ativo no mesmo barramento em que o gerador
distribuído é conectado. No último caso, as perturbações são aplicadas na referên-
cia de potência reativa desse filtro. Independentemente do método aplicado para
a inserção da perturbação, o conceito aplicado para a verificação da condição de
ilhamento é essencialmente o mesmo.
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o Variação da tensão terminal do gerador e da potência reativa entregue à
rede – (KIM; HWANG, 2000)

Variações de pequena amplitude são aplicadas na referência do SE do gerador dis-
tribuído, enquanto são monitorados os valores de tensão terminal e potência reativa
injetada no sistema. Quando operando em paralelo com a SD, o valor de potên-
cia reativa injetada pelo gerador distribuído se altera. Já quando operando em
um sistema ilhado, partindo-se do princípio de que a demanda de potência reativa
demandada pela carga é constante durante a aplicação do degrau, verifica-se uma
mudança no valor da sua tensão terminal. Quando da ocorrência da última condição
citada é interpretada a operação ilhada do gerador distribuído.

o Injeção de inter-harmônicas – (FUNABASHI; KOYANAGI; YOKOYAMA, 2003)

Parte-se do princípio que a resposta do SDEE frente a injeção de harmônicas de
ordem não múltiplas inteiras da fundamental se alteram com a ocorrência do ilha-
mento. Assim, sinais com essas características são injetados no sistema, e quando
verificada uma mudança na resposta do SDEE frente a esses é interpretada a for-
mação do sistema ilhado.

o Adição de amortecimento negativo nas malhas de tensão e velocidade do
gerador distribuído – (DU; NELSON; YE, 2005)

A técnica se baseia na inserção de ramos de realimentação positiva nas malhas de
controle de tensão e de velocidade do gerador distribuído. Proveniente do conceito
de realimentação positiva, na ocorrência de variação na frequência ou na tensão do
gerador distribuído, as respostas desses ramos irão amplificar essas perturbações.
Os parâmetros desses ramos são ajustados de modo a amortecerem perturbações no
gerador distribuído quando o mesmo opera em paralelo com a SD, e desestabilizá-lo
quando operando ilhado, retirando-o de operação através de esquemas de proteção
suplementares, como por exemplo, relés de sub/sobrefrequência e sub/sobretensão.

o Método da flutuação da potência reativa – (FUNABASHI; KOYANAGI; YO-

KOYAMA, 2003; XU; MAUCH; MARTEL, 2004)

A referência do SE do gerador distribuído é modificada periodicamente através de
um sinal de frequência fixa ou variável. Quando caracterizada a ocorrência de
ilhamento, a perturbação aplicada alterará o comportamento da frequência sensibi-
lizando as técnicas de detecção de ilhamento baseadas na medição dessa grandeza,
as quais indicarão a ocorrência do ilhamento.12

12Essa técnica parte do pressuposto que no gerador distribuído existem técnicas locais passivas ba-
seadas em medições de frequência para a detecção do ilhamento. Portanto, a sua aplicação se mostra
adequada para diminuir a ZND das mesmas (XU; MAUCH; MARTEL, 2004).
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o Detecção de erro na potência reativa exportada - (REDFERN; USTA; FI-

ELDING, 1993; YIN; CHANG; DIDUCH, 2004)

O sistema de detecção da ocorrência de ilhamento realiza uma interface com o
sistema de controle do gerador distribuído, forçando-o a estabelecer um determinado
nível de fluxo de potência reativa no ponto de conexão com a CD. Esse fluxo de
potência reativa só pode ser mantido quando o gerador opera em paralelo com a
SD. Quando verificada, por um determinado período de tempo, a permanência de
um erro entre o ajuste e o valor de potência reativa exportado, o gerador distribuído
é tomado como operando em um sistema ilhado.

o Monitoramento do nível de corrente de falta – (O’KANE; FOX, 1997; RED-

FERN; USTA; FIELDING, 1993)

O método proposto baseia-se na aplicação periódica de curto-circuitos de baixa
severidade no barramento do gerador distribuído, a partir de um banco de reatores
tiristorizado. Quando o gerador distribuído opera em paralelo com a SD, os níveis
de curto-circuito são consideravelmente maiores do que quando operando ilhado.
Assim, quando verificada uma diminuição nos níveis de corrente do curto-circuito
aplicado pelo banco de reatores é inferida a operação ilhada do gerador distribuído.

3.4.2.3 Técnicas Locais Híbridas

As técnicas locais híbridas empregam paralelamente as técnicas locais ativas e passi-
vas. A técnica local passiva monitora constantemente determinadas grandezas do gerador
distribuído. Quando verificada uma condição anormal de funcionamento, a qual gera
suspeitas de operação em um sistema ilhado, a técnica local ativa é aplicada para a real
constatação dessa condição. Essas técnicas possuem uma ZND pequena, e a perturbação
é aplicada no SDEE apenas quando existe suspeita da ocorrência do ilhamento. No en-
tanto, o tempo de atuação é maior devido a necessidade de sensibilização coordenada das
técnicas locais ativa e passiva (MAHAT; CHEN; BAK-JENSEN, 2008).

Abaixo é apresentada a principal técnica local híbrida para GSDs reportada na lite-
ratura:

o Método da realimentação positiva e desbalanço de tensão – (MENON;

NEHRIR, 2007)

As tensões trifásicas do gerador distribuído são constantemente monitoradas para
verificação do valor de desequilíbrio, o qual é determinado pelo quociente da tensão
de sequência negativa (𝑉2) pela tensão de sequência positiva (𝑉1). Quando o valor
de desequilíbrio extrapola um determinado valor dado em ajuste, é inferida uma
provável ocorrência de ilhamento, caracterizando assim a atuação do método pas-
sivo. Para validar a hipótese levantada, a referência do regulador de velocidade é
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modificada durante um determinado intervalo de tempo. Caso a frequência do gera-
dor distribuído se altere significativamente, o mesmo é desconectado por apresentar
indícios suficientes de que está operando em um sistema ilhado. Do contrário, a
referência do regulador de velocidade é reajustada para o seu valor antes da aplica-
ção da perturbação, o que faz com que o gerador distribuído retorne ao seu regime
normal de operação.

3.4.3 Discussões Adicionais

Tipicamente a operação de sistemas ilhados não é permitida pelas CDs, sendo recente
a verificação de um movimento sensível as vantagens provenientes da aplicação desse
conceito. Devido a isso, os sistemas de proteção anti-ilhamento foram em sua essência
desenvolvidos para evitar o estabelecimento de sistemas ilhados, retirando os geradores
distribuídos de operação quando verificada a ocorrência dessa condição.

Em situação na qual a operação ilhada é permitida, e partindo do princípio de que os
geradores distribuídos possuem diferentes características operativas entre os modos conec-
tado e ilhado, durante o processo de ilhamento as lógicas de controle desses dispositivos
devem ser alteradas, de forma que os valores de tensão e frequência da porção ilhada do
SDEE se mantenham dentro de uma faixa aceitável de valores (TRINDADE et al., 2010).
A literatura indica que essa modificação é realizada através de alterações nas estrutu-
ras de controle do gerador distribuído (WALLACE; KIPRAKIS, 2002; MOHAMAD; BAKAR;

MOKHLIS, 2013).
Os sistemas de proteção anti-ilhamento são os elementos disponíveis na indústria mais

adequados para a identificação da ocorrência de ilhamento. Logo, infere-se que esses
dispositivos são os responsáveis por desencadear as mudanças nos sistemas de controle
dos geradores distribuídos quando da mudança do estado operativo da rede. Dessa forma,
no atual estado da arte, as técnicas de proteção anti-ilhamento apontadas neste capítulo
também são imprescindíveis no contexto operativo de SDEEs que permitem a pratica de
ilhamento (VIEIRA JR, 2006).

Neste texto foram apresentadas algumas das principais técnicas de proteção anti-
ilhamento referenciadas na literatura. É importante frisar que considerável parcela dessas
técnicas são de cunho acadêmico, sendo muito improvável a aplicação dessas em campo.
Essa afirmação advém do fato de técnicas locais passivas já estarem bem estabelecidas na
indústria, e de forma alguma visa desqualificar as técnicas propostas no âmbito acadêmico.

Dentre as técnicas locais passivas, as baseadas em medição de frequência são notoria-
mente reconhecidas pela indústria como a melhor opção. Exemplos representativos dessa
classe são as técnicas ROCOF e VSR13 (FREITAS et al., 2007). Além de possuírem um

13As funções de sub/sobrefrequência são comumente referenciadas na literatura como técnicas utiliza-
das para a proteção anti-ilhamento. Entretanto, essa não é dedicada especificamente para esse fim, sendo
a sua aplicação comumente direcionada a proteção do grupo gerador – bem como da rede em que o mesmo
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baixo custo de implantação e simplicidade operativa, as técnicas citadas são efetivas para
quase todas as condições operativas em que um SDEE é submetido. Além disso, quando
se realiza comparações na esfera de outras técnicas locais passivas – as quais também
apresentariam baixo custo de implantação e simplicidade operativa – não existem evidên-
cias de que técnicas baseadas em outros índices possam fornecer melhor desempenho do
que as técnicas baseadas em medição de frequência (XU; MAUCH; MARTEL, 2004).

Apesar das vantagens citadas, deve ser tomado cuidado com relação aos ajustes ado-
tados para as técnicas de proteção anti-ilhamento baseadas em medição de frequência.
Essa cautela deriva do fato de que as mesmas possuem uma ZND, a qual é especialmente
caracterizada quando o desbalanço entre a carga e a geração no sistema ilhado não é
significativo no momento de formação deste. Baseando-se em senso comum, a primeira
solução vislumbrada para a eliminação da ZND seria a adoção de um ajuste sensível e
conservador, de forma que um mínimo desbalanço entre a carga e a geração no sistema
ilhado culminasse na sensibilização do sistema de proteção quando da sua formação. En-
tretanto, quando analisada com uma maior atenção, conclui-se que essa opção implica
na interpretação equivocada da formação de sistemas ilhados quando da ocorrência de
eventos corriqueiros em SDEEs que impliquem em variações no valor de frequência do
gerador distribuído – como por exemplo, tomada ou rejeição de blocos de carga conside-
ráveis. A outra possibilidade, menos conservadora, seria adotar um ajuste pouco sensível
baseado na prerrogativa de que mesmo havendo falha na detecção da condição de ilha-
mento, qualquer modificação de carga no sistema ilhado sensibilizaria esses sistemas de
proteção (REDFERN; USTA; FIELDING, 1993; SALMAN; KING, 1999). Este argumento é vá-
lido, embora venha em detrimento do tempo requerido para a identificação da ocorrência
de ilhamento em condições nas quais a ZND é caracterizada.

Do exposto no parágrafo anterior, fica caracterizado um compromisso de ajuste para as
técnicas de proteção anti-ilhamento baseadas em medição de frequência. Tal característica
torna a parametrização dessas funções uma tarefa não trivial, visto que é complexo esta-
belecer um critério totalmente confiável para os ajustes de seus parâmetros (XU; MAUCH;

MARTEL, 2004; VIEIRA JR, 2006). A partir dos argumentos expostos, é razoável supor que
essas funções apresentam atrasos de tempo na identificação da ocorrência de ilhamento,
característica que irá compor os cenários de teste apresentados no Capítulo 5 deste texto.

3.5 Considerações Finais

Neste capítulo do texto foram apresentados aspectos técnicos e regulatórios associados
à prática de operação de SDEEs ilhados. Devido a esse conceito ser relativamente recente

se conecta – contra danos advindos de condições operativas adversas (XU; MAUCH; MARTEL, 2004). Isso
posto, essas funções são efetivas como retaguarda das funções de proteção especialmente dedicadas para
detectar a ocorrência de ilhamento (YIN; CHANG; DIDUCH, 2004).
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no histórico dos SEPs, ainda são verificados muitos desafios do ponto de vista técnico que
necessitam ser sobrepostos para a sua plena aplicação.

Dentre os desafios que necessitam ser sobrepostos, neste trabalho é dada ênfase aos
transitórios observados no sistema durante a ocorrência do ilhamento, os quais são in-
fluenciados – dentro de um conjunto de outros fatores – por modificações nos sistemas
de controle dos geradores distribuídos. É consenso entre os profissionais da área que se
faz necessária uma transição suave da rede entre a operação em paralelo com a SD e a
operação ilhada (KATIRAEI et al., 2008a), sendo que propostas para garantir essa carac-
terística ainda constituem um desafio no campo da pesquisa (OLIVARES et al., 2014). O
presente trabalho se enquadra justamente no contexto apresentado, buscando contribuir
especificamente com a elaboração de mecanismos de controle a serem aplicados aos sis-
temas de excitação de GSDs, que propiciem uma menor excursão das variáveis desses
geradores durante o processo de ilhamento, acarretando – sobre a ótica adotada por este
trabalho – numa menor severidade dos transitórios observados nas grandezas tanto do
gerador controlado quanto da rede em que o mesmo se conecta.

No contexto operativo de sistemas ilhados, adota-se como premissa que o sistema de
proteção anti-ilhamento é o responsável por desencadear as mudanças necessárias nos
sistemas de controle do gerador distribuído face a sua nova realidade operativa. Dessa
forma, subentende-se que o tempo decorrido para essa identificação constitui um fator
crítico ao tema que este trabalho se propõe a analisar. Quanto maior o tempo decorrido
para a identificação da ocorrência de ilhamento, maior será a distância do ponto operativo
do gerador distribuído em relação ao seu novo ponto de equilíbrio caracterizado pela
operação ilhada, haja vista que a sua operação com um OC em seu sistema de excitação
inadequado a sua nova condição operativa pode resultar em um comportamento dinâmico
instável.

Do exposto no último parágrafo, subentende-se que a atuação inadequada14 do sistema
de proteção anti-ilhamento possui efeito direto na severidade dos transitórios observados
no GSD quando da ocorrência do ilhamento. Tomando como princípio que existe uma
alta complexidade na tarefa de estabelecer um critério para os ajustes que conferem uma
operação adequada aos sistemas de proteção anti-ilhamento usualmente aplicados pela
indústria, conclui-se que uma das características da estrutura de controle que este trabalho
propõe é a mínima dependência operativa em relação aos mesmos.

14Leia-se, com atraso de tempo significativo.
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Capítulo 4
Proposta da Estrutura Híbrida de

Controle de Sistemas de Excitação de
Geradores Síncronos Distribuídos

4.1 Considerações Iniciais

Conforme evidenciado no Capítulo 3 deste texto, ainda são grandes os desafios de
natureza técnica que necessitam ser superados para a plena aplicação do conceito de
operação de SDEEs ilhados. Dentre esses desafios, destaca-se aquele associado à atenuação
dos transitórios da rede observados durante o processo de ilhamento. Tais transitórios são
decorrentes de uma série de eventos, dentre os quais estão as modificações nas malhas de
controle dos geradores distribuídos quando da alteração do modo operativo da rede em
que os mesmos se conectam. Se realizadas de forma inadequada, tais modificações podem
contribuir significativamente para a severidade dos transitórios citados.

Partindo de um ponto de vista mais geral do contexto de GD, existe uma preocupação
por parte das CDs associada a excursão dos níveis de tensão terminal dos geradores
distribuídos para além de valores desejados, em situação em que os mesmos operam em
paralelo com a SD regulando a potência reativa injetada na rede.1

Com o objetivo de solucionar os problemas elencados nos parágrafos supracitados,
este capítulo do texto apresenta uma estrutura híbrida de controle a ser aplicada ao SE
de GSDs que operam em sistemas de distribuição que permitem a prática de operação
ilhada, a qual possui os objetivos de: i) contribuir positivamente para a diminuição da
severidade dos transitórios observados no comportamento dinâmico do GSD controlado –
e por consequência, da rede em que o mesmo se conecta – durante o processo de ilhamento;
e ii) manter em condições de RP a tensão terminal do GSD controlado dentro de uma
faixa classificada como adequada, através do estabelecimento de um compromisso entre

1Ou fator de potência.
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essa grandeza e a respectiva potência reativa injetada no sistema.
Para atender aos seus objetivos, este capítulo do texto será estruturado como segue:

em um primeiro momento serão apresentados os problemas de windup e bumped trans-
fer recorrentes em sistemas de controle, sendo apresentadas as alternativas comumente
utilizadas para solucioná-los – as quais fundamentam a estrutura híbrida de controle pro-
posta por este trabalho. Num segundo momento será apresentada a estrutura de híbrida
de controle proposta, sendo realizada em conjunto uma avaliação – através de simulações
numéricas – do seu funcionamento e dos efeitos de diferentes valores atribuídos aos seus
principais parâmetros de ajuste. A partir dos resultados dessa avaliação será proposto
um conjunto de ajustes que serão utilizados nas simulações que irão compor o capítulo
de resultados deste texto.

4.2 Caracterização dos Problemas de Windup e Bum-
ped Transfer em Sistemas de Controle e Respec-
tivas Compensações

Esta seção do capítulo apresentará os problemas de windup e bumped transfer, os
quais são recorrentes em sistemas de controle em malha fechada. Num primeiro momento
esses problemas serão caracterizados. Na sequência, serão apresentadas as técnicas de
compensação Anti-Windup (AW) e Bumpless Transfer (BT) que forneceram subsídios
para a concepção da estrutura híbrida de controle proposta por este trabalho. Por fim,
serão apresentadas algumas considerações finais acerca das compensações AW e BT, as
quais fundamentam a concepção da estrutura de controle proposta.

4.2.1 Problema de Windup

Sistemas de controle em malha fechada, em sua maioria, são projetados e parametri-
zados sob a ótica da teoria linear de controle. Tal aproximação é adequada para regulação
próxima da referência desejada, situação em que pequenas excursões de suas variáveis são
observadas. Entretanto, em sistemas de controle com uma ampla faixa de operação, com-
portamentos não lineares devem ser considerados durante a sua fase de projeto (ASTROM;

RUNDQWIST, 1989).
Um tipo de não linearidade muito presente em sistemas de controle está associada aos

seus atuadores, os quais geralmente possuem limitações associadas a sua faixa operativa.
Por exemplo, um motor possui uma limitação de velocidade, enquanto uma válvula não
pode abrir mais que seu limite superior ou adquirir um estado menor que o caracterizado
pela condição de totalmente fechada. Portanto, em um sistema de controle com uma
ampla faixa de condições operativas, pode acontecer da variável de controle alcançar os
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limites do atuador. Esse efeito pode ser encarado como uma saturação do sinal de controle
(ASTROM; HAGGLUND, 1995).

A Figura 4.1 apresenta um sistema de controle do tipo Single-Input Single-Output
(SISO), no qual está presente uma não linearidade no atuador. Na condição de saturação
do atuador, o sinal de controle inserido na planta ‘�̂�’ é diferente do sinal da saída do
controlador ‘𝑢’.

Figura 4.1 – Diagrama de blocos de um sistema de controle do tipo SISO em malha fechada com repre-
sentação de saturação do atuador

Fonte: Adaptado de Bohn e Atherton (1995)

Em referência a Figura 4.1:

– 𝑤(𝑡) é a referência do sistema de controle, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑦(𝑡) é a variável controlada ou de saída, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑢(𝑡) é o sinal de saída do controlador, em 𝑝.𝑢.;

– �̂�(𝑡) é o sinal de entrada da planta controlada, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑒(𝑡) é o erro de controle, formado através da diferença entre a referência do sistema
de controle e a variável controlada, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐺𝐶(𝑠) é a função de transferência do controlador;

– 𝐺𝑃 (𝑠) é a função de transferência da planta controlada.

As limitações do saturador comumente consideradas podem ser descritas pelas relações
(4.1) e (4.2), originalmente apresentadas em Peng, Vrancic e Hanus (1996). A relação (4.1)
modela os valores mínimo e máximo em que a variável de controle pode excursionar.2 Por
sua vez, a relação (4.2) modela os valores mínimo e máximo que a taxa da variação da
variável de controle em relação ao tempo pode assumir.3 Ambos os limites são dados pelo
modelo matemático do atuador.

2Tais limitações são referenciadas na teoria de controle como “hard limits”.
3O ponto sobre a variável indica a sua derivada em relação ao tempo.
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�̂�(𝑡) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑢𝑚𝑎𝑥 se 𝑢(𝑡) ≥ 𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑢(𝑡) se 𝑢𝑚𝑖𝑛 < 𝑢(𝑡) < 𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑚𝑖𝑛 se 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑖𝑛

(4.1)

˙̂𝑢(𝑡) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̇�(𝑡)𝑚𝑎𝑥 se �̇�(𝑡) ≥ �̇�(𝑡)𝑚𝑎𝑥

�̇�(𝑡) se �̇�(𝑡)𝑚𝑖𝑛 < �̇�(𝑡) < �̇�(𝑡)𝑚𝑎𝑥

�̇�(𝑡)𝑚𝑖𝑛 se �̇�(𝑡) ≤ �̇�(𝑡)𝑚𝑖𝑛

(4.2)

Em referências as expressões (4.1) e (4.2):

– 𝑢𝑚𝑖𝑛 e 𝑢𝑚𝑎𝑥 são, respectivamente, os valores mínimo e máximo da faixa de valores
em que a variável de controle pode excursionar;

– �̇�(𝑡)𝑚𝑖𝑛 e �̇�(𝑡)𝑚𝑎𝑥 são, respectivamente, os valores mínimo e máximo da faixa de
valores que taxa de variação da variável de controle em relação ao tempo pode
excursionar.

As não linearidades inerentes ao atuador depreciam a performance do controlador,
tendo a potencialidade de ocasionar a ocorrência de windup, instabilidade e ciclos limites
no processo controlado (RUNDQWIST, 1991).

No contexto deste trabalho evidencia-se o windup. Esse fenômeno é explicado qualita-
tivamente em Peng, Vrancic e Hanus (1996). Considere que o sistema em malha fechada
apresentado na Figura 4.1 possua um controlador do tipo Proporcional + Integral (PI)
ou Proporcional + Integral + Derivativo (PID). Suponha ainda que tanto o controlador
quanto o processo controlado estejam em regime permanente com seus respectivos esta-
dos nulos, e subitamente é aplicado um degrau na referência ‘𝑤(𝑡)’ do controlador. Tal
ação gera um salto no sinal de controle ‘𝑢(𝑡)’, fazendo com que seja atingindo o seu valor
máximo ‘𝑢𝑚𝑎𝑥’. Nessa condição o valor de ‘�̂�(𝑡)’ passa a ser menor que o valor de ‘𝑢(𝑡)’, e
um incremento na variável de controle não levará a uma resposta mais rápida do processo
controlado (BOHN; ATHERTON, 1995). Por consequência, o comportamento do sinal da
variável controlada ‘𝑦(𝑡)’ passa a ser mais lento que o caso não limitado – ou seja, linear.
Devido à resposta lenta do sinal ‘𝑦(𝑡)’, o sinal de erro ‘𝑒(𝑡)’ diminui a uma taxa mais lenta.
Desse modo, a ação integral do controlador possui um sinal de saída mais elevado do que o
observado no caso não limitado. Na condição em que o sinal da variável controlada ‘𝑦(𝑡)’
se aproxima da referência ‘𝑤(𝑡)’ ajustada, o sinal de controle 𝑢(𝑡) permanece saturado ou
próximo à saturação devido ao valor elevado do sinal de saída do integrador. O valor do
sinal de controle ‘𝑢(𝑡)’ começa a diminuir apenas quando o sinal de erro ‘𝑒(𝑡)’ possuir um
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valor negativo durante um tempo suficientemente longo. No Apêndice A deste texto os
fenômenos descritos neste parágrafo são apresentados a partir de um exemplo numérico.

Os fenômenos citados no parágrafo anterior possuem um efeito prático de adicionar um
sobressinal e um tempo elevado de acomodação à variável controlada (PENG; VRANCIC;

HANUS, 1996). Além disso, em alguns casos pode ser observada a indução de oscilações
nessa mesma variável (ASTROM; RUNDQWIST, 1989).

Os problemas de windup usualmente ocorrem quando grandes alterações na referência
do controlador são realizadas, ou na ocorrência de grandes distúrbios na planta ou mal
funcionamento de algum equipamento que compõe o sistema de controle (ASTROM; HAG-

GLUND, 1995). Tais problemas são usualmente encontrados em sistemas que possuem
controladores do tipo PI ou PID, os quais estão associados a grande parcela dos sistemas
de controle encontrados em aplicações industriais (PENG; VRANCIC; HANUS, 1996). Entre-
tanto, foi reconhecido que o windup do integrador é um caso especial de um problema mais
geral. Qualquer controlador com modos relativamente lentos ou instáveis, em condição
na qual o atuador do sistema de controle possua limitações operativas, vai experimentar
windup (KOTHARE et al., 1994).

4.2.2 Compensação Anti-Windup

Em condições de saturação o atuador permanecerá em seus limites operativos inde-
pendentemente do valor da variável controlada do processo 𝑦(𝑡). Nessa condição, a malha
de realimentação é interrompida (ASTROM; HAGGLUND, 1995). Além disso, como a saída
do controlador não conduz o comportamento dinâmico da planta, os estados do contro-
lador são atualizados de forma errada, ocasionando a ocorrência do windup. Sob outra
perspectiva, esse fenômeno pode ser interpretado como a inconsistência entre o sinal de
entrada da planta e os estados do controlador (KOTHARE et al., 1994).

Uma das formas mais usuais de evitar o fenômeno do windup é adicionar um ramo
de compensação extra ao controlador. Esse ramo é denominado de ramo de compensação
Anti-Windup (AW), cujo principal objetivo é fazer com que os estados do controlador
sejam atualizados corretamente de forma que os mesmos possuam valores adequados du-
rante a saturação (RUNDQWIST, 1991; VRANCIC, 1997). Nos casos em que os controladores
são do tipo PI ou PID esse esforço é realizado via redução do termo integral (VRANCIC,
1997).

Muitas técnicas de compensação AW são apresentadas na literatura.4 Dentre essas é
dado destaque ao método conhecido como Seguimento da Variável de Controle (SVC),5

o qual constitui um método clássico de compensação AW (BOHN; ATHERTON, 1995) e é
apresentado na Figura 4.2.

4Sugere-se a leitura das referências Kothare et al. (1994), Bohn e Atherton (1995) e Vrancic (1997)
para o conhecimento das técnicas de compensação AW usualmente referenciadas na literatura.

5Método também referenciado na literatura como tracking, back-calculation ou anti-reset.
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Figura 4.2 – Diagrama de blocos da compensação AW através do método SVC em um sistema de controle
do tipo SISO

Fonte: Adaptado de Bohn e Atherton (1995)

Em referência a Figura 4.2:

– 𝐾𝑃 é o ganho proporcional do controlador PI do sistema de controle, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝐼 é o ganho integral do controlador PI do sistema de controle, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐹 (𝑠) é a função de transferência do ramo de compensação AW.

Na compensação AW pelo método SVC um caminho extra de realimentação é provido
ao controlador, o qual é adicionado na entrada do integrador. Esse caminho é caracteri-
zado pelo erro entre os sinais de saída do controlador ‘𝑢(𝑡)’ e de entrada da planta ‘�̂�(𝑡)’,
o qual é submetido a uma dinâmica determinada pela função de transferência ‘𝐹 (𝑠)’. Em
grande parcela das aplicações a função de transferência ‘𝐹 (𝑠)’ é dada por um ganho do
tipo “1/𝜏”, em que ‘𝜏 ’ é denominado como constante de tempo da compensação AW.6

No arranjo apresentado o caminho de realimentação recalcula o termo integral para que
a saída do controlador esteja exatamente nos limites de saturação (RUNDQWIST, 1991;
KOTHARE et al., 1994; ASTROM; HAGGLUND, 1995), diminuindo desse modo o efeito de
windup.

Sobre uma outra ótica, o método de SVC pode ser visto como um caso especial da
generalização do problema de compensação AW pela aproximação de observador de esta-
dos, em que os modos instáveis são estabilizados pela realimentação durante a saturação,
enquanto os estados estáveis são mantidos inalterados (RUNDQWIST, 1991).

Destaca-se que nesse arranjo, o ramo de compensação AW se torna ativo na dinâmica
do sistema de controle apenas quando constatada uma inconsistência entre os sinais de

6Julga-se conveniente não realizar o processo de atualização dos estados do controlador de forma
abrupta, mas sim de forma suave. Isso justifica a ponderação do sinal de erro entre ‘𝑢(𝑡)’ e ‘�̂�(𝑡)’ pela
constante de tempo ‘𝜏 ’ (RUNDQWIST, 1991).
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saída do controlador ‘𝑢(𝑡)’ e o sinal de entrada da planta controlada ‘�̂�(𝑡)’. Isso implica
que quando o atuador está em sua região linear de operação, o controlador possui seu
desempenho de acordo com seus critérios lineares de projeto (ASTROM; HAGGLUND, 1995).

No Apêndice A deste texto é apresentado o efeito da compensação AW a partir de um
exemplo numérico.

4.2.3 Problema de Bumped Transfer em Sistemas de Controle

Muitos processos industriais se deparam com a necessidade de seus controladores pos-
suírem duas ou mais lógicas de controle implementadas em seus algoritmos. Isso é evi-
denciado pelo fato de praticamente todos os controladores apresentarem a possibilidade
de operar nos modos manual e automático (VRANCIC, 1997), conforme exemplificado na
Figura 4.3.7

Figura 4.3 – Transição via ação de chaveamento entre os modos manual e automático de operação em
um sistema de controle em malha fechada do tipo SISO

Fonte: Adaptado de Peng, Vrancic e Hanus (1996)

Em referência a Figura 4.3:

– �̂�𝑚(𝑡) é o sinal de controle proveniente do modo manual de operação. Geralmente
o seu valor é constante em relação ao tempo.

Do modo em que os algoritmos de controle são implementados, tipicamente a trans-
ferência entre modos de controle é realizada de forma abrupta. Se vista no formato de
diagrama de blocos, esse processo de transição pode ser interpretado como uma ação de
chaveamento – conforme apresentado na Figura 4.3 – a qual gera uma descontinuidade no
sinal de controle aplicado na planta. Se realizada de forma não planejada, a ação de chave-
amento tem a potencialidade de induzir transitórios na planta (ZACCARIAN; TEEL, 2004),
o que não é desejável pela depreciação na resposta dinâmica da mesma, e até mesmo em

7Devido ao fato do controlador possuir apenas dois modos de operação, o exemplo citado é um caso
especial de um problema geral em que o mesmo possui inúmeros modos de controle. Apesar de sua
simplicidade, o caso com dois modos de operação caracteriza bem o problema de bumped transfer.
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casos mais severos, pela indução de comportamento dinâmico instável no sistema. Esse
problema é referenciado na literatura como bumped transfer (VRANCIC, 1997).

De modo análogo ao windup, o problema de bumped transfer é bem caracterizado em
controladores do tipo PI ou PID, nos quais estão presentes a ação integral de controle
(PENG; VRANCIC; HANUS, 1996). Quando em modo automático a ação integral atua com
o objetivo de tornar nulo o sinal de erro ‘𝑒(𝑡)’, o qual é formado pela comparação entre
a referência ajustada ‘𝑤(𝑡)’ e a variável controlada ‘𝑦(𝑡)’. Caso o controlador seja chave-
ado para o modo manual, o erro poderá possuir valores espúrios que serão integrados pelo
controlador PI caso o mesmo continue em operação,8 fazendo com que o algoritmo de con-
trole do modo automático produza um sinal diferente daquele gerado pelo modo manual
(ASTROM; HAGGLUND, 1995). Assim, num eventual retorno para o modo automático,
podem ser induzidos transitórios indesejados na planta controlada. Tais transitórios, que
são iniciados a partir da ação de chaveamento que implica em uma descontinuidade no
sinal de controle, são caracterizados pela necessidade do controlador adequar o seu sinal
de saída à condição operativa de malha fechada.

Caso o sistema não se desestabilize, além da indução dos transitórios, existe a potenci-
alidade do bumped transfer conferir um tempo de acomodação elevado ao comportamento
dinâmico da variável controlada ‘𝑦(𝑡)’. Isso decorre do fato do sinal de saída do integrador
diminuir o seu valor apenas quando o sinal de erro de controle ‘𝑒(𝑡)’ possuir um sinal
oposto do sinal de controle ‘�̂�(𝑡)’ por um tempo suficientemente longo (VRANCIC, 1997),
a exemplo do que ocorre no problema de windup. No Apêndice A os fenômenos descritos
nos parágrafos anteriores são apresentados a partir de um exemplo numérico.

4.2.4 Compensação Bumpless Transfer

Quando em operação manual, o problema de bumped transfer é evitado se o modo
automático de controle for corretamente inicializado quando da transferência entre os
mesmos. Portanto, o problema de bumped transfer pode ser encarado como um problema
de condição inicial para o controlador (ZACCARIAN; TEEL, 2004).

Esse problema é solucionado fazendo com que no momento do chaveamento o sinal
de controle do modo automático ‘𝑢(𝑡)’ coincida com o sinal de controle do modo manual
‘𝑢𝑚(𝑡)’, garantindo uma transição suave entre os mesmos (ASTROM; HAGGLUND, 1995).
Essa transferência é denominada na literatura por Bumpless Transfer (BT) (ASTROM;

HAGGLUND, 1995; VRANCIC, 1997). Um método eficiente para a aplicação do BT é a
utilização do método SVC, conforme apresentado na Figura 4.4 (PENG; VRANCIC; HANUS,
1996). O caminho de realimentação extra adicionado compensa o termo integral, de modo
que o sinal de controle do modo automático ‘𝑢(𝑡)’ se aproxime do modo manual ‘𝑢𝑚(𝑡)’

8Em um primeiro momento, o modo automático poderia ser desabilitado quando da operação do
modo manual para a solução do problema de bumped transfer. Essa solução seria restrita, pelo fato do
problema ser eliminado apenas quando o valor de saída do controlador no modo automático em condição
de regime permanente com a entrada nula ser igual ao valor do controlador no modo manual.
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(ASTROM; HAGGLUND, 1995). No Apêndice A deste texto é apresentado o efeito da
compensação BT a partir de um exemplo numérico.

Figura 4.4 – Diagrama de blocos da compensação BT através do método SVC em um sistema de controle
do tipo SISO

Fonte: Adaptado de Peng, Vrancic e Hanus (1996)

4.2.5 Discussões Adicionais

É notável a semelhança entre as soluções para os problemas de windup e bumpless
transfer, as quais são apresentadas respectivamente pela Figura 4.2 e Figura 4.4. Um
método AW é usualmente aplicado como uma técnica BT, o qual diminuirá o salto na
entrada da planta durante o chaveamento (PENG; VRANCIC; HANUS, 1996). Desse modo,
na literatura o problema de bumped transfer é comumente tratado em conjunto com o pro-
blema de windup. A associação entre esses problemas é fundamentada pelos argumentos
apresentados abaixo (ZACCARIAN; TEEL, 2004):

o O problema de bumped transfer pode ser visto como um problema de substituição
do sinal de controle aplicado na planta. Por sua vez, o problema de windup trabalha
com a saturação desse mesmo sinal. Em ambos os casos, por qualquer razão que
seja, o tipo de fenômeno tratado implica na diferença entre o valor do sinal de
controle aplicado na planta e o sinal de saída do controlador;

o Com bastante frequência soluções para o problema de windup acabaram se tornando
muito úteis como um ponto de partida para o problema de bumped transfer.

Do exposto, os problemas de análise e síntese de sistemas de controle sujeitos a li-
mitações e substituições de entrada podem ser relacionados (GRAEBE; AHLEN, 1996).
Desse modo, os mesmos são unificados na literatura numa única teoria denominada de
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Anti-Windup Bumpless Transfer (AWBT) (KOTHARE et al., 1994). A partir da unificação
citada é possível fazer uma generalização das compensações AW e BT utilizando o método
SVC, conforme apresentado na Figura 4.5.

Figura 4.5 – Generalização das compensações AW e BT por meio do método SVC em um sistema de
controle do tipo SISO

Fonte: Adaptado de Peng, Vrancic e Hanus (1996)

Em referência a Figura 4.5:

– 𝐴𝑊𝐵𝑇 (𝑠) é a função de transferência do ramo de compensação AWBT.

Na compensação pelo método SVC é assegurada a convergência entre os sinais de saída
do controlador e de entrada da planta. Se a não linearidade presente for uma saturação,
essa estratégia evita o windup do integrador. Se for considerada uma saturação variante
no tempo, no qual os limites superior e inferior são ajustados para o valor corrente do
controle manual (ou outro alternativo) o BT é alcançado (GRAEBE; AHLEN, 1996).

No contexto apresentado, a estrutura híbrida de controle proposta por este trabalho
será inspirada no método SVC. Como esse método unifica a teoria de AW e BT, objetiva-se
alcançar com a sua aplicação a diminuição da excursão das variáveis do GSD controlado, e
por consequência, da rede em que o mesmo se conecta quando da ocorrência do ilhamento
– suavizando os transitórios observados nesse processo, além do atendimento dos níveis
desejados de tensão quando operando em paralelo com a SD regulando a potência reativa
injetada no sistema, estabelecendo um compromisso entre essas variáveis.

Cabe destacar que em Gehrke, Souza e Lima (2015) e Das, Gurrala e Shenoy (2017)
são encontradas aplicações de técnicas BT em sistemas de controle de geradores distribuí-
dos, objetivando suavizar os transitórios observados nesses dispositivos no momento da
ocorrência do ilhamento. No entanto, essas aplicações são direcionadas para geradores dis-
tribuídos que possuem interface de eletrônica de potência com a rede. De qualquer forma,
essas literaturas indicam que a abordagem adotada por esta pesquisa vem sendo utilizada
para a suavização dos transitórios de variáveis do SDEE no momento do ilhamento.
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4.3 Estrutura Híbrida de Controle

Esta seção do capítulo apresenta a Estrutura Híbrida de Controle (EHC) a ser aplicada
em sistemas de excitação de GSDs que operam em SDEEs que permitem a prática de
ilhamento.

A apresentação da EHC será realizada em duas etapas. Em um primeiro momento,
o diagrama de blocos da estrutura será apresentado, oportunidade em que será realizada
uma discussão qualitativa acerca de suas características, pontuando os critérios adotados
para sua concepção. Na sequência, serão apresentados os comportamentos9 das variáveis
internas da EHC proposta e seus efeitos no comportamento dinâmico do GSD controlado
frente algumas perturbações, considerando diferentes valores para seus principais parâ-
metros de ajuste. O principal objetivo desse esforço é apresentar a lógica de operação da
estrutura proposta – complementado a sua descrição qualitativa previamente realizada –
bem como o efeito de seus principais parâmetros de ajuste sobre o comportamento di-
nâmico do GSD controlado. A partir dessa análise, serão argumentadas as escolhas dos
parâmetros citados que irão compor o capítulo de resultados desta pesquisa.

No atual estágio do texto é importante deixar claro o uso do termo “híbrido” para
caracterização da estrutura de controle proposta. Na teoria de sistemas de controle, o
termo híbrido pode se referir a: i) sistemas de controle que consideram em uma mesma
estrutura dinâmicas contínuas e discretas; e ii) sistemas que são efeito da combinação
de estruturas de controle que possuem OCs distintos. No contexto deste trabalho, o
termo híbrido faz referência a capacidade da estrutura de controle proposta em atender
concomitantemente mais de um OC, ajustando a excitação do GSD em função da condição
operativa do sistema em que o mesmo se encontra.

4.3.1 Apresentação da Estrutura Híbrida de Controle

A Figura 4.6 apresenta a EHC, a qual constitui a principal contribuição deste trabalho.

Em referência a Figura 4.6:

– 𝑄𝑟𝑒𝑓 é a referência do controlador de potência reativa,10 em 𝑝.𝑢.;

– 𝑄𝑒 é a potência reativa injetada no sistema pelo GSD, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝑞𝑒 é o sinal de saída do controlador de potência reativa, em 𝑝.𝑢.;
9Os comportamentos das variáveis internas da estrutura de controle proposta são obtidos via inte-

gração numérica de modelo matemático de um sistema teste em aplicativo dedicado para a análise de
transitórios eletromecânicos em SEPs. As descrições da ferramenta de análise computacional, bem como
dos modelos dinâmicos e de rede que compõem o sistema teste, serão apresentados no Capítulo 5 deste
texto.

10Para a obtenção dos resultados desta pequisa, utilizou-se o controle de potência reativa ao contrário
do controle de FP. Os argumentos que sustentam essa escolha serão apresentados no Capítulo 5 deste
texto.
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Figura 4.6 – Diagrama de blocos da EHC proposta

– 𝑉𝑟𝑒𝑓 é o sinal de referência do SE, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞 é o sinal de referência equivalente do SE, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑒𝑄 é o sinal de erro da malha de controle de potência reativa, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑒𝑆𝐸 é o sinal de erro do SE, em 𝑝.𝑢.;

– 𝛼 é o sinal resultante da comparação entre os sinais de tensão terminal limitado e
não limitado, em 𝑝.𝑢.;

– 𝛽 é o sinal de saída do ramo I de compensação, o qual compõe a entrada do inte-
grador presente na malha de controle de potência reativa, em 𝑝.𝑢.;

– 𝛾 é o sinal de entrada do integrador presente na malha de controle de potência
reativa, em 𝑝.𝑢.;

– 𝜓 é o sinal de saída do integrador presente na malha de controle de potência reativa,
em 𝑝.𝑢.;

– 𝜒 é o sinal de saída do ramo II de compensação, o qual é adicionado ao ponto de
soma do SE compondo o seu respectivo sinal de erro, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝑐 é o sinal de tensão terminal após o processo de filtragem aplicado pelo transdutor
de tensão,11 em 𝑝.𝑢.;

11O processo de medição de tensão terminal do gerador controlado passa por um processo de filtragem,
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– 𝑉 𝑀𝐼𝑁
𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋

𝑡 são, respectivamente, os valores mínimo e máximo da faixa de valores
em que se deseja que a tensão terminal do GSD opere em condições de RP, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝑃
𝑃 e 𝐾𝑆

𝑃 são, respectivamente, os ganhos proporcionais dos controladores PI da
malha de controle de potência reativa e do módulo de compensação, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝑃
𝐼 e 𝐾𝑆

𝐼 são, respectivamente, os ganhos integrais dos controladores PI da malha
de controle de potência reativa e do módulo de compensação, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝐶1 é o ganho do ramo I de compensação, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝐶2 é o ganho do ramo II de compensação, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.

Devido a lógica de funcionamento da malha de controle de potência reativa, a qual é
fundamentada na modulação do sinal de referência do SE do GSD controlado para que
o mesmo injete um valor desejado de potência reativa na rede, é adequado estabelecer
um sinal de referência equivalente ao SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’. Esse sinal compreende a soma dos
sinais de saída da malha de controle de potência reativa ‘𝑉𝑞𝑒’ e de referência do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓 ’,
conforme verificado na Figura 4.6 e formalizado pela expressão (4.3). Sob outro ponto de
vista, tomando como base a lógica operativa da malha de controle de potência reativa, a
variável ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ representa de fato a referência do SE.

𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 + 𝑉𝑞𝑒 (4.3)

A EHC é caracterizada pela adição de um módulo de compensação na malha de
controle de potência reativa tipicamente aplicada aos SEs de GSDs, conforme destacado
pelo quadrado de linhas pontilhadas na Figura 4.6.

O principal elemento do módulo de compensação é constituído por um controlador
PI que possui como sinal de entrada o resultado do erro ‘𝛼’ decorrente da comparação
realizada entre os sinais de tensão terminal limitado e não limitado do GSD. O sinal de
saída do controlador PI deriva em dois ramos de compensação. O ramo I de compensação
é caracterizado pelo ganho 𝐾𝐶1, e seu sinal de saída ‘𝛽’ é adicionado na entrada do
integrador da malha de controle de potência reativa. Já o ramo de compensação II é
caracterizado pelo ganho 𝐾𝐶2, e o seu sinal de saída ‘𝜒’ é adicionado ao ponto de soma
do SE, compondo o seu sinal de erro de controle ‘𝑒𝑆𝐸’.

O módulo de compensação é sensibilizado quando o sinal ‘𝛼’ possui um valor diferente
de zero. Em condições normais de operação, como por exemplo, quando o valor de tensão
terminal encontra-se na faixa delimitada pelos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 , o módulo de

compensação não apresenta nenhum efeito sobre a dinâmica do sistema, fazendo com que

decorrente da transformação de um sinal senoidal para um sinal contínuo, o qual é adequado para a
manipulação do sistema de controle. Esse processo é modelado matematicamente por um filtro passa-
baixas. Maiores informações serão apresentadas no Capítulo 5 deste texto.
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a estrutura de controle seja caracterizada por uma típica estrutura de controle de potência
reativa com o desempenho previsto em projeto inalterado.

Na ocorrência de um ilhamento,12 ou na eventualidade da regulação de potência reativa
não ser factível do ponto de vista de atendimento dos níveis desejados de tensão terminal,
a atuação do módulo de compensação é sensibilizada. Nessa condição, o controlador PI do
ramo de compensação atua no sentido de zerar em condições de RP o sinal ‘𝛼’ através da
manipulação do sinal de entrada do integrador da malha de controle de potência reativa
por meio do sinal ‘𝛽’, bem como da modulação do erro ‘𝑒𝑆𝐸’ através da inserção do sinal
‘𝜒’ no ponto de soma do SE. A anulação do sinal ‘𝛼’ tem o efeito prático de fazer com
que a tensão terminal permaneça em condições de RP em algum dos extremos da faixa
determinada pelos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 .

O efeito prático da sensibilização do módulo de compensação da EHC é a modificação
do OC do sistema de excitação de forma espontânea sem a necessidade de manipulação
de chaves e respectivos elementos de sensibilização, os quais são constituídos por relés de
proteção anti-ilhamento ou de tensão. A composição dessas características implica em
uma menor excursão das variáveis de interesse do GSD controlado – e por consequência
da rede em que o mesmo se conecta – quando da formação do sistema ilhado, bem como
na garantia da manutenção de sua tensão terminal em níveis adequados quando operando
em paralelo com a SD regulando a injeção de potência reativa no sistema.

Da forma em que foi concebido, o módulo de compensação destacado na Figura 4.6 se
assemelha a um ramo de compensação AWBT pelo método SVC, com função de trans-
ferência 𝐹 (𝑠) caracterizada por um controlador PI. Nessa condição, além de configurar
um esquema BT, o método de compensação SVC faz com que o sinal de saída da malha
de controle de potência reativa ‘𝑉𝑞𝑒’ seja recalculado de forma que a variável de con-
trole adquira o valor ditado pelos limites de saturação do atuador (RUNDQWIST, 1991;
KOTHARE et al., 1994; ASTROM; HAGGLUND, 1995). Em outras palavras, o método de
compensação SVC contribui para o mantenimento da tensão terminal do GSD controlado
dentro da faixa de valores desejada – a qual é determinada pelos ajustes dos parâmetros
𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 . É importante deixar claro que durante o processo de elaboração da es-

trutura apresentada pela Figura 4.6, em um primeiro momento o ramo de compensação
foi caracterizado apenas por um ganho puro. Entretanto, verificou-se que a adição de um
integrador contribuiu – até mesmo de uma forma mais efetiva que a própria compensação
SVC – para que a tensão terminal se mantivesse em condições de RP exatamente na faixa
de valores determinada pelos ajustes dos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 .

É importante destacar que a EHC proposta faz uma extensão ao método de compensa-
ção SVC. Esta afirmação se deve a dois fatores. O primeiro reside no fato da compensação
ser realizada a partir de uma variável externa ao sistema de controle, sendo que a litera-

12A operação do OCPR em um sistema ilhado é instável. Isso faz com que a tensão terminal do GSD
divirja indefinidamente do seu valor pré-perturbação, sensibilizando a atuação do módulo de compensação
da EHC.
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tura indica que esse método usualmente faz a compensação a partir da variável de saída
do controlador. O segundo consiste no fato da limitação ser inserida propositalmente na
estrutura de controle, valendo-se do fato do método SVC recalcular o valor de saída do in-
tegrador de modo que os limites impostos sejam atendidos, contribuindo para a estrutura
proposta atender aos seus objetivos. Portanto, nessa abordagem existe uma quebra de
paradigma, em que a saturação no sistema de controle deixa de ser um problema, sendo
inserida propositalmente para constituir uma solução.

Do exposto, fica claro que o módulo de compensação que caracteriza a EHC não
pode ser considerado como uma compensação AWBT, conforme aquela sintetizada pela
Figura 4.5. Mas sim, pode ser considerada como uma compensação que foi inspirada em
seus conceitos.

4.3.2 Apresentação de Exemplos Ilustrativos do Funcionamento
da Estrutura Híbrida de Controle

Objetivando compreender a EHC, esta seção do texto apresenta os princípios de seu
funcionamento frente à ocorrência de perturbações específicas, quando a mesma é aplicada
em um sistema teste com características representativas. O sistema teste bem como os
modelos matemáticos que descrevem os seus elementos estão apresentados no Capítulo 5
deste texto.

Objetivando apresentar o funcionamento da EHC para o atendimento de seus princi-
pais objetivos, as seguintes perturbações foram simuladas no sistema teste:

o PA: ocorrência de ilhamento de forma espontânea com a saída da SD do sistema –
a qual é representada no modelo por um barramento infinito – sendo o GSD a única
fonte responsável por atender às cargas da ilha recém-formada;

o PB: mudança da demanda de potência reativa da carga local, com o GSD operando
em paralelo com a SD regulando a potência reativa injetada no sistema através de
seus terminais.

Além de apresentar os princípios de funcionamento da EHC, esta seção do texto tam-
bém apresenta o efeito da alteração dos seus principais parâmetros de ajuste na resposta
dinâmica do GSD, e por consequência, do sistema em que o mesmo se conecta. O princi-
pal objetivo desse esforço é chegar em um conjunto de ajustes que serão utilizados para a
obtenção dos resultados apresentados no Capítulo 5 deste texto.

Remetendo-se ao modelo dinâmico da EHC, os parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁
𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋

𝑡 compõem
dados de entrada para a definição dos seus outros ajustes, e variam de acordo com a
regulamentação da rede em que o GSD controlado irá operar.

A partir do exposto no parágrafo anterior, ficam a ser definidos os ganhos dos dois
controladores PI presentes na estrutura de controle sob análise, bem como os ganhos dos
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ramos de compensação 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2. Objetivando evitar uma explosão combinatorial de
possíveis conjuntos de ajuste e diminuir a complexidade de análise, as seguintes premissas
foram adotadas para os ajustes dos ganhos dos controladores PI que compõem a EHC:

o Valendo-se do fato do módulo de compensação não apresentar efeito sobre o controle
do SE em condições normais de operação – como por exemplo, tensão terminal
dentro faixa ajustada pelos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 – a EHC fica caracterizada

por uma malha de controle de potência reativa típica. Desse modo, os valores de
𝐾𝑃

𝑃 e 𝐾𝑃
𝐼 são previamente definidos para que seja alcançada uma boa regulação da

potência reativa do GSD quando o mesmo opera em paralelo com a SD, sendo os
outros parâmetros da EHC definidos em função dos mesmos;

o O ganho proporcional do controlador PI do módulo de compensação (𝐾𝑆
𝑃 ) é ajustado

no valor unitário, de forma que sua a ação proporcional nos ramos de compensação
I e II sejam ponderados, respectivamente, apenas pelos ganhos 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2;

o O principal objetivo da inserção da ação integral de controle no módulo de compen-
sação é o de manter a tensão terminal do GSD dentro da faixa ajustada em condições
de RP. Desse modo, o seu ganho (𝐾𝑆

𝐼 ) é ajustado num valor adequado para que
esse objetivo seja alcançado, sem que a reposta do sistema se torne oscilatória ou
apresente um tempo de acomodação demasiadamente elevado.

A partir das premissas acima apresentadas, estabelece-se que os ganhos dos controla-
dores PI também são dados de entrada das análises realizadas nas próximas subseções,
sendo os parâmetros 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2 – os quais são, por esse motivo, classificados como os
principais ganhos da estrutura de controle proposta – ajustados em função desses.

Quando não citados os valores dos ganhos 𝐾𝐶1 e/ou 𝐾𝐶2 durante a apresentação dos
gráficos, subtende-se que esses assumem os valores adotados nos ajustes. Cabe ainda des-
tacar que as curvas apresentadas neste capítulo não compõem os resultados do trabalho,
mas sim, servem de subsídio para apresentar os ajustes que serão utilizados para gerá-los.

4.3.2.1 Comportamento da Estrutura Híbrida de Controle frente a Ocorrên-
cia de Ilhamento – Perturbação PA

Para a análise do comportamento da EHC frente a ocorrência da perturbação PA,
a condição pré-perturbação do sistema teste é caracterizada pelo GSD operando em FP
unitário suprindo toda a demanda de potência ativa do sistema, além de exportar o
seu excedente de geração para o sistema de subtransmissão, o qual é representado pela
barra de alta tensão da SD. Nessa condição operativa fica estabelecido um intercâmbio
de potência entre a futura ilha e o restante do sistema, com a SD fornecendo potência
reativa e consumindo potência ativa.
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No momento da ocorrência do ilhamento o GSD assume instantaneamente a demanda
de potência reativa da ilha recém-formada, que no caso simulado é de característica in-
dutiva. A Figura 4.7 apresenta o comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD para o
evento simulado para duas configurações distintas do sistema de controle aplicado ao seu
SE. Uma das configurações é caracterizada por um controle de potência reativa típico
(CQ), que corresponde a ETC com a manipulação de suas chaves desabilitada. A outra
é caracterizada pela EHC, cujo diagrama de blocos é apresentado pela Figura 4.6. Além
disso, estão evidenciados os limites da faixa de tensão terminal na qual se deseja que o
GSD opere em condições de RP. Os limites de tensão de RP adotados neste trabalho
corresponde a 0,95𝑝.𝑢. para o limite mínimo e a 1,05𝑝.𝑢. para o limite máximo.

A operação com o controle de potência reativa típico é caracterizada por um afun-
damento de tensão, decorrente da ação dessa malha em diminuir a excitação do GSD
controlado – e por consequência, a potência reativa injetada no sistema – de forma que o
mesmo opere em FP unitário. Quando operando com a EHC, o afundamento de tensão
faz com que o sinal ‘𝛼’ proveniente da comparação entre os sinais de tensão terminal ‘𝑉𝑡’
limitado e não limitado possua um valor não nulo, conforme apresentado pela Figura 4.8,
ativando a dinâmica do módulo de compensação.

Remetendo-se a Figura 4.7, com os ajustes adotados para os ganhos 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2,
verifica-se que o módulo de compensação faz com que a tensão se recomponha rapida-
mente. Quando a tensão terminal atinge o limite superior, o módulo de compensação
atua em sentido contrário até que a tensão se acomode no limite inferior após o período
dinâmico. A acomodação no limite inferior é decorrente da característica indutiva da
carga, em que a EHC – até mesmo quando da formação do sistema ilhado – procurará
trabalhar com a potência reativa o mais próxima da referência ajustada atendendo aos
limites de tensão dados em ajuste.

O sinal ‘𝛼’ constitui a entrada do PI do módulo de compensação, cujo sinal de saída
é multiplicado pelos ganhos 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2, dando origem aos ramos I e II de compensação.

A Figura 4.9 apresenta o sinal de saída do PI do módulo de compensação multiplicado
por diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1 – o que caracteriza o sinal ‘𝛽’. Este último sinal
compõe o sinal de entrada do integrador do PI da malha de controle de potência reativa
– sinal ‘𝛾’ – o qual é apresentado pela Figura 4.10 para diferentes valores de 𝐾𝐶1.

A partir da Figura 4.10 verifica-se que quanto maior o valor de 𝐾𝐶1, maior é o valor
alcançado e maior é a taxa de variação em relação ao tempo do sinal ‘𝛾’. Devido ao
integrador ser um elemento linear, o comportamento do sinal ‘𝛾’ tem efeito direto sobre
o seu sinal de saída ‘𝜓’. Seguindo a tendência apontada, quanto maior o valor do ganho
𝐾𝐶1 maior é a taxa de variação do sinal ‘𝜓’ durante o mesmo período. Esse efeito é
evidenciado na Figura 4.11.

O comportamento do sinal ‘𝜓’ tem efeito direto sobre o comportamento do sinal de
saída da malha de controle de potência reativa ‘𝑉𝑞𝑒’, e por consequência, sobre o sinal
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Figura 4.7 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD controlado frente a ocorrência da pertur-
bação PA – controles CQ e EHC

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

−4

−2

0

2 ·10−2

Tempo (𝑠)

𝛼
(𝑝
.𝑢
.)

Figura 4.8 – Sinal ‘𝛼’ da EHC resultante da comparação entre os sinais de tensão terminal ‘𝑉𝑡’ limitado
e não limitado frente a ocorrência da perturbação PA

de referência equivalente do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’, conforme apresentado, respectivamente, pelas
Figuras 4.12 e 4.13.

No momento da ocorrência do ilhamento o sinal ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ apresenta uma descontinuidade
que diminui o seu valor, impactando diretamente sobre o comportamento dinâmico do
GSD controlado. Essa descontinuidade é decorrente do estabelecimento instantâneo de um
erro entre a potência reativa gerada e a referência ajustada, o qual tem efeito direto sobre o
sinal ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ através do ganho proporcional do PI da malha de controle de potência reativa
(𝐾𝑃

𝑃 ). Instantes após a ocorrência da descontinuidade verifica-se o efeito da atuação
do ramo I de compensação, o qual eleva o valor de referência equivalente até um nível
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Figura 4.9 – Comportamento do sinal de saída do ramo I de compensação ‘𝛽’ da EHC frente a ocorrência
da perturbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1
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Figura 4.10 – Comportamento do sinal de entrada do integrador do controlador de potência reativa ‘𝛾’
da EHC frente a ocorrência da perturbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

adequado para o atendimento da tensão terminal na faixa delimitada pelos ajustes dos
parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 . Por ser relacionado com o valor de saída do integrador

do controlador de potência reativa, verifica-se no sinal ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ a mesma tendência de
comportamento observada no sinal ‘𝜓’, em que quanto maior o valor do ganho 𝐾𝐶1 maior
será a sua taxa de variação momentos após a ocorrência do ilhamento.

O comportamento do sinal de referência equivalente do regulador de tensão tem im-
pacto direto sobre a tensão terminal, bem como sobre a potência reativa, do GSD contro-
lado. Desse modo, quanto maior a taxa de variação da resposta do sinal de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ após a
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Figura 4.11 – Comportamento do sinal de saída do integrador da malha de controle de potência reativa
‘𝜓’ da EHC frente a ocorrência da perturbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1
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Figura 4.12 – Comportamento do sinal de saída da malha de controle de potência reativa ‘𝑉𝑞𝑒’ da EHC
frente a ocorrência da perturbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

ocorrência do ilhamento, maior será a taxa de variação da tensão terminal e da potência
reativa do GSD. Esse comportamento é evidenciado na Figura 4.14 e na Figura 4.15, em
que são apresentados, respectivamente, os comportamentos dinâmicos da tensão terminal
e da potência reativa do GSD controlado para diferentes valores do ganho 𝐾𝐶1.

Nos primeiros instantes após a ocorrência do ilhamento verifica-se uma depreciação nos
níveis de tensão terminal do GSD, a qual é decorrente da atuação da malha de controle
de potência reativa. Como os modelos das cargas do sistema apresentam dependência
com a tensão aplicada em seus terminais, e tomando como premissa que o GSD constitui
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Figura 4.13 – Comportamento do sinal da referência equivalente do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ frente a ocorrência da
perturbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

a única fonte de potência do sistema após a ocorrência do ilhamento, infere-se que a po-
tência ativa demandada pelo sistema decai com a diminuição da tensão terminal do GSD.
Como o sistema de regulação de potência mecânica não consegue modificar a sua saída
na mesma taxa em que a potência elétrica diminui, fica caracterizado o aparecimento de
uma potência acelerante no rotor do GSD, o que causa impacto direto em sua frequência.
Desse modo, uma maior taxa de variação dos níveis de tensão terminal do GSD – por
diminuir o desbalanço entre a potência elétrica e mecânica de uma forma mais rápida
– contribui positivamente para uma diminuição na excursão do sinal de sua frequência,
amenizando o seu transitório para a perturbação simulada. Esse comportamento é verifi-
cado na Figura 4.14, o qual apresenta o comportamento da frequência do GSD controlado
para diferentes valores do ganho 𝐾𝐶1.

Do apresentado até então, conclui-se que valores altos de 𝐾𝐶1 são benéficos para a
diminuição das excursões dos valores de tensão e frequência do GSD. Isso implica, a partir
da ótica adotada por este trabalho, em uma suavização dos transitórios tanto do GSD
controlado quanto da rede em que o mesmo se conecta durante o processo de ilhamento.
Através de simulações verificou-se que para valores de 𝐾𝐶1 superiores a 100,0𝑝.𝑢./𝑝.𝑢., o
impacto sobre o comportamento dinâmico da frequência é pouco perceptível comparando-
se com àquele obtido com o valor de ganho citado.

Devido a planta e o sistema de controle possuírem não linearidades, as condições pré e
pós-operação influenciam significativamente sobre o ajuste dos parâmetros da EHC. Isso
é evidenciado na Figura 4.17, em que foi considerado intercâmbio nulo de potência ativa
entre a SD e a porção do sistema teste que passará a ser alimentada de forma ilhada pelo
GSD. Essa condição operativa por ser muito específica recebe a denominação na literatura
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Figura 4.14 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD controlado frente a ocorrência da pertur-
bação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1
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Figura 4.15 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD controlado frente a ocorrência da per-
turbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

de “condição de carga coincidente”. Para esses casos todas as análises realizadas através
dos gráficos anteriores é válida. Entretanto, a frequência do GSD se comporta de modo
diferente com relação ao aumento do ganho 𝐾𝐶1, onde o melhor desempenho dinâmico é
alcançado com o menor valor de 𝐾𝐶1 simulado.

Decorrente da presença de não linearidades, os ajustes dos parâmetros dos ramos de
compensação do tipo AWBT dependem das condições operativas do sistema. Portanto, é
praticamente inviável encontrar uma compensação ótima para todos os possíveis casos em
que o sistema será submetido (VRANCIC, 1997). Por ser inspirada na teoria de AWBT,



4.3. Estrutura Híbrida de Controle 101

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58

60

62

64

Tempo (𝑠)

𝑓
(𝐻
𝑧
)

𝐾𝐶1 = 10 𝐾𝐶1 = 30 𝐾𝐶1 = 50 𝐾𝐶1 = 60 𝐾𝐶1 = 100

Figura 4.16 – Comportamento da frequência ‘𝑓 ’ do GSD controlado frente a ocorrência da perturbação
PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

esse comportamento também é verificado na EHC proposta. No contexto apresentado,
neste trabalho o ajuste foi realizado objetivando alcançar o melhor desempenho dinâmico
do GSD para o caso em que a geração é maior que a carga da futura ilha. Esse confi-
gura um cenário mais realista, haja vista que a condição de coincidência de carga é um
caso específico e de baixa probabilidade de ocorrência quando comparada a possibilidade
considerada na adoção dos ajustes.
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Figura 4.17 – Comportamento da frequência ‘𝑓 ’ do GSD controlado frente a ocorrência da perturbação
PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1 – caso particular de carga coincidente

Os gráficos anteriormente apresentados destacaram que a adoção de maiores valores
ao ganho 𝐾𝐶1 traz o benefício da obtenção de uma menor excursão da frequência do GSD
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controlado em relação ao seu valor nominal, o que caracteriza do ponto de vista deste
trabalho um transitório menos severo para a rede quando da ocorrência do ilhamento.
Entretanto, a adoção de altos valores para 𝐾𝐶1 possui um inconveniente. Esse efeito
negativo compreende o estabelecimento de um alto valor de erro de controle ao SE ‘𝑒𝑆𝐸’
por um tempo suficientemente longo momentos após a ocorrência do ilhamento. Esse
comportamento é apresentado na Figura 4.18 considerando a inexistência do ramo II de
compensação (𝐾𝐶2 = 0).

O comportamento descrito no parágrafo anterior tem a potencialidade de tornar o GSD
controlado instável conforme o valor de 𝐾𝐶1 se eleva, em situação na qual não seja provida
o ramo II de compensação. Isso é evidenciado pela Figura 4.19, na qual é apresentado
o comportamento da frequência do GSD controlado para diferentes valores de 𝐾𝐶1, onde
também foi considerada a inexistência do ramo II de compensação (𝐾𝐶2 = 0).
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Figura 4.18 – Comportamento do sinal de erro de controle do SE ‘𝑒𝑆𝐸 ’ frente a ocorrência da perturbação
PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1 – inexistência do ramo II de compensação

Devido ao estabelecimento de altos valores ao sinal de erro do SE, adiciona-se o ramo
II de compensação na EHC, cujo sinal de saída compreende a saída do PI do módulo
de compensação multiplicado pelo ganho 𝐾𝐶2. A Figura 4.20 apresenta o comporta-
mento dinâmico do sinal de saída do ramo II de compensação ‘𝜒’ para o evento simulado
considerando diferentes valores de 𝐾𝐶2.

A inserção do ramo II de compensação faz com que o valor do erro de controle do
SE durante o processo de formação do sistema ilhado seja reduzido após a ocorrência do
ilhamento. A Figura 4.21 apresenta o comportamento do sinal de erro de controle do
SE (𝑒𝑆𝐸) para distintos valores de 𝐾𝐶2, onde fica evidenciada a tendência citada neste
parágrafo.
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Figura 4.19 – Comportamento da frequência ‘𝑓 ’ do GSD controlado frente a ocorrência da perturbação
PA para diferentes valores para o ganho 𝐾𝐶1 – inexistência do ramo II de compensação
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Figura 4.20 – Comportamento do sinal de saída do ramo II de compensação ‘𝜒’ da EHC frente a ocorrência
da perturbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2

Além da indução de comportamento dinâmico instável ao GSD, outra característica
negativa associada a adoção de altos valores ao parâmetro 𝐾𝐶1 está na ocorrência de
sobretensões nos terminais do GSD controlado durante o processo de ilhamento. Esse
comportamento é indesejável devido a potencialidade da ocorrência de avarias nas cargas
do sistema ilhado recém-formado, e está diretamente relacionado ao estabelecimento dos
altos valores ao sinal de erro do SE ‘𝑒𝑆𝐸’. Assim, a diminuição do erro provida pelo ramo II
de compensação, além de contribuir para o comportamento estável do sistema, contribui
para a diminuição das sobretensões citadas, conforme evidenciado na Figura 4.22.
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Figura 4.21 – Comportamento do sinal de erro de controle do SE ‘𝑒𝑆𝐸 ’ frente a ocorrência da perturbação
PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2

O comportamento citado no parágrafo anterior também é verificado na potência reativa
injetada pelo GSD, em que quanto maior o valor do ganho 𝐾𝐶2 menor se torna o valor
de pico dessa variável durante o processo ilhamento. Esse comportamento é evidenciado
na Figura 4.23.

Através das simulações verificou-se que a adoção de valores de 𝐾𝐶2 superiores a
30𝑝.𝑢./𝑝.𝑢. implicam em mudanças pouco significativas no comportamento da tensão ter-
minal do GSD, quando comparado com àquele obtido com o ganho citado. Além disso,
verificou-se que para a faixa de valores de 𝐾𝐶1 ajustado, mudanças do valor de 𝐾𝐶2 –
desde que o mesmo não seja nulo ou possua valores muito baixos – tem efeito pouco
significativo sobre o comportamento dinâmico da frequência do GSD controlado.

4.3.2.2 Comportamento da EHC frente a Extrapolação da Tensão Terminal
em Relação aos Limites Desejados – Perturbação PB

Para a obtenção dos resultados apresentados nesta subseção, as condições pré-pertubação
do sistema foram as mesmas adotadas para a caracterização do comportamento da EHC
para a perturbação PA. Como o GSD opera com a referência de potência reativa igual a
zero durante todo o período de simulação – ou seja, FP unitário – devido as restrições
algébricas impostas pela formulação de fluxo de carga, o aumento da demanda de potên-
cia reativa por parte da carga implica na modificação do valor de sua tensão terminal.
Para as condições simuladas, o aumento de demanda de potência reativa é realizado de
tal forma que a tensão terminal do GSD extrapole o limite dado pelo ajuste do parâmetro
𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 .
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Figura 4.22 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD controlado frente a ocorrência da pertur-
bação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2
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Figura 4.23 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD controlado frente a ocorrência da per-
turbação PA para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2

A Figura 4.24 apresenta o comportamento de tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD frente ao
evento simulado para duas configurações distintas do sistema de controle aplicado ao seu
SE. Uma das configurações é caracterizada por um controle de potência reativa típico
(CQ), que corresponde a ETC com a manipulação de suas chaves desabilitada. A outra
é caracterizada pela EHC, cujo diagrama de blocos é apresentado pela Figura 4.6. Além
disso, na Figura 4.24 estão evidenciados os limites que definem a faixa de tensão terminal
na qual se deseja que o GSD opere em condições de RP, onde é verificado que a tensão
terminal extrapola o valor dado por 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 frente a perturbação aplicada.
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Quando operando com a EHC, o afundamento de tensão faz com que o sinal ‘𝛼’
proveniente da comparação entre os sinais de tensão terminal limitado e não limitado
possua um valor não nulo, conforme apresentado pela Figura 4.25, ativando a dinâmica do
módulo de compensação dessa estrutura. Através da Figura 4.24 verifica-se que o módulo
de compensação faz com que a tensão terminal do GSD alcance o limite inferior de tensão
dado em ajuste, e permaneça nessa condição até o fim da simulação. A acomodação no
limite inferior se deve ao fato do controlador manter o valor de potência reativa o mais
próximo da referência ajustada mantendo a sua tensão terminal dentro da faixa desejada,
estabelecendo um compromisso entre essas variáveis.
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Figura 4.24 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD controlado frente a ocorrência da pertur-
bação PB com os controles CQ e EHC

A Figura 4.26 apresenta o sinal de saída do PI do módulo de compensação ‘𝛽’ para
diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1. Tal valor compõem o sinal de entrada do integrador do
PI da malha de controle de potência reativa ‘𝛾’, o qual é apresentado pela Figura 4.27
para diferentes valores de 𝐾𝐶1.

A partir da Figura 4.27 verifica-se que quanto maior o valor de 𝐾𝐶1, maior é o valor
e a taxa de variação em relação ao tempo da entrada aplicada ao integrador do PI da
malha de controle de potência reativa. O mesmo comportamento é verificado no sinal de
saída do integrador ‘𝜓’, conforme verificado na Figura 4.28.

O comportamento do sinal ‘𝜓’ tem efeito direto sobre o comportamento do sinal de
saída da malha de controle de potência reativa ‘𝑉𝑞𝑒’, e por consequência, sobre o sinal
de referência equivalente do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’, conforme apresentado, respectivamente, pelas
Figuras 4.29 e 4.30.
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Figura 4.25 – Sinal ‘𝛼’ da EHC resultante da comparação entre os sinais de tensão terminal ‘𝑉𝑡’ limitado
e não limitado frente a ocorrência da perturbação PB
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Figura 4.26 – Comportamento do sinal de saída do ramo I de compensação ‘𝛽’ da EHC frente a ocorrência
da perturbação PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

Remetendo-se ao comportamento do sinal de referência equivalente do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’,
quando da ocorrência da extrapolação da tensão terminal do GSD para além dos limites
ajustados, o ramo I de compensação atua no sentido de recalcular a saída do controlador
de potência reativa. Essa ação implica num reajuste do valor de referência equivalente do
SE, de forma que a tensão terminal do GSD atenda em condições de RP ao limite da faixa
delimitada pelos ajustes dos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 . Por estar diretamente associado

com o valor de saída do integrador da malha de controle de potência reativa, verifica-se
no sinal de referência equivalente do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ a mesma tendência de comportamento
observada no sinal ‘𝜓’ para mudanças no valor do ganho 𝐾𝐶1.
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Figura 4.27 – Comportamento do sinal de entrada do integrador da malha de controle de potência reativa
‘𝛾’ da EHC frente a ocorrência da perturbação PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1
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Figura 4.28 – Comportamento do sinal de saída do integrador da malha de controle de potência reativa
‘𝜓’ da EHC frente a ocorrência da perturbação PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

A Figura 4.31 apresenta o comportamento da tensão terminal do GSD controlado
para diferentes valores do ganho 𝐾𝐶1. Decorrente do comportamento do sinal de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’,
verifica-se que a adoção de altos valores ao ganho 𝐾𝐶1 confere à tensão terminal do GSD
um sobressinal em relação ao limite inferior da faixa de tensão ajustada, além de um
tempo de acomodação elevado. Por ambos os efeitos serem indesejáveis, infere-se que a
adoção de altos valores ao ganho 𝐾𝐶1 deve ser evitada. Além disso, verifica-se que o valor
de 𝐾𝐶1 = 150, 0𝑝.𝑢./𝑝.𝑢. é o mais adequado, haja vista que a sua adoção implicou na
acomodação da tensão terminal de modo mais rápido ao valor ajustado em 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 .



4.3. Estrutura Híbrida de Controle 109

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

Tempo (𝑠)

𝑉
𝑞
𝑒

(𝑝
.𝑢
.)

𝐾𝐶1 = 50 𝐾𝐶1 = 100 𝐾𝐶1 = 150 𝐾𝐶1 = 200 𝐾𝐶1 = 250 𝐾𝐶1 = 300

Figura 4.29 – Comportamento do sinal de saída da malha de controle de potência reativa ‘𝑉𝑞𝑒’ da EHC
frente a ocorrência da perturbação PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1
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Figura 4.30 – Comportamento do sinal da referência equivalente do SE ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ frente a ocorrência da
perturbação PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

A Figura 4.32 apresenta o comportamento da potência reativa do GSD controlado para
diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1. Decorrente do comportamento do sinal de referência
equivalente do SE, e seguindo o comportamento descrito para a tensão terminal, verifica-
se que a adoção de altos valores do ganho 𝐾𝐶1 implicam no estabelecimento de maiores
valores de pico, bem como um maior tempo de acomodação, para essa variável.

O ramo II de compensação também tem efeito direto sobre o comportamento dinâmico
da tensão terminal do GSD controlado quando da ocorrência da perturbação PB. Por
permitir o acesso direto do PI do módulo de compensação ao ponto de soma do SE, o ramo
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Figura 4.31 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD frente a ocorrência da perturbação PB
para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1
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Figura 4.32 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD frente a ocorrência da perturbação PB
para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶1

II de compensação contribui para uma melhor regulação da tensão terminal. Em outros
termos, o sobressinal e o tempo de acomodação dessa variável no valor determinado pelo
ajuste 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 se tornam substancialmente menores. Esse comportamento é evidenciado na
Figura 4.33 quando observado o comportamento da tensão terminal frente a ocorrência
da perturbação PB com o ganho 𝐾𝐶2 nulo – ou seja, sem o ramo II de compensação
– e com o ganho 𝐾𝐶2 com um valor diferente de zero. Um maior valor de pico e um
tempo de acomodação elevado também são verificados para a potência reativa do GSD
controlado, conforme apresentado na Figura 4.34. A partir da Figura 4.33 evidencia-se a
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característica da tensão terminal em acomodar em condições de RP exatamente no valor
do ajuste do parâmetro 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 . Esse comportamento é decorrente da adição do integrador
no módulo de compensação, o qual possui exatamente essa finalidade.
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Figura 4.33 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD controlado frente a ocorrência da pertur-
bação PB com (𝐾𝐶2 = 10𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.) e sem (𝐾𝐶2 = 0𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.) o ramo II de compensação
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Figura 4.34 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD controlado frente a ocorrência da per-
turbação PB com (𝐾𝐶2 = 10𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.) e sem (𝐾𝐶2 = 0𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.) o ramo II de compensação

A Figura 4.35 apresenta o comportamento do sinal de saída do ramo II de compensação
‘𝜒’ para diferentes valores do ganho 𝐾𝐶2. A tendência de comportamento do sinal ‘𝜒’
influi diretamente sobre o sinal de erro de controle do SE ‘𝑒𝑆𝐸’, em que quanto maior o
valor de 𝐾𝐶2 maior é a excursão do valor de ‘𝑒𝑆𝐸’, conforme verificado na Figura 4.36. Tal
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comportamento tem impacto direto sobre a tensão terminal e potência reativa do GSD
controlado, conforme verificado nas Figuras 4.37 e 4.38, respectivamente.
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Figura 4.35 – Comportamento do sinal de saída do ramo II de compensação ‘𝜒’ da EHC frente a ocorrência
da perturbação PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2
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Figura 4.36 – Comportamento do sinal de erro de controle do SE ‘𝑒𝑆𝐸 ’ frente a ocorrência da perturbação
PB para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2

Devido ao comportamento de ‘𝑒𝑆𝐸’, quanto maior for o valor de 𝐾𝐶2 menor será
o afundamento da tensão terminal do GSD durante a ocorrência da perturbação. No
entanto, verifica-se que a adoção de altos valores a esse parâmetro acarreta em sobressinal
da tensão terminal em relação ao valor ajustado em 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 . A partir dos resultados
obtidos via simulação verificou-se que, a adoção do valor de 70𝑝.𝑢./𝑝.𝑢. para 𝐾𝐶2 atende
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Figura 4.37 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD frente a ocorrência da perturbação PB
para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2
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Figura 4.38 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD frente a ocorrência da perturbação PB
para diferentes valores de ganho 𝐾𝐶2

ao compromisso de propiciar um menor afundamento de tensão no momento da ocorrência
da perturbação, sem que sobressinais em relação ao valor dado no ajuste de 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 sejam
induzidos no comportamento dessa variável.
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4.3.2.3 Discussões Adicionais

O principal objetivo dessa subseção é de sumarizar, a partir dos resultados apresen-
tados nas Subseções 4.3.2.1 e 4.3.2.2, as principais características da EHC e definir os
ajustes dos parâmetros 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2, os quais irão compor os resultados apresentados no
Capítulo 5 deste texto.

Das simulações realizadas para a ocorrência do ilhamento – perturbação PA – verificou-
se que:

o O ramo I de compensação, o qual é figurado pelo ganho 𝐾𝐶1, atua no sentido
de restabelecer de forma rápida a tensão terminal do GSD em níveis adequados.
Destaca-se que além de evitar que a tensão terminal excursione demasiadamente de
seus valores pré-ilhamento – implicando, sob a ótica adotada por esse trabalho, em
uma menor severidade do transitório dessa variável – a velocidade da recomposição
é imprescindível para um menor estabelecimento de desbalanço de potência no eixo
do GSD controlado – tanto em termos de módulo quanto em termos de tempo – e
por consequência, para a amenização do transitório de sua frequência;

o Para o sistema teste verificou-se que a adoção de valores de ganho a partir de
100𝑝.𝑢/𝑝.𝑢. para o parâmetro 𝐾𝐶1 implicam em mudanças pouco significativas no
comportamento dinâmico das variáveis de interesse do GSD controlado, especial-
mente tensão terminal e frequência, em relação àquele obtido com a aplicação do
valor de ganho citado;

o O ramo II de compensação, cuja atuação é sintetizada pelo ganho 𝐾𝐶2, possui as
funções de permitir a operação estável do GSD para altos valores de 𝐾𝐶1, e evitar
a ocorrência de sobretensões na barra terminal do gerador durante o processo de
ilhamento;

o Para a operação estável do GSD baixos valores de 𝐾𝐶2 são suficientes. Do ponto de
vista de supressão das sobretensões observadas durante o processo de ilhamento,
para o sistema teste verificou-se que a adoção de valores de ganho a partir de
30𝑝.𝑢/𝑝.𝑢. para o parâmetro 𝐾𝐶2 implicam em mudanças pouco significativas no
comportamento dinâmico da tensão terminal em relação àquele obtido com a apli-
cação do valor de ganho citado.

Já do ponto de vista da excursão da tensão terminal para além da faixa dada em
ajuste – perturbação PB – verificou-se que:

o O ramo I de compensação atua no sentido de recalcular o termo integral do controle
de potência reativa, de forma que a excitação do GSD seja reajustada para que a
sua tensão terminal atenda em condições de RP a faixa de valores dada através do
ajuste dos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 ;
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o Verificou-se que a adoção de baixos valores para o parâmetro 𝐾𝐶1 faz com que a
tensão atinja o extremo da faixa ajustada com um alto tempo de acomodação. Por
outro lado, valores elevados de 𝐾𝐶1 fazem com que seja observada a ocorrência
de um sobressinal em relação a esse mesmo extremo. Desse modo, deve ser ado-
tado um ajuste que confira baixo sobressinal e um tempo de acomodação adequado
ao comportamento dinâmico da tensão terminal. Para o sistema teste o valor de
150𝑝.𝑢./𝑝.𝑢. para 𝐾𝐶1 se mostrou adequado em atender ao compromisso citado;

o O ramo II de compensação fornece um caminho direto do PI do módulo de compen-
sação ao ponto de soma do SE, tornando mais efetiva a regulação de tensão quando
verificada a sua extrapolação em relação a faixa ajustada;

o Conforme maior é o valor adotado ao parâmetro 𝐾𝐶2, menor é o valor de afunda-
mento de tensão terminal durante a perturbação simulada. Entretanto, altos valores
de 𝐾𝐶2 conferem um sobressinal ao valor de tensão terminal em relação ao extremo
da faixa ajustada durante a sua regulação. Desse modo, deve ser adotado um ajuste
que confira baixo sobressinal e um tempo de acomodação adequado ao comporta-
mento dinâmico da tensão terminal. Para o sistema teste o valor de 70𝑝.𝑢./𝑝.𝑢. para
𝐾𝐶2 se mostrou adequado em atender ao compromisso citado.

Do exposto, buscando um compromisso entre os objetivos da EHC, define-se os se-
guintes ajustes para os parâmetros de 𝐾𝐶1 e 𝐾𝐶2:

o 𝐾𝐶1 = 150𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

o 𝐾𝐶2 = 70𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.

É importante destacar que os ajustes apresentados são particulares para o sistema
teste avaliado, cuja descrição completa encontra-se no Capítulo 5 deste texto. Para ou-
tros sistemas com características diversas do sistema analisado, uma análise semelhante
a apresentada por este capítulo deverá ser realizada para a definição dos valores dos
parâmetros da EHC.

4.4 Considerações Finais

Neste capítulo do texto foi proposta uma estrutura híbrida de controle, cuja fina-
lidade é a aplicação em sistemas de excitação de GSDs que operam em SDEEs que
permitem a operação ilhada de determinadas porções de sua rede. Dentre as caracte-
rísticas da estrutura proposta merecem destaque os fatos de: i) ser concebida a partir de
blocos elementares provenientes da teoria clássica de controle; ii) possuir independência
operativa de sistemas de proteção caracterizados por relés de proteção anti-ilhamento e
sub/sobretensão.
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Para os objetivos que este trabalho se propõe a solucionar, merece menção a forma
em que os problemas de AW e BT são analisados na literatura. É fato que a literatura
reporta abordagens formais do problema de AW e BT. Entretanto, tais abordagens são
direcionadas para plantas com comportamento linear (TEEL; KAPOOR, 1997; ZACCARIAN;

TEEL, 2004), sendo que mesmo nessa condição já é verificada uma alta complexidade de
análise. Decorrente disso, é prático e eficiente utilizar métodos baseados em simulação nu-
mérica para a análise dos problemas de AW e BT em sistemas de controle que apresentem
não linearidades (ASTROM; WITTENMARK, 1996).

No contexto apresentado no último paragrafo, simulações numéricas computacionais
formam uma parte essencial do procedimento de análise desses sistemas (BOHN; ATHER-

TON, 1995), abordagem que foi adotada neste trabalho.
O próximo capítulo do texto avaliará a eficiência da estrutura de controle proposta

neste capítulo em atender aos seus principais objetivos, estabelecendo uma comparação
com os resultados obtidos quando aplicada a ETC apresentada no Capítulo 2 deste texto.
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Capítulo 5
Resultados da Pesquisa

5.1 Considerações Iniciais

Este capítulo do texto apresenta os principais resultados da pesquisa, onde serão evi-
denciados os benefícios da aplicação da EHC proposta no Capítulo 4 deste texto, bem
como a sua capacidade de atender aos objetivos pela qual a mesma foi concebida. Tais
resultados são essencialmente caracterizados pela comparação entre os comportamentos
dinâmicos de um sistema teste obtidos com a aplicação da EHC e da ETC, frente a um
mesmo conjunto de perturbações e condições operativas de RP pré-perturbação.

Objetivando apresentar os resultados de forma estruturada, este capítulo está orga-
nizado como segue: em um primeiro momento serão apresentadas as características da
ferramenta de simulação computacional utilizada para a obtenção dos resultados. Na
sequência, serão apresentadas as características da rede e da carga do sistema teste, além
dos modelos dinâmicos que o compõem. Posteriormente, serão apresentados os resultados
para perturbações que desencadeiam na ocorrência de ilhamento. Seguidos desses, serão
apresentados os resultados relacionados a perturbações que desencadeiam na excursão
da tensão terminal do GSD controlado para valores considerados inadequados, quando
o mesmo opera em paralelo com a SD regulando a potência reativa injetada no sistema.
Por fim, serão realizadas algumas considerações finais acerca dos resultados obtidos.

5.2 Ferramenta de Análise Computacional

O aplicativo Análise de Transitórios Eletromecânicos (ANATEM) (CEPEL, 2016) foi
a ferramenta de análise computacional adotada para a realização das análises propostas
neste trabalho. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica (CEPEL), empresa pertencente ao grupo Eletrobras, tendo seu foco dirigido
para simulação no domínio do tempo de transitórios de natureza eletromecânica – ou
seja, transitórios lentos – presentes em SEPs.
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Atualmente, o ANATEM é amplamente utilizado pelo setor elétrico brasileiro em es-
tudos envolvendo dinâmicas e transitórios eletromecânicos de usinas elétricas conectadas
ao SIN. Esse aplicativo foi adotado pelo ONS em seus procedimentos de rede como fer-
ramenta oficial para estudos de estabilidade, sendo solicitado a todos os agentes que o
adotem, permitindo assim uma comunicação entre os mesmos em linguagem única. Afim
de atender aos requisitos demandados por esses estudos, o ANATEM possui a capacidade
de representação dos principais componentes dinâmicos do sistema elétrico, tais como
geradores síncronos, dispositivos FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Sys-
tem), elos de corrente contínua, motores de indução, cargas estáticas e dinâmicas, usinas
eólicas e sistemas de controle de uma forma geral.

Existem algumas simplificações associadas ao seu algoritmo, adequadas para simulação
de transitórios lentos em SEPs de grande porte, os quais otimizam o seu processo de
solução. Um exemplo dessas simplificações é a representação do sistema por seu circuito
de sequência positiva1 com parâmetros invariantes com a frequência, sendo as linhas
de transmissão e os transformadores representados, respectivamente, pelos seus circuitos
equivalentes “𝜋” e série.

Decorrente de suas considerações para a representação do modelo do sistema elétrico
sob análise, a solução do ANATEM é equacionada sob um sistema de equações algébrico-
diferenciais, ilustrado de forma geral pelas relações (5.1) e (5.2) (SANTOS et al., 2012).

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑧) (5.1)

0 = 𝑔(𝑥, 𝑧) (5.2)

Nas relações (5.1) e (5.2), 𝑥 é o vetor de variáveis de estado do sistema sob análise,
enquanto 𝑧 é vetor de variáveis algébricas desse mesmo sistema. O conjunto de equações
(5.2) descreve as restrições de fluxo de potência, as quais são atendidas a cada passo de
integração utilizado para a solução do conjunto de equações dinâmicas (5.1).

Os sistemas de controle associados aos elementos do sistema elétrico sob análise podem
ser representados por modelos pré-definidos ou através de Controladores Definidos pelo
Usuário (CDU). Esses últimos conferem ao ANATEM uma flexibilidade de modelagem
e precisão de resultados, decorrente da grande variedade de blocos e funções lógicas e
matemáticas disponíveis para a construção dos sistemas de controle. Para a representação
dos sistemas de controle analisados por este trabalho, dispôs-se dessa ferramenta.

1É de conhecimento geral que os SDEEs apresentam redes assimétricas e desequilíbrio de carga entre
as suas fases (SALIM, 2011). No entanto, em um primeiro momento pretende-se analisar o SDEE em
condições simétricas e equilibradas. Portanto, o nível de detalhamento da rede disponibilizado pelo
ANATEM é adequado ao escopo que a presente pesquisa se propõe a desenvolver.
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5.3 Sistema Teste

O SDEE utilizado para a obtenção dos resultados apresentados neste capítulo – de-
nominado por “Sistema Teste” – é ilustrado na Figura 5.1. O mesmo compreende uma
adaptação do sistema apresentado em Jenkins et al. (2000), cujos dados dinâmicos do
GSD foram obtidos de Freitas et al. (2006).

Figura 5.1 – Diagrama unifilar do sistema teste utilizado para a obtenção dos resultados

Fonte: Adaptado de Jenkins et al. (2000).

O sistema teste possui conexão com um sistema de subtransmissão com valores nomi-
nais de tensão e frequência de 132𝑘𝑉 e 60𝐻𝑧, respectivamente. A SD, a qual é responsável
por reduzir o nível de tensão a um valor adequado para distribuição, é representada por
dois transformadores de dois enrolamentos (identificados por TR1 e TR2 na Figura 5.1),
cujos valores nominais de tensão do lado de alta e do lado de baixa correspondem, res-
pectivamente, a 132 e 33𝑘𝑉 . O valor de potência de curto-circuito simétrico no ponto
de conexão do sistema de subtransmissão é de 1500𝑀𝑉 𝐴, que por fins de simplicidade de
representação não possui componente resistiva. As barras 1 e a equivalente do sistema
de subtransmissão (barramento infinito) possuem tensão nominal de 132𝑘𝑉 , enquanto a
barra 6 possui tensão nominal de 6,9𝑘𝑉 . As barras restantes – 2 à 5 – possuem tensão
nominal de 33𝑘𝑉 .

O sistema teste possui em sua infraestrutura, 1 disjuntor (DJ), 7 barras, 4 seções de
linha de distribuição, 3 transformadores e um GSD. O disjuntor “DJ” é responsável por
isolar o SDEE do sistema de subtransmissão, caracterizando a ocorrência de ilhamento.
As linhas de distribuição, por serem consideradas curtas, foram representadas por seus
equivalentes RL série. Devido a faixa de frequências de análise que este trabalho se
propõe a analisar, a mesma representação foi aplicada aos transformadores. Ressalta-
se que, devido às características da ferramenta de análise computacional, as linhas de
distribuição e os transformadores foram representados apenas por seus componentes de
sequência positiva.
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A geração distribuída é caracterizada por uma máquina térmica acoplada a um GSD
com potência nominal de 30𝑀𝑉 𝐴. A potência nominal do GSD equivale a aproximada-
mente 2% do valor de potência de curto-circuito simétrico no ponto de conexão com o
sistema de subtransmissão. Dessa forma, esse ponto de conexão é representado por um
barramento infinito2 em série com uma impedância – caracterizada pelo valor de curto-
circuito simétrico – o que constitui uma boa aproximação para a simulação dinâmica.

Os valores dos parâmetros associados aos modelos dos elementos que compõem a
rede do SDEE, os quais foram utilizados para gerar os resultados desta pesquisa, estão
apresentados no Apêndice B deste texto.

Nas próximas subseções serão apresentados os modelos dinâmicos do GSD e dos seus
sistemas de controle, bem como o modelo das cargas adotado nas simulações.

5.3.1 Representação do Carregamento do Sistema Teste

A representação de cargas em simulações dinâmicas de SEPs constitui um problema
complexo (IEEE, 1993), e ainda são recorrentes pesquisas nessa temática. Essa complexi-
dade deriva de diversos fatores. Dentre esses merecem destaque a grande diversidade de
cargas presentes num sistema elétrico – como por exemplo, lâmpadas, dispositivos eletrô-
nicos, motores e resistências – e a consequente falta de informação precisa acerca dessa
composição (KUNDUR, 1994), bem como as incertezas referentes à resposta das cargas
frente a variações de módulo e frequência do sinal de tensão aplicado em seus terminais
(IEEE, 1993).

Até mesmo num caso hipotético, no qual se conheça exatamente a composição das car-
gas, seria impraticável a representação de cada elemento de forma isolada, especialmente
quando o sistema elétrico analisado é de grandes proporções. Portanto, a representação
de cargas é geralmente acompanhada de consideráveis simplificações (KUNDUR, 1994).
Fundamentando-se nos argumentos anteriormente apresentados, nas simulações realiza-
das neste trabalho foram consideradas cargas estáticas, em que a parcela ativa possui
uma dependência linear com o módulo da tensão aplicada em seus terminais,3 enquanto a
parcela reativa possui uma dependência quadrática4 com a mesma grandeza citada. Essas
relações estão formalmente apresentadas nas expressões (5.3) e (5.4) (CEPEL, 2016). É
válido destacar que essa aproximação é citada como comum em IEEE (1993) quando não
se tem conhecimentos precisos acerca das características de carregamento do sistema sob
análise.

2Do ponto de vista de formulação de fluxo de potência, o barramento infinito que representa o sistema
de subtransmissão foi considerado como sendo a referência angular do sistema, com módulo de tensão
igual a 1,0𝑝.𝑢..

3Carga de corrente constante.
4Carga de impedância constante.
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𝑃𝐿 = 𝑃0

(︃
|𝑉 |
|𝑉0|

)︃
(5.3)

𝑄𝐿 = 𝑄0

(︃
|𝑉 |
|𝑉0|

)︃2

(5.4)

Em referência as expressões (5.3) e (5.4):

– 𝑃𝐿 e 𝑄𝐿 correspondem, respectivamente, a potência ativa e reativa demandada pela
carga 𝐿, em 𝑀𝑊 e 𝑀𝑉 𝐴𝑅;

– 𝑃0 e 𝑄0 correspondem, respectivamente, a potência ativa e reativa demandada pela
carga 𝐿 no início da simulação. Tais valores são obtidos via solução de fluxo de
carga, cujos valores são dados em 𝑀𝑊 e 𝑀𝑉 𝐴𝑅

5;

– |𝑉 | é o módulo da tensão terminal da carga, em 𝑝.𝑢.;

– |𝑉0| é módulo da tensão terminal inicial da carga obtida via solução de fluxo de
carga, em 𝑝.𝑢.6

Por fins de simplicidade de análise, o carregamento do sistema teste foi representado
em uma única barra, a qual é identificada pelo número 4. Os valores de carga adotados
dependem da análise considerada e serão apresentados em conjunto com os resultados.

5.3.2 Modelo Dinâmico do Gerador Síncrono Distribuído

Por se tratar de uma máquina térmica, para a representação do GSD foi utilizado
o modelo de máquina de pólos lisos presente na biblioteca do ANATEM, o qual possui
correspondência com o que é apresentado em IEEE (2003a). Esse modelo considera um
enrolamento de campo e três enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e dois
no eixo em quadratura.

Na Figura 5.2 é apresentado o diagrama de blocos para a equação de oscilação eletro-
mecânica desse modelo. Ao contrário do que ocorre com os elementos da rede, o ANATEM
permite a correção das equações dinâmicas do gerador síncrono com a frequência. Com o
intuito de tornar o modelo mais aderente a realidade, nos resultados apresentados neste
capítulo foi considerada essa correção. Na condição em que esta correção não é aplicada,
tanto na equação de oscilação eletromecânica, quanto nas equações elétricas – as quais
serão apresentadas na sequência através de diagramas de blocos – o sinal de frequência
angular ‘𝜔’ é mantido constante durante a simulação com valor igual a 1,0𝑝.𝑢.

5Essa é uma realidade da ferramenta de análise computacional ANATEM. Em outros aplicativos essas
variáveis podem estar relacionadas aos valores de demanda da carga modelada para condições nominais
de tensão.

6Essa é uma realidade da ferramenta de análise computacional ANATEM. Em outros aplicativos essa
variável pode estar relacionada ao valor de tensão nominal.



122 Capítulo 5. Resultados da Pesquisa

Figura 5.2 – Diagrama de blocos da equação de oscilação eletromecânica para GS de pólos lisos no
ANATEM

Fonte: (CEPEL, 2016)

Em referência a Figura 5.2:

– 𝑃𝑒 é a potência elétrica ativa gerada pelo GS, em 𝑝.𝑢. na base do gerador;

– 𝜔 é a velocidade angular do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑇𝑒 é o torque elétrico do GS, em 𝑝.𝑢. na base do gerador;

– 𝑇𝑚 é o torque mecânico aplicado ao eixo do GS, em 𝑝.𝑢. na base do gerador;

– 𝑇𝑎 é o torque acelerante resultante no eixo do GS, em 𝑝.𝑢. na base do gerador;

– Δ𝜔 é o desvio da velocidade angular do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝛿 é o ângulo do eixo em quadratura do GS, em 𝑟𝑎𝑑;

– 𝐻 é a constante de inércia do GS, em segundos;

– 𝐷 é a constante de amortecimento do GS, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝜔𝑠 é a velocidade angular síncrona do GS, em 𝑟𝑎𝑑/𝑠;

– 𝑠 é o operador de Laplace.

Nas Figuras 5.3 e 5.4 são apresentados, respectivamente, os diagramas de blocos das
equações elétricas de eixo direto e de eixo em quadratura do modelo dinâmico de GS
de pólos lisos implementado no ANATEM. Nesse equacionamento a saliência subtransi-
tória é desprezada. Apesar de ser representado no diagrama, o bloco de saturação não
foi utilizado para a obtenção dos resultados apresentados nas seções subsequentes deste
capítulo.

Em referência as Figuras 5.3 e 5.4:

– 𝐸𝐹 𝐷 é a tensão de campo do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐸𝑞 é a tensão proporcional à corrente de campo do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐸 ′
𝑑 é a tensão transitória do GS projetada no eixo direto, em 𝑝.𝑢.;
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Figura 5.3 – Diagrama de blocos para as equações dinâmicas elétricas do eixo direto para GS de pólos
lisos no ANATEM

Fonte: (CEPEL, 2016)

– 𝐸 ′
𝑞 é a tensão transitória do GS projetada no eixo em quadratura, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐸 ′′
𝑑 é a tensão subtransitória do GS projetada no eixo direto, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐸 ′′
𝑞 é a tensão subtransitória do GS projetada no eixo em quadratura, em 𝑝.𝑢.;

– |𝐸 ′′| é o módulo da tensão subtransitória do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝜆′′
𝑑 é o fluxo magnético subtransitório concatenado do GS projetado no eixo direto,

em 𝑝.𝑢.;

– 𝜆′′
𝑞 é o fluxo magnético subtransitório concatenado do GS projetado no eixo em

quadratura, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐼𝑑 é a corrente de armadura do GS projetada no eixo direto, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐼𝑞 é a corrente de armadura do GS projetada no eixo em quadratura, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐼𝐹 𝐷 é a corrente de campo do GS, em 𝑝.𝑢.;
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Figura 5.4 – Diagrama de blocos para as equações dinâmicas elétricas do eixo em quadratura para GS
de pólos lisos no ANATEM

Fonte: (CEPEL, 2016)

– Sat é a saturação do GS, em 𝑝.𝑢.;

– Sat𝑑 é a saturação do GS projetada no eixo direto, em 𝑝.𝑢.;

– Sat𝑞 é a saturação do GS projetada no eixo em quadratura, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐿𝑑 é a indutância síncrona de eixo direto do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐿𝑞 é a indutância síncrona de eixo em quadratura do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐿′
𝑑 é a indutância transitória de eixo direto do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐿′
𝑞 é a indutância transitória de eixo em quadratura do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐿′′
𝑑 é a indutância subtransitória de eixo direto do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐿𝑙 é a indutância de dispersão da armadura do GS, em 𝑝.𝑢.;

– 𝜏 ′
𝑑0 é a constante de tempo transitória de eixo direto do GS em circuito aberto, em

segundos;
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– 𝜏 ′
𝑞0 é a constante de tempo transitória de eixo em quadratura do GS em circuito

aberto, em segundos;

– 𝜏 ′′
𝑑0 é a constante de tempo subtransitória de eixo direto do GS em circuito aberto,

em segundos;

– 𝜏 ′′
𝑞0 é a constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura do GS em circuito

aberto, em segundos.

Os valores dos parâmetros associados aos modelos dinâmicos do GS – os quais foram
anteriormente apresentados – utilizados para gerar os resultados desta pesquisa estão
apresentados no Apêndice B deste texto.

5.3.3 Modelo Dinâmico do Sistema de Excitação

O modelo dinâmico de SE utilizado no sistema teste é o IEEE ST1A, o qual é original-
mente apresentado em IEEE (2016).7 A Figura 5.58, 9 apresenta o seu diagrama de blocos.
Esse modelo compreende um SE alimentado por uma fonte de potencial, caracterizada
nesse modelo por um transformador auxiliar alocado nos terminais do GSD controlado,10

e regulado através de um retificador controlado.
Devido à característica de sua excitatriz, a máxima tensão disponível de saída do SE

está diretamente relacionada aos níveis de tensão terminal do GSD. O modelo apresentado
contempla a operação de pontes retificadoras completas (que permitem a aplicação de
tensões negativas no enrolamento de campo) ou meia ponte (situação na qual o limite
mínimo de saída do modelo seria igual a zero). Neste trabalho considerou-se a aplicação
de pontes retificadoras completas.

Todas as fontes alternadas que alimentam circuitos retificadores possuem uma impe-
dância interna de característica predominantemente indutiva. O efeito dessa impedância
altera o processo de comutação da ponte retificadora, acarretando em uma diminuição
da tensão média de saída do retificador. Esse efeito é mais pronunciado quanto maior
for a corrente de campo do GSD, a qual compreende a corrente que circula pelo circuito
retificador. No modelo IEEE ST1A, o efeito de falha de comutação é representado através
da constante 𝐾𝐶 no limite superior do limitador do tipo hard limit dinâmico presente no
modelo. No limite inferior esse efeito é omitido, pois quando o GSD opera nessa região

7Esta subseção foi baseada no que é descrito em IEEE (2016). Por simplicidade, em certos trechos
do texto a omissão da citação deixa subentendido que mantém-se a consulta a tal material de referência.

8O diagrama de blocos ilustrado na Figura 5.5 compreende uma simplificação do que é apresentado
em IEEE (2016). Essa simplificação consiste na não representação dos limitadores de sobreexcitação e
subexcitação, bem como dos respectivos gates de entrada dos sinais provenientes desses elementos. Além
disso, todos os limitadores do tipo hard limit foram representados por um único limitador de mesma
natureza presente no sinal de saída do modelo dinâmico.

9Por não compreender o escopo deste trabalho, não foi prevista a adição de sinais estabilizadores
junto ao modelo do SE.

10Outra opção possível para a alimentação do SE representado pelo modelo IEEE ST1A, seria através
de um sistema auxiliar dedicado unicamente a essa função.
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a sua corrente de campo geralmente é baixa, e por consequência, esse efeito é pouco
pronunciado.

O ganho do regulador e as suas respectivas constantes de tempo são representados,
respectivamente, por 𝐾𝐴 e 𝑇𝐴. Nesse tipo de SE as constantes de tempo geralmente
são pequenas e a estabilização do sistema pode ser não requerida. Entretanto, pode ser
desejável reduzir o ganho do SE – o qual geralmente é alto para atender requisitos de RP
– em condições transitórias, visando o aprimoramento da resposta dinâmica do gerador
controlado. Essa função é realizada por um bloco do tipo lead-lag presente na malha de
alimentação direta do modelo dinâmico do SE, ou por um bloco do tipo washout presente
na malha realimentação deste mesmo modelo.

Figura 5.5 – Diagrama de blocos do modelo dinâmico do SE IEEE ST1A – simplificado – aplicado ao
GSD do sistema teste

Fonte: Adaptado de IEEE (2016)

Em referência a Figura 5.5:

– 𝑉𝑟𝑒𝑓 é o sinal da referência do SE, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝑞𝑒 é o sinal de saída da malha de controle de potência reativa, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞 é o sinal da referência equivalente do SE, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐼𝐹 𝐷 é a corrente de campo do GSD, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝑐 é o sinal de tensão tensão terminal proveniente do compensador de carga, em
𝑝.𝑢.;

– 𝑇𝐶 e 𝑇𝐵 são as constantes de tempo do bloco lead-lag presente na malha de alimen-
tação direta do modelo dinâmico do SE, em segundos;

– 𝐾𝐹 é o ganho do bloco washout presente no ramo de realimentação do SE, em
𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝑇𝐹 é a constante de tempo do bloco washout presente no ramo de realimentação do
SE, em segundos;

– 𝐾𝐴 é o ganho de malha direta de RP do SE, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;
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– 𝑇𝐴 é a constante de tempo do SE, em segundos;

– 𝑉𝑅𝑀𝐼𝑁 e 𝑉𝑅𝑀𝐴𝑋 são as constantes dos limites máximos e mínimos do limitador tipo
hard limit dinâmico presente no modelo do SE, ambas 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝐶 é a constante que relaciona a corrente de campo do gerador com a falha de
comutação da ponte retificadora do SE, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.

O sinal de realimentação 𝑉𝑐 do modelo de SE corresponde ao sinal de saída do com-
pensador de carga, cujo diagrama de blocos é apresentado na Figura 5.6. O modelo
apresentado leva em conta que todos os atrasos de tempo provenientes do circuito de
transdução e de compensação estão representados por uma única constante de tempo 𝑇𝑅.

Nos resultados apresentados neste capítulo não foi aplicado o conceito de compensação
de carga. Para esse caso particular, o diagrama de blocos da Figura 5.6 se reduz a
uma simples função de primeira ordem representando um filtro passa baixas,11 em que a
constante de tempo 𝑇𝑅 está associada aos processos de retificação e filtragem do sinal de
tensão terminal para a posterior manipulação pelo sistema de controle do SE.

Figura 5.6 – Diagrama de blocos para as equações do compensador de carga e transdutor de tensão do
SE aplicado ao GSD do sistema teste

Fonte: (IEEE, 2016)

Em referência a Figura 5.6:

– �⃗�𝑡 é o fasor de tensão terminal do GSD controlado, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐼𝑡 é o fasor corrente terminal do GSD controlado, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝐶1 é o valor de tensão terminal do GSD controlado compensado, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑅𝐶 é a parcela resistiva da impedância de compensação, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑋𝐶 é a parcela reativa da impedância de compensação, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑇𝑅 é a constante de tempo do transdutor de tensão terminal, em segundos.

Os valores dos parâmetros associados ao modelo dinâmico do SE, bem como do com-
pensador de carga, utilizados para gerar os resultados desta pesquisa estão apresentados
no Apêndice B deste texto.

11A não aplicação de compensação da carga torna desnecessária a utilização do valor de corrente
terminal. Além disso, para esse caso específico, apenas o valor do módulo da tensão terminal é suficiente.
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5.3.4 Modelo do Controlador de Potência Reativa

O diagrama de blocos do controlador de potência reativa aplicado neste trabalho é
apresentado na Figura 5.7, o qual é dividido em dois módulos. O primeiro módulo é
caracterizado por um bloco de cálculo de potência reativa de referência, o qual possui
como entrada o valor de FP de referência, a informação se o mesmo é adiantado ou
atrasado e a potência ativa instantânea injetada no sistema pelo GSD. O segundo módulo
constitui um controlador do tipo PI, o qual possui a função de zerar em condições de RP
o erro entre a potência reativa de referência e a potência reativa injetada no sistema pelo
GSD. É possível realizar o controle pelo sinal de FP, entretanto esse sinal não permite
identificar o sentido do fluxo de potência reativa nos terminais do GSD. Devido a essa
característica optou-se pela utilização do sinal de potência reativa para realização do
controle. É importante destacar que devido a correspondência entre os valores de FP e
de potência reativa gerada, independentemente da variável utilizada, a lógica de controle
é essencialmente a mesma.

O controlador apresentado é um PI de ação contínua adicionado diretamente ao ponto
de soma do modelo do SE, o que constitui uma estrutura de controle de duas malhas.
A malha externa é constituída pelo controlador de potência reativa, a qual tipicamente
possui uma ação lenta. Por sua vez, a malha interna é constituída pelo próprio modelo
dinâmico do SE, o qual tipicamente possui ação rápida.

Não são aplicadas bandas mortas ou constantes de tempo no controlador de potência
reativa, sendo que da forma em que foi concebido, o GSD controlado atinge a injeção
de potência reativa no sistema desejada de forma suave.12 Os limitadores do tipo hard
limit são aplicados com o objetivo de limitar o sinal de saída do controlador ‘𝑉𝑞𝑒’ e são
apresentados para manter coerência com o modelo apresentado em IEEE (2016). Para a
obtenção dos resultados apresentados neste trabalho esses limites foram desconsiderados.

Verifica-se nesse modelo a presença de duas chaves, as quais são comandadas por
um sinal auxiliar ‘𝑇𝑅’. Neste trabalho, a chave na entrada do integrador é utilizada
para evitar a saturação do mesmo em caso de ocorrência de ilhamento.13 Já a chave na
saída do controlador é utilizada para modificar o OC do sistema de excitação (WALLACE;

KIPRAKIS, 2002; MOHAMAD; BAKAR; MOKHLIS, 2013), sendo que a posição I corresponde
ao OCPR e a posição II corresponde ao OCT.

Neste trabalho, a fonte emissora do sinal 𝑇𝑅 depende do tipo de análise realizada.
Quando aplicadas pertubações que desencadeiam na formação do sistema ilhado, o sinal
𝑇𝑅 é proveniente de um sistema de proteção anti-ilhamento. Por sua vez, quando apli-
cadas perturbações que desencadeiam na excursão da tensão controlada para além dos

12Essa afirmação é válida desde que os parâmetros da malha de controle de potência reativa sejam
adequadamente ajustados para tal finalidade.

13Essa chave também pode ser utilizada em condições de subexcitação ou sobreexcitação, de forma a
desabilitar a ação integral para permitir a correta atuação dos limitadores responsáveis pela eliminação
dessas condições operativas (IEEE, 2016).
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limites desejados, em condições na qual o GSD permanece conectado com o sistema de
grande porte e controla o fluxo de potência reativa através de seus terminais, o sinal 𝑇𝑅
é proveniente de um sistema de proteção de sub/sobretensão.

Figura 5.7 – Diagrama de blocos para as equações dinâmicas do controlador de potência reativa aplicado
ao SE do GSD do sistema teste

Fonte: Adaptado de IEEE (2016)

Em referência a Figura 5.7:

– 𝐹𝑃𝑅𝐸𝐹 é o FP de referência do controlador;

– 𝑄𝑒 é a potência elétrica reativa gerada pelo GSD, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐶𝐹𝑃 é a característica do FP, podendo ser adiantado ou atrasado;

– 𝑄𝑅𝐸𝐹 é a potência elétrica reativa de referência, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑒𝑃 𝐼 é o sinal de erro do controlador PI, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑇𝑅 é o sinal de trip proveniente do sistema de proteção responsável pela modificação
da posição das chaves apresentadas no modelo dinâmico da malha de controle de
potência reativa;

– 𝐾𝑃
𝑃 é o ganho proporcional do controlador PI, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝐾𝑃
𝐼 é o ganho integral do controlador PI, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝑉𝐶𝐿𝑀𝑇 é o valor de extremo dos limitadores do tipo hard limit do modelo dinâmico
da malha de controle de potência reativa, em 𝑝.𝑢.

É válido destacar que a composição das Figuras 5.5 e 5.7 dá origem a estrutura ti-
picamente aplicada aos SEs de GSDs – a qual é denominada por ETC neste trabalho.
Também é importante destacar que a EHC apresentada pela Figura 4.6 nada mais é que
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o controlador apresentado pela Figura 5.7 acrescido do módulo de compensação, descon-
siderando a presença de chaves e respectivos sinais provenientes de elementos periféricos
para a alteração de seus estados.

Os valores dos parâmetros associados ao modelo dinâmico do controlador de potência
reativa utilizados para gerar os resultados desta pesquisa estão apresentados no Apên-
dice B deste texto.

5.3.5 Modelo Dinâmico do Sistema de Regulação de Velocidade

O diagrama de blocos do sistema de regulação de velocidade utilizado no sistema teste
é apresentado na Figura 5.8. Da mesma forma que a ETC, o modelo dinâmico do sistema
de regulação de velocidade possui uma chave sensibilizada pelo sinal 𝑇𝑅. Em sua essência,
o diagrama apresentado corresponde ao modelo dinâmico TGOV1, no qual é representada
a queda de velocidade (dada pelo estatismo 𝑅), a dinâmica da válvula principal de vapor,
um estágio de reaquecimento e um fator de amortecimento (POURBEIK et al., 2013). O
TGOV1 corresponde ao modelo dinâmico mais simples para representação de um sistema
de regulação de velocidade para uma turbina a vapor (SIEMENS PTI, 2009; POURBEIK

et al., 2013). Essa abordagem é adequada a esta pesquisa, visto que o seu foco está na
análise de elementos de controle do sistema de excitação do GSD.

Quando na posição I o controle apresenta característica de queda, o qual é adequado
quando o GSD opera em paralelo com o SD. Já quando na posição II, a chave insere um
controlador do tipo PI ao sistema de regulação de velocidade, impondo o modo isócrono
de controle ao sistema de regulação de velocidade. Esse modo de controle é adequado
quando o GSD opera isolado do sistema de grande porte, condição em que o erro de regime
permanente da frequência em relação ao valor nominal, em uma condição operativa ideal,
deve ser nulo.

A chave que modifica o modo de operação do sistema de controle de regulação de
velocidade é sensibilizada apenas na ocorrência de ilhamento. Portanto, para essa ma-
lha de controle o sinal 𝑇𝑅 é proveniente apenas do sistema de proteção dedicado para
identificação da operação ilhada do GSD. É válido destacar a presença de uma chave na
entrada da ação integral do controlador PI da malha de regulação de velocidade, a qual
tem a função de evitar que a saída do integrador adquira valores arbitrários quando o
modo isócrono está desabilitado.



5.3. Sistema Teste 131

Figura 5.8 – Diagrama de blocos para as equações dinâmicas do sistema de regulação de velocidade
aplicado ao GSD do sistema teste

Fontes: (SIEMENS PTI, 2009; POURBEIK et al., 2013)

Em referência a Figura 5.8:

– 𝑅𝑉𝑟𝑒𝑓 é a referência do sistema de regulação de velocidade, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑃𝑀𝐸𝐶 é a potência mecânica de saída aplicada ao eixo do GSD, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑅 representa a característica de RP da carga versus velocidade do conjunto formado
pela turbina e GSD, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝑇1 é a constante de tempo da válvula principal de admissão de vapor da turbina,
em segundos;

– 𝑃𝑀𝐼𝑁 e 𝑃𝑀𝐴𝑋 são os limites mínimo e máximo, respectivamente, de abertura da
válvula principal de admissão de vapor da turbina, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝑇2 e 𝑇3 são as constantes de tempo14 que representam a dinâmica do vapor nos
estágios de turbina e de reaquecimento, em segundos;

– 𝐷𝑇 é o fator de amortecimento da turbina, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

Os valores dos parâmetros associados ao modelo dinâmico do sistema de regulação
de velocidade utilizados para gerar os resultados desta pesquisa estão apresentados no
Apêndice B deste texto.

14A relação de 𝑇2/𝑇3 representa a fração de potência da turbina que é desenvolvida pelo estágio de alta
pressão da mesma, enquanto 𝑇3 representa a constante de tempo do estágio de reaquecimento (POURBEIK
et al., 2013).
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5.4 Resultados para Eventos que Desencadeiam na
Ocorrência de Ilhamento

O principal objetivo desta seção do texto é apresentar o desempenho dinâmico superior
do sistema teste quando aplicada a EHC, frente a perturbações que desencadeiam na
ocorrência de ilhamento. Para tanto, também serão gerados resultados para o mesmo
conjunto de perturbações quando aplicada a ETC, sendo estabelecida uma comparação
entre as estruturas de controle citadas.

Esta seção do texto será dividida em três partes. Em um primeiro momento serão
apresentadas as características gerais das simulações. Na sequência serão caracterizados
os problemas provenientes da aplicação da ETC do ponto de vista de ilhamento. Por fim,
serão apresentados resultados quando da aplicação da EHC, onde será estabelecida uma
comparação com os resultados obtidos com a ETC e serão destacados os ganhos de sua
aplicação.

5.4.1 Características Gerais das Simulações

Para a caracterização dos resultados para a formação do sistema ilhado, o desempenho
dinâmico do sistema teste foi avaliado frente a diferentes perturbações que desencadeiam
nessa condição operativa, considerando distintos cenários de RP pré-perturbação.

No contexto de GD, ainda não é verificada uma política de remuneração financeira
aos autoprodutores de energia pelo fornecimento de serviços ancilares ao SDEE – como
por exemplo, fornecimento de suporte de potência reativa – sendo os mesmos apenas
reembolsados pela potência ativa injetada no sistema. Devido a essa característica, os
autoprodutores tendem a maximizar a capacidade nominal de seus geradores na busca
de maiores retornos financeiros. Um dos meios dessa condição operativa ser alcançada é
através da regulação do FP de operação de suas unidades geradoras em seu valor unitário
– ou próximo deste – condição na qual a capacidade nominal desses equipamentos é
maximizada para produção de potência ativa.

Buscando uma representação mais realista da condição operativa do sistema de GD,
em todos os casos de RP pré-perturbação considerados na análise, o GSD do sistema teste
opera em sua capacidade nominal injetando apenas potência ativa na rede. Por sua vez,
o carregamento do sistema é alterado conforme apresentado na Tabela 1. A considera-
ção de diferentes carregamentos busca verificar o comportamento dinâmico do sistema
teste frente a diferentes desbalanços entre carga e geração no momento da ocorrência do
ilhamento.

É válido destacar que em nenhum caso de RP pré-perturbação o carregamento do
sistema teste é maior que a capacidade nominal do GSD. Em condição contrária, o
sistema ilhado não seria formado devido ao fato do GSD não possuir capacidade de atender
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a demanda do sistema. Além disso, em todos os cenários considerados o FP da carga é de
0,92, o que corresponde ao limite inferior de operação dessa grandeza imposto em ANEEL
(2017b). Além disso, em todas as análises a carga possui característica indutiva.

Tabela 1 – Cenários de RP pré-pertubação para análise dos resultados de formação do sistema ilhado

Caso RP PG (𝑀𝑊 ) FP do GSD PL (𝑀𝑊 ) FP da Carga
RP1 30,0 1,00 27,6 0,92 IND
RP2 30,0 1,00 25,0 0,92 IND
RP3 30,0 1,00 23,0 0,92 IND
RP4 30,0 1,00 20,0 0,92 IND

As perturbações que caracterizam a formação do sistema ilhado são divididas em duas
classes. A primeira classe – perturbação P1 – é constituída pela abertura espontânea do
disjuntor DJ sem a ocorrência de nenhuma falta no sistema. Essa pertubação emula a
abertura acidental do circuito que conecta a SD ao sistema de subtransmissão, ou até
mesmo a falha de algum elemento que compõe esse circuito. Por sua vez, a segunda
classe – perturbações P2-P4 – é constituída pela abertura do DJ após a ocorrência de um
curto-circuito no barramento de alta tensão15 da SD, simulando a atuação de um eventual
sistema de proteção presente na SD – como por exemplo, uma proteção de sobrecorrente.
Nas últimas perturbações citadas foram variadas as impedâncias de falta enquanto o
tempo de sua eliminação, por questões de simplicidade de análise, foi mantido constante.
Em todas as pertubações a abertura do disjuntor DJ, ação que desencadeia a formação
do sistema ilhado, é realizada quando decorrido 1,0 segundo do tempo de simulação. Para
as perturbações P2 à P4, a aplicação do curto-circuito se dá em 0,9 segundos do tempo
de simulação.

Do exposto no parágrafo anterior, as pertubações simuladas para a formação do sis-
tema ilhado seguem a classificação apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Perturbações aplicadas para análise dos resultados de formação do sistema ilhado

Perturbação Tipo Duração Barra Resistência
da Falta da Falta (𝑚𝑠) de Falta de Falta (Ω)

P1 Abertura Espontânea – – –
P2 Atuação de Proteção 100 1 174,24
P3 Atuação de Proteção 100 1 17,42
P4 Atuação de Proteção 100 1 13,94

Conforme apontado no Capítulo 3 deste texto, por motivos técnicos e econômicos,
é prática comum da indústria aplicar técnicas locais passivas aos sistemas de proteção
responsáveis pela detecção do ilhamento, sendo essas predominantemente baseadas em
medidas de frequência. É de conhecimento geral que essa classe de sistemas de proteção

15Barra 1.
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é passível de atrasos de tempo em sua atuação. Essa característica é decorrente da não
trivialidade dos ajustes de seus parâmetros, sendo que a mesma é especialmente verifi-
cada em condições nas quais o desbalanço entre a potência ativa gerada pelos geradores
distribuídos, e a potência ativa consumida pela porção candidata do SDEE a se tornar
um sistema ilhado, não é significativo.

Nos resultados aqui apresentados objetivou-se caracterizar os efeitos do atraso de
tempo da técnica de detecção da ocorrência do ilhamento sobre o comportamento di-
nâmico do GSD frente as perturbações simuladas. Portanto, a proteção anti-ilhamento
não foi modelada nos cenários teste, sendo que os tempos de sua atuação foram atribuí-
dos de forma determinística. Tomando isso como premissa, para as condições simuladas o
limite superior dos tempos de atuação corresponde a 500 milissegundos. A escolha desse
valor se deve ao fato do mesmo compreender, no contexto operativo nacional, o tempo
mais restritivo comumente aplicado na atuação de religadores automáticos presentes em
SDEEs. Em tese, os sistemas de detecção da ocorrência do ilhamento devem atuar antes
desses dispositivos afim de evitar um problema de fechamento de sistemas fora de fase,
evento que tem a potencialidade de causar sérias avarias a infraestrutura do SDEE e,
principalmente, ao GSD (VIEIRA JR, 2006). É importante destacar que o tempo máximo
de detecção utilizado atende ao que está apresentado em IEEE (2003b), em que é reco-
mendado que a identificação do sistema ilhado e a sua completa desenergização16 devem
ser realizadas em até 2,0 segundos após a sua formação.

5.4.2 Desempenho da Estrutura Típica de Controle frente a
Classe de Perturbações Avaliada

As simulações do comportamento dinâmico do sistema teste em situação na qual o GSD
opera com a ETC, frente a perturbações que desencadeiam a ocorrência do ilhamento,
pode ser dividida em quatro estágios, conforme ilustrado na Figura 5.9.17

16O tempo apontado em IEEE (2003b) é composto pelo período de tempo de identificação do ilha-
mento, somado ao período de tempo de atuação do disjuntor responsável pela desenergização da mesma.
No contexto deste trabalho, considera-se que o referido tempo é composto unicamente pelo período de
identificação da ocorrência do ilhamento, haja vista que nos casos analisados o GSD não é retirado de
operação.

17A Figura 5.9 é de cunho ilustrativo. A proporcionalidade em que os estágios de simulação estão
representados não estabelece nenhuma relação com as suas respectivas durações nas simulações realizadas
para a obtenção dos resultados apresentados neste capítulo.
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Figura 5.9 – Estágios das simulações para avaliação das perturbações que desencadeiam a ocorrência do
ilhamento quando aplicada a ETC no GSD do sistema teste

Em referência a Figura 5.9:

– 𝑡0 é o tempo inicial da simulação, em segundos;

– 𝑡𝐷𝐽 é o tempo de abertura do disjuntor DJ presente no sistema teste, ação que
estabelece a ocorrência do ilhamento, em segundos;

– Δ𝑡 é o tempo de detecção de ilhamento pelo sistema de proteção dedicado a essa
tarefa, o qual gera o sinal 𝑇𝑅 para as mudanças dos sistemas de controle do GSD,
em segundos;

– 𝑡𝑅𝑃 é o tempo em que o sistema ilhado alcança a condição de regime permanente
com o OCT aplicado ao SE, em segundos;

– 𝑡𝑓 é o tempo final da simulação, em segundos.

O primeiro estágio de simulação é caracterizado pela operação do GSD em paralelo com
a SD. Nessa condição, o GSD opera em sua capacidade nominal injetando apenas potência
ativa ‘𝑃𝑒’ na rede, a qual alimenta o carregamento ‘𝑃𝐿’ e as perdas ‘𝑃𝐿𝑂𝑆𝑆’ do sistema teste
e compõe o excedente ‘𝑃𝐸𝑋 ’ injetado no sistema de subtransmissão. Em todos os casos
simulados, o sistema de subtransmissão fornece a potência reativa ‘𝑄𝐿’ total demandada
pela carga, somada às perdas reativas ‘𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆’ do SDEE. Durante o primeiro estágio das
simulações não são observados transitórios quando avaliada a resposta do sistema teste
frente a perturbação P1, sendo mantidas as condições iniciais estabelecidas a partir da
solução do fluxo de carga. Já quando aplicadas as perturbações P2-P4, transitórios são
observados apenas a partir do momento da aplicação do curto-circuito.

O início do segundo estágio de simulação ocorre com a abertura do disjuntor DJ
ilustrado na Figura 5.1, ação que estabelece a ocorrência do ilhamento. Esse estágio
de simulação é caracterizado pela tomada da potência reativa demandada pela carga do
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sistema teste pelo GSD, enquanto o SE desse dispositivo ainda é ditado pelo OCPR. Essa
condição operativa confere um comportamento dinâmico instável ao GSD, haja vista que
por restrições impostas pelo modelo matemático da carga, o sinal de erro da malha de
controle de potência reativa do SE não é anulado através da ação da mesma. O período
de tempo do segundo estágio de simulação é dado pelo tempo de atuação Δ𝑡 do sistema
de proteção responsável por detectar o ilhamento.

O terceiro estágio de simulação é iniciado pela detecção do ilhamento pelo sistema de
proteção dedicado a essa tarefa, com o consequente estabelecimento do OCT no sistema
de excitação e a ativação do modo isócrono de controle no sistema de regulação de ve-
locidade. Essa nova condição operativa é alcançada através da alteração da posição das
chaves – passando da posição I para a posição II – presentes nos modelos dinâmicos do
controlador de potência reativa e de regulação de velocidade, os quais são apresentados
pelas Figuras 5.7 e 5.8, respectivamente. É importante citar que para a obtenção dos
resultados aqui apresentados, a referência do sistema de excitação ‘𝑉𝑟𝑒𝑓 ’ não é reajustada
no momento da identificação do ilhamento, sendo o seu valor mantido o mesmo que o
estabelecido no processo de inicialização dos controladores aplicado pela ferramenta de
análise computacional ANATEM.

Por fim, é alcançado o quarto estágio de simulação, no qual o GSD opera em RP
fornecendo os suportes de tensão e frequência necessários para a operação adequada do
sistema ilhado recém-formado.

As condições operativas do SDEE para o primeiro e quarto estágios de simulação –
os quais caracterizam, respectivamente, o início e o fim das simulações realizadas – são
sumarizadas pela Figura 5.10. A faixa de interesse desta análise se concentra no período
constituído pelos segundo e terceiro estágios de simulação. Nesses estágios os transitórios
do comportamento dinâmico do GSD quando aplicada a ETC durante o processo de
formação do sistema ilhado são caracterizados. O comportamento dinâmico do segundo
estágio de simulação é definido pela divergência das grandezas do sistema teste em relação
ao seu ponto de equilíbrio pré-perturbação. Esse comportamento dinâmico é instável,
haja vista que o sistema ilhado com o GSD controlando a potência reativa injetada no
sistema não possui ponto de equilíbrio. Já o comportamento dinâmico do terceiro estágio
de simulação é definido pelos transitórios das grandezas do sistema teste para atingir o
ponto de equilíbrio pós-pertubação, o qual é ditado pelo OCT.
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Figura 5.10 – Condições operativas do sistema teste para o primeiro e quarto estágios de simulação para a
caracterização dos problemas da aplicação da ETC frente a perturbações que desencadeiam a ocorrência
do ilhamento

Em referência a Figura 5.10:

– 𝑃𝑒 é a potência elétrica ativa gerada pelo GSD, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑄𝑒 é a potência elétrica reativa gerada pelo GSD, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑃𝐸𝑋 é a potência elétrica ativa excedente injetada no sistema de subtransmissão,
em 𝑝.𝑢.;

– 𝑄𝐼𝑁𝐽 é a potência reativa fornecida pelo sistema de subtransmissão, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑃𝐿 e 𝑄𝐿 correspondem, respectivamente, aos carregamentos de potência ativa e
reativa do sistema teste, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑃𝐿𝑂𝑆𝑆 e 𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆 correspondem, respectivamente, as perdas de potência ativa e reativa
do sistema teste, em 𝑝.𝑢..

A Figura 5.11 apresenta o comportamento do sinal ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ quando aplicada a ETC,
considerando o caso de regime permanente RP4 e a ocorrência da perturbação P1, para
diferentes tempos de atuação do sistema de proteção anti-ilhamento. Verifica-se que o
valor de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ tende a diminuir com a atuação da malha de controle de potência reativa
durante o segundo estágio de simulação, sendo que quanto maior o tempo de detecção do
ilhamento – após decorrida uma dinâmica – menor tende a ser o valor do sinal ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’. Isso
decorre do fato da malha de controle de potência reativa atuar no sentido de diminuir
a referência equivalente do SE – a qual é formalizada pela expressão (4.3) – de forma
que o GSD diminua a sua excitação, e por consequência, a potência reativa injetada no
sistema buscando atender a sua referência de ajuste, conforme verificado na Figura 5.12.
Destaca-se que o tempo de 1,0 segundo, apesar de não compreender o tempo máximo de
detecção do ilhamento adotado neste trabalho, foi representado para reforçar a tendência
apontada neste parágrafo. Tal afirmativa também é válida para os gráficos subsequentes.
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A Figura 5.11 indica a presença de duas descontinuidades nos valores de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’, o que
não é desejável do ponto de vista de controle.18 A primeira descontinuidade é decorrente
da presença do ganho proporcional na malha de controle de potência reativa, o qual
adiciona o erro de potência reativa estabelecido no momento da ocorrência do ilhamento
diretamente ao ponto de soma do SE. Por sua vez, a segunda descontinuidade é decorrente
da ação de chaveamento que desencadeia a alteração do OC do sistema de excitação.

Para a caracterização da Figura 5.11, bem como das figuras restantes desta subseção
em que o tempo de detecção do ilhamento é variado, os valores dos parâmetros adotados
ao regulador de potência reativa são os apresentados no Apêndice B deste texto. Esse
conjunto de ajustes será definido neste trabalho como conjunto de “ajustes base”. Na
sequência do texto a adoção desta nomenclatura se tornará clara.
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Figura 5.11 – Comportamento do sinal da referência equivalente ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ do SE com a aplicação da ETC
– caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e ajustes base do controlador de potência reativa –
variação de Δ𝑡

As curvas apresentadas na Figura 5.11 indicam a tendência de que, quanto maior o
tempo decorrido para a detecção do ilhamento menor se torna o valor de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ durante o
segundo estágio de simulação. Isso decorre do fato de que maior será o período de tempo
de atuação do OCPR com o propósito de anular a circulação de potência reativa através
dos terminais do GSD. É importante citar que essa operação é instável, o que justifica
caracterizá-la como inadequada, haja vista que a injeção de potência reativa no sistema
não será anulada. O modelo matemático aplicado a carga, somado à forma na qual os
casos foram construídos, implica no fornecimento de potência reativa pelo GSD quando
o mesmo apresenta tensão em seus terminais. Levando-se em conta ao que está definido

18Essa afirmação decorre do fato de descontinuidades não permitirem a aplicação de técnicas clássicas
de ajuste dos parâmetros do sistema de controle.
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Figura 5.12 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com a aplicação da ETC – caso de regime
permanente RP4, perturbação P1 e ajustes base do controlador de potência reativa – variação de Δ𝑡

em (5.4), é adequado estabelecer que a existência de tensão terminal no GSD implica em
fornecimento de potência reativa pelo mesmo quando operando isolado da SD, haja vista
que esse compõe a única fonte de potência do sistema ilhado recém-formado.

O efeito da redução da referência do SE apresenta impacto direto sobre o comporta-
mento dinâmico da tensão terminal do GSD. A Figura 5.13 apresenta o comportamento
dinâmico da tensão terminal do GSD ‘𝑉𝑡’ quando aplicada a ETC, considerando o caso
de regime permanente RP4 e a ocorrência da perturbação P1. Nesta figura estão evi-
denciados os limites de tensão considerados como adequados neste trabalho por linhas
pontilhadas na cor vermelha. Verifica-se que a atuação da malha de controle de potência
reativa durante o segundo estágio de simulação implica numa alteração gradativa do valor
de ‘𝑉𝑡’, em que quanto maior o tempo decorrido para a detecção do ilhamento, menor
será o valor de tensão terminal observado durante o processo de ilhamento. Esse compor-
tamento decorre diretamente da tendência de comportamento do sinal ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’. Decorrido
o tempo de identificação do ilhamento, as chaves presentes no modelo dinâmico da ETC
são modificadas de posição, sendo caracterizado um transitório que resulta no estabeleci-
mento de um valor adequado a tensão terminal do GSD, o qual é mantido até o final do
período simulado.
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Figura 5.13 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD quando aplicada a ETC – caso de regime
permanente RP4, perturbação P1 e ajustes base do controlador de potência reativa – variação de Δ𝑡

A Figura 5.14 apresenta o comportamento dinâmico da frequência ‘𝑓 ’ do GSD, para
as mesmas condições que as utilizadas na obtenção das Figuras 5.11, 5.12 e 5.13. Como
o modelo da carga adotado estabelece uma dependência de sua demanda com o módulo
da tensão aplicada em seus terminais, durante o segundo estágio de simulação o valor
de potência ativa ‘𝑃𝐿’ da carga segue a mesma tendência de diminuição observada no
comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’. Como as constantes de tempo da malha de
controle de velocidade são elevadas, a taxa de variação do torque mecânico de saída da
turbina térmica não acompanha a taxa de variação do torque elétrico estabelecido pela
carga. No contexto apresentado, fica caracterizado um torque acelerante no eixo mecânico
do GSD, o que resulta num aumento do valor de frequência. Com a identificação do
ilhamento é caracterizado outro transitório, o qual implica no retorno da frequência ao
seu valor nominal devido as modificações nos sistemas de controle de tensão e velocidade
do GSD controlado, condição mantida até o final do período simulado.

O tempo de detecção do ilhamento atua de duas formas sobre a severidade do transi-
tório observado no comportamento dinâmico da frequência do GSD. Além de induzir um
maior valor de torque acelerante no eixo do rotor do GSD, devido a dependência do mo-
delo matemático da carga do sistema com o módulo da tensão aplicado em seus terminais,
um maior tempo de detecção faz com que a própria existência do torque acelerante per-
dure por mais tempo no eixo mecânico do GSD. Logo, decorrente da relação matemática
entre a velocidade e o torque acelerante do gerador – a qual é apresentada pela Figura 5.2
– maior será o desvio do valor de frequência em relação ao seu valor pré-perturbação.
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Figura 5.14 – Comportamento da frequência ‘𝑓 ’ do GSD quando aplicada a ETC – caso de regime
permanente RP4, perturbação P1 e ajustes base do controlador de potência reativa – variação de Δ𝑡

Além do tempo de detecção da ocorrência do ilhamento, outro fator que impacta na
severidade do comportamento dinâmico do GSD frente a formação do sistema ilhado, em
situação na qual é aplicada a ETC ao seu SE, é o ajuste dos parâmetros do PI da malha
de controle de potência reativa. Com a finalidade de verificar esse efeito, os valores dos
ganhos 𝐾𝑃

𝑃 e 𝐾𝑃
𝐼 originalmente utilizados – os quais receberam a denominação de “ajustes

base” durante a apresentação dos gráficos em que o tempo de detecção é variado – foram
multiplicados por diferentes fatores, os quais serão denominados neste texto por 𝐹𝑇 . Do
modo em que foi estabelecido, um 𝐹𝑇 maior implica em maiores valores aos ganhos do
PI da malha de controle de potência reativa, o que acarreta numa maior velocidade de
resposta a mesma.

As Figuras 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18 apresentam, respectivamente, o comportamento
dinâmico da referência equivalente do SE, potência reativa, tensão terminal e frequência do
GSD controlado quando aplicada a ETC para diferentes valores de 𝐹𝑇 . Para a obtenção
das figuras mencionadas foi simulada a perturbação P1, com o sistema operando no caso de
regime permanente pré-perturbação RP4, considerando o tempo de detecção do ilhamento
igual a 500𝑚𝑠.

Na condição em que o 𝐹𝑇 possui um valor mais elevado – o que confere maiores
valores de ganho, e por consequência, uma resposta mais rápida a malha de controle de
potência reativa – mais pronunciada será a variação do valor do sinal de referência equiva-
lente do SE durante o segundo estágio de simulação, fazendo com que a potência reativa
alcance um valor mais próximo da referência ajustada no controlador, desencadeando os
comportamentos dinâmicos já mencionados para a tensão terminal e frequência do GSD
controlado.
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Figura 5.15 – Comportamento do sinal da referência equivalente ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ do SE com a aplicação da ETC
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Figura 5.16 – Comportamento do sinal da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com a aplicação da ETC – caso
de regime permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 – variação de 𝐹𝑇

Do ponto de vista de ilhamento, o principal problema da ETC está na necessidade de
uma mudança estrutural quando da modificação da condição operativa do sistema, a qual
infere-se que seja desencadeada pela sensibilização de um sistema de proteção externo
responsável pela detecção do ilhamento. É de conhecimento que a tendência da indústria,
por motivos técnicos e econômicos, está em aplicar sistemas de proteção de detecção anti-
ilhamento fundamentados em técnicas locais passivas, os quais podem apresentar atrasos
de tempo em sua atuações.
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Figura 5.17 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com a aplicação da ETC – caso de regime
permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 – variação de 𝐹𝑇
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Figura 5.18 – Comportamento da frequência ‘𝑓 ’ do GSD com a aplicação da ETC – caso de regime
permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 – variação de 𝐹𝑇

Através dos resultados apresentados, se mostrou evidente que quanto maior o período
de tempo decorrido para a detecção do ilhamento, maior é o período de tempo em que
fica conferido um comportamento dinâmico instável ao GSD recentemente ilhado. Isso
implica em uma maior excursão do ponto de operação do GSD em relação ao verificado
na condição pré-pertubação (ditado pelo OCPR), bem como do verificado na condição
pós-perturbação (ditado pelo OCT). Sob a ótica deste trabalho, uma maior trajetória do
ponto de operação do GSD percorrida durante o período dinâmico, implica numa maior
severidade dos transitórios observados em suas grandezas durante o processo de ilhamento.



144 Capítulo 5. Resultados da Pesquisa

Os resultados até então apresentados também evidenciaram que o ajuste fornecido ao
PI da malha de controle de potência reativa, configura outro fator que impacta sobre a
severidade dos transitórios nas grandezas do GSD controlado – e por consequência, do
sistema em que o mesmo se conecta – durante o processo de ilhamento. Quanto maiores
forem os valores atribuídos aos seus ganhos, maiores serão os esforços de controle em
atender a referência ajustada momentos após a ocorrência do ilhamento. Portanto, mais
rápido o ponto de operação do GSD irá se divergir daqueles observados nas condições de
RP pré e pós-perturbação.

Do exposto nos parágrafos anteriores, fica estabelecido que a pior condição do ponto
de vista da severidade dos transitórios presentes no comportamento dinâmico do GSD
controlado – e por consequência, do sistema em que o mesmo se conecta – aplicando a
ETC frente a formação do sistema ilhado, é caracterizada para altos valores dos ganhos
do controle de potência reativa e dos tempos de detecção de ilhamento.

Cabe destacar que para os cenários representados nas simulações, a aplicação da ETC
implicou em excursões pronunciadas nos valores de tensão e frequência no sistema ilhado
recém-formado. Esse comportamento merece atenção pois no sistema em que o GSD se
conecta podem estar presentes cargas sensíveis às variações desses parâmetros – com por
exemplo, cargas eletrônicas – as quais podem ser retiradas de operação de modo não
programado através da atuação de um sistema de proteção, ou até mesmo em casos mais
críticos, sofrerem avarias devido a sua operação estar fora de suas condições nominais.

Outro aspecto a ser observado é a própria sobrevivência do sistema ilhado que possui
GSDs em sua infraestrutura. Esses dispositivos usualmente possuem sistemas de pro-
teção de sub/sobretensão e sub/sobrefrequência, que possuem como função retirá-los de
operação quando verificadas condições inadequadas de operação objetivando a proteção
da integridade física do equipamento. É válido destacar que, em teoria, os ajustes des-
sas proteções poderiam prever a não atuação na ocorrência de ilhamento. Entretanto, a
imprevisibilidade do comportamento dinâmico do GSD – a qual é adicionada pelo des-
conhecimento do tempo de detecção do ilhamento e das condições da rede na condição
pré-perturbação – adiciona considerável complexidade a essa tarefa.

5.4.3 Desempenho da Estrutura de Controle Proposta e sua
Comparação com o Desempenho da Estrutura Típica de
Controle frente a Classe de Perturbações Avaliada

Esta subseção do texto será segmentada em duas partes. Em um primeiro momento,
será apresentada a comparação entre os desempenhos da EHC e da ETC para uma única
perturbação e um único caso de RP pré-perturbação. Os resultados serão apresentados
de forma gráfica, objetivando caracterizar o desempenho dinâmico superior da EHC de
uma forma mais detalhada.



5.4. Resultados para Eventos que Desencadeiam na Ocorrência de Ilhamento 145

Num segundo momento, serão considerados os conjuntos de cenários de RP pré-
perturbação e perturbações apresentados pelas Tabelas 1 e 2, respectivamente. Nesta
análise, devido a quantidade de cenários avaliados e com objetivo de tornar a interpreta-
ção dos resultados mais clara, métricas de desempenho das estruturas de controle avaliadas
serão propostas e aplicadas.

5.4.3.1 Resultados para um Exemplo Ilustrativo

Para a análise da EHC a Figura 5.10 permanece válida, onde o período de interesse de
análise se concentra entre o primeiro e o quarto estágios de simulação. No entanto, devido
ao princípio de funcionamento da EHC ser independente da atuação de um sistema de
proteção anti-ilhamento, do ponto de vista de controle do sistema de excitação do GSD
o período de simulação que caracteriza os transitórios de formação do sistema ilhado não
pode mais ser segmentado em dois estágios distintos de simulação. Por outro lado, do
ponto de vista do sistema de regulação de velocidade essa divisão ainda pode ser realizada.
Isso decorre do fato dessa malha de controle ainda depender da sensibilização do sistema
de proteção anti-ilhamento para a modificação de seu modo de operação.

Na sequência serão apresentadas as curvas de variáveis de interesse do sistema teste
com a aplicação da ETC e da EHC, considerando as mesmas condições cujos resultados
apresentados na Subseção 5.4.2 foram obtidos. O objetivo desse esforço é comparar os
desempenhos das estruturas de controle citadas, evidenciando o desempenho dinâmico
superior da EHC.

Nos resultados obtidos com a aplicação da EHC, o tempo de detecção adotado para
a mudança do modo de operação da malha de velocidade foi de 500𝑚𝑠. Através de
simulações verificou-se que para a faixa de tempos de detecção de ocorrência de ilhamento
que este trabalho aplicou, o instante de tempo da modificação de modo operativo dessa
malha de controle possui impacto pouco significativo sobre o comportamento dinâmico
do GSD.

Conforme verificado nas Figuras 5.13 e 5.17, a operação instável do GSD após a
abertura do disjuntor DJ – decorrente da atuação do OCPR – faz com a tensão terminal
do GSD extrapole a faixa delimitada pelos valores mínimo e máximo de tensão desejados,
os quais correspondem a 0,95𝑝.𝑢. e 1,05𝑝.𝑢., respectivamente. É importante destacar que
esses valores constituem ajustes da EHC, através dos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 .

Com a extrapolação da tensão terminal para além dos limites desejados, a atuação do
módulo de compensação da EHC é sensibilizada. Essa sensibilização, somada aos altos
ganhos presentes em seus ramos de compensação, tem efeito direto sobre a referência
equivalente do SE – que para a EHC também é definida pela expressão (4.3) – fazendo
com que o seu valor se eleve rapidamente momentos após o ilhamento. A Figura 5.19
apresenta o comportamento da referência equivalente do SE quando aplicada a ETC –
considerando diferentes tempos de detecção da formação do sistema ilhado – e a EHC.
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Já a Figura 5.20 apresenta o comportamento da mesma variável para as duas estruturas
de controle citadas, considerando diferentes ajustes dos ganhos do PI responsável pelo
controle de potência reativa.

Quando aplicada a ETC são observadas duas descontinuidades no sinal de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’
durante o processo de ilhamento. A primeira descontinuidade é consequência do estabe-
lecimento instantâneo de um erro na malha de controle de potência reativa quando da
abertura do disjuntor DJ, o qual é transferido diretamente ao ponto de soma do SE. Por
sua vez, a segunda descontinuidade é decorrente da ação de chaveamento para a mudança
do OC do SE. A partir das Figuras 5.19 e 5.20, devido a ausência de chaves em seu
modelo, verifica-se que a aplicação da EHC elimina a segunda descontinuidade observada
no sinal de ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’, sendo que esse fato já caracteriza um benefício de sua aplicação. A
primeira descontinuidade ainda é presente, devido ao fato da mesma ser decorrente de um
evento sistêmico, não sendo consequência da estrutura de controle aplicada.
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Figura 5.19 – Comparação entre os comportamentos do sinal da referência equivalente ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ do SE com
a aplicação da ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e 𝐹𝑇 = 1.0 – variação
de Δ𝑡

A Figura 5.21 apresenta o comportamento da potência reativa do GSD controlado
quando aplicada a ETC – considerando diferentes tempos de detecção da formação do
sistema ilhado – e a EHC. Por sua vez, a Figura 5.22 apresenta o comportamento da
mesma variável para as duas estruturas de controle citadas, considerando diferentes ajustes
do PI responsável pelo controle de potência reativa. Através das figuras citadas, verifica-se
que a potência reativa do GSD apresenta a mesma tendência de comportamento do sinal
de referência equivalente do SE.

A Figura 5.23 apresenta o comportamento da tensão terminal do GSD quando apli-
cada a ETC – considerando diferentes tempos de detecção da formação do sistema ilhado
– e a EHC. Por sua vez, a Figura 5.24 apresenta o comportamento da mesma variável
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Figura 5.20 – Comparação entre os comportamentos do sinal da referência equivalente ‘𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑞’ do SE
com a aplicação da ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 –
variação de 𝐹𝑇
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Figura 5.21 – Comparação entre os comportamentos da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com a aplicação
da ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e 𝐹𝑇 = 1.0 – variação de Δ𝑡

para as duas estruturas de controle citadas, considerando diferentes ajustes dos ganhos
do PI responsável pelo controle de potência reativa. Nestas figuras também estão eviden-
ciados os limites máximo e mínimo da faixa de tensão considerada como adequada neste
trabalho. Através das Figuras 5.23 e 5.24, verifica-se que após a tensão excursionar para
além do limite inferior ajustado, a EHC faz com que o seu valor se eleve rapidamente
alcançando o valor do limite superior ajustado. Tal comportamento é uma consequência
do comportamento verificado no sinal da referência equivalente do SE. Após decorrida
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Figura 5.22 – Comparação entre os comportamentos da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com a aplicação
da ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 – variação de 𝐹𝑇

a dinâmica da malha de controle da EHC, devido a característica indutiva da carga do
sistema teste, a tensão terminal retorna lentamente ao valor do limite inferior ajustado,
permanecendo assim até o fim do período simulado.
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Figura 5.23 – Comparação entre os comportamentos da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com a aplicação da
ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e 𝐹𝑇 = 1.0 – variação de Δ𝑡

Destaca-se a característica da aplicação da EHC ocasionar um menor afundamento
de tensão terminal do GSD durante o ilhamento, o que configura outra vantagem de sua
aplicação. Tal comportamento é evidenciado nas Figuras 5.25 e 5.26, as quais configuram
uma ampliação das Figuras 5.23 e 5.24 durante o período de formação do sistema ilhado.
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Figura 5.24 – Comparação entre os comportamentos da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com a aplicação da
ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 – variação de 𝐹𝑇
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Figura 5.25 – Comparação entre os comportamentos da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com a aplicação da
ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e 𝐹𝑇 = 1.0 – variação de Δ𝑡 – ênfase
para o período de formação do sistema ilhado

Um menor afundamento da tensão terminal, somada a característica de sua rápida
recomposição, faz com que a carga do sistema ilhado recém-formado apresente uma me-
nor variação em sua demanda de potência ativa durante um menor período de tempo.
Decorrente desse efeito, um menor torque acelerante durante um período menor de tempo
é estabelecido no eixo mecânico do GSD. O efeito prático desse fenômeno é a atenua-
ção das excursões da frequência do GSD. A Figura 5.27 apresenta o comportamento da
frequência do GSD quando aplicada a ETC – considerando diferentes tempos de detecção
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Figura 5.26 – Comparação entre os comportamentos da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com a aplicação da
ETC e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 – variação de 𝐹𝑇 –
ênfase para o período de formação do sistema ilhado

da formação do sistema ilhado – e a EHC. Já a Figura 5.28 apresenta o comportamento
da mesma variável para as duas estruturas de controle citadas, para diferentes ajustes dos
ganhos do PI responsável pelo controle de potência reativa. Através destas figuras fica
evidenciada a tendência de comportamento indicada.
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Figura 5.27 – Comparação entre os comportamentos da frequência ‘𝑓 ’ do GSD com a aplicação da ETC
e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e 𝐹𝑇 = 1.0 – variação de Δ𝑡
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Figura 5.28 – Comparação entre os comportamentos da frequência ‘𝑓 ’ do GSD com a aplicação da ETC
e da EHC – caso de regime permanente RP4, perturbação P1 e Δ𝑡 = 500ms – variação de 𝐹𝑇

5.4.3.2 Resultados para os Cenários Considerados na Análise

Os resultados apresentados na subseção anterior constaram de simulações de apenas
um tipo de perturbação para uma mesma condição de RP pré-perturbação. O objetivo da
consideração de um único cenário foi o evidenciar de modo gráfico – e por consequência,
de modo mais detalhado – o desempenho superior da EHC em relação ao da ETC. A
fim de estabelecer uma comparação mais ampla entre os desempenhos das estruturas
avaliadas, foram realizadas simulações variando o cenário de RP pré-perturbação e o tipo
de perturbação, os quais são apresentados pelas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Nesta subseção do texto serão comparados os comportamentos da tensão terminal e
da frequência do GSD obtidos com a aplicação da ETC e da EHC, frente ao conjunto de
cenários caracterizados pelas Tabelas 1 e 2. A escolha dessas variáveis se deve ao fato das
mesmas impactarem diretamente sobre as cargas do sistema durante o processo de ilha-
mento. Se realizada de uma forma gráfica, conforme apresentado na Subsubseção 5.4.3.1
deste texto, a apresentação dos resultados se tornaria extensa e de difícil interpretação
devido a grande quantidade de casos, tornando complexa a identificação de uma tendência
de comportamento. Dessa forma, este trabalho propõe algumas métricas do comporta-
mento dinâmico da tensão terminal e da frequência do GSD para a análise comparativa
entre os desempenhos das estruturas de controle.

Devido a aplicação do modo isócrono de controle ao sistema de regulação de velocidade,
e tomando como premissa que o sistema teste possui comportamento dinâmico estável
para as condições simuladas, é adequado estabelecer que o sinal de frequência do GSD
antes e após a formação do sistema ilhado possuirá o valor nominal do sistema. A partir
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dessa premissa supõe-se que a área da curva do comportamento dinâmico da frequência
em relação ao valor nominal do sistema constitui um boa métrica de desempenho da
estrutura de controle aplicada. A partir da utilização dessa métrica, infere-se que um
menor valor de área implica num transitório mais suave para o sinal de frequência. A
Figura 5.29 apresenta um exemplo da área caracterizada pela intersecção das curvas dos
sinais de frequência do GSD durante o processo de ilhamento e da frequência nominal do
sistema.
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Figura 5.29 – Exemplo da área caracterizada pela intersecção das curvas dos sinais de frequência do GSD
durante o processo de ilhamento e da frequência nominal do sistema

Com o objetivo de estabelecer uma mesma base de comparação, para uma dada
perturbação ou condição de RP pré-perturbação, todas as áreas obtidas variando Δ𝑡
ou 𝐹𝑇 e a estrutura de controle, são normalizadas pela maior área pertencente a esse
mesmo conjunto.19 Neste trabalho, essa métrica será denominada de Área de Frequência
Normalizada (AFN) e será adimensional.

A partir dos resultados do comportamento da tensão terminal do GSD para a formação
do sistema ilhado, observa-se que os valores pré e pós-perturbação não são os mesmos
para as duas estruturas de controle citadas, sendo essa diferença especialmente verificada
quando da aplicação da EHC. Do exposto, infere-se que a utilização do conceito de área
– ao contrário do que ocorre com o sinal de frequência – não caracteriza uma boa métrica
de comparação do desempenho das estruturas de controle avaliadas. Portanto, para essa
grandeza será computado o menor valor obtido durante o processo de ilhamento. Julga-se
que essa informação constitui uma boa métrica do desempenho da estrutura de controle
analisada, haja vista que afundamentos de tensão representam um problema de QEE
para as cargas conectadas na rede de distribuição (ANEEL, 2017b), especialmente quando

19Suponha que fora realizada uma bateria de simulações para um dado tipo de perturbação, variando-
se o valor de Δ𝑡 para ambas estruturas de controle consideradas na análise. A maior área obtida a partir
do conjunto simulado irá normalizar todas as áreas pertencentes a esse mesmo conjunto.
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as mesmas apresentam sensibilidade a ocorrência desse fenômeno – como por exemplo,
cargas eletrônicas. Neste trabalho essa métrica será denominada de Valor Mínimo de
Tensão (VMIT) e sua unidade será dada em 𝑝.𝑢.20

Na sequência, as métricas AFN e VMIT são formalizadas, respectivamente, pelas
expressões (5.5) e (5.6).

AFN𝑋→𝑌
𝐸𝐶 = 𝐴𝑓𝑋→𝑌

𝐸𝐶

Λ em que, (5.5)

Λ = max(𝐴𝑓𝑋1→𝑌
𝐸𝑇 𝐶 , . . . , 𝐴𝑓𝑋𝑁→𝑌

𝐸𝑇 𝐶 , 𝐴𝑓𝑋1→𝑌
𝐸𝐻𝐶 , . . . , 𝐴𝑓𝑋𝑁→𝑌

𝐸𝐻𝐶 )

VMIT𝑋→𝑌
𝐸𝐶 = min(𝑉𝑡

𝑋→𝑌

𝐸𝐶 ) (5.6)

Em referência as expressões (5.5) e (5.6):

– 𝐴𝑓 é a área da curva do sinal de frequência do GSD em relação ao seu valor nominal
para a qual a métrica AFN está sendo calculada, dado em 𝐻𝑧.𝑠;

– Λ é a máxima área de frequência obtida entre os valores de Δ𝑡 ou 𝐹𝑇 simulados,
considerando as duas estruturas de controle avaliadas para uma mesma perturbação
ou cenário de RP pré-perturbação;

– 𝑉𝑡 é o vetor de valores de tensão terminal obtido via simulação numérica para o qual
a métrica VMIT está sendo calculada, dado em 𝑝.𝑢.;

– 𝐸𝐶 é a estrutura de controle para a qual as métricas AFN e VMIT estão sendo
calculadas, variando entre ETC ou EHC;

– 𝑋 é o Δ𝑡 ou 𝐹𝑇 para qual as métricas AFN e VMIT estão sendo calculadas, variando
de 1 até N;

– 𝑌 é o caso de RP pré-perturbação ou a perturbação para qual as métricas AFN e
VMIT estão sendo calculadas.

Da forma em que está formalizada, a métrica AFNΔ𝑡1→𝑅𝑃 1
𝐸𝑇 𝐶 representa a área de

frequência normalizada obtida quando aplicada a ETC, frente ao tempo de detecção
número 1 e o caso de RP pré-perturbação RP1. Por sua vez, a métrica VMITΔ𝑡1→𝑅𝑃 1

𝐸𝑇 𝐶

representa o valor mínimo da tensão terminal obtido durante o evento simulado, conside-
rando as mesmas condições citadas neste parágrafo.

20Devido a característica indutiva da carga do sistema teste, durante o processo de ilhamento é ve-
rificado um afundamento na tensão terminal do GSD controlado. Além disso, devido a forma que a
estrutura proposta foi concebida, não foram verificadas excursões da tensão terminal do GSD controlado
para valores significativamente maiores que 1,05𝑝.𝑢. – o que corresponde ao ajuste do parâmetro 𝑉 𝑀𝐴𝑋

𝑡 .
Devido a esses argumentos, não foi proposta uma métrica de desempenho que se utiliza do valor máximo
de tensão terminal do GSD observado durante o processo de ilhamento.
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Se for estabelecida uma comparação entre as métricas AFN e VMIT, pode ser bus-
cada uma justificativa pela não aplicação do conceito do valor mínimo/máximo para a
frequência, haja vista a simplicidade de sua aplicação e interpretação. Através da análise
dos resultados obtidos via simulação, verificou-se que em alguns casos a excursão má-
xima e/ou mínima do valor de frequência estaria mais associada ao desbalanço de carga
e geração no momento da formação do sistema ilhado, bem como do tipo de perturbação
aplicada, do que da estrutura de controle avaliada. Desse modo, a utilização dessa métrica
para estabelecer uma comparação dos desempenhos obtidos com a ETC e a EHC não é
adequada, haja vista que os valores retornariam muito próximos para as duas estruturas
de controle. Outra característica observada durante as simulações é o fato da EHC ser
efetiva em imprimir um comportamento dinâmico mais amortecido para a frequência do
GSD. Esse comportamento está bem caracterizado na Figura 5.27, quando comparada a
atuação da ETC para Δ𝑡 = 100𝑚𝑠 e a atuação da EHC. Este argumento também reforça
o motivo da aplicação da área do sinal frequência em relação ao seu valor nominal para a
caracterização do desempenho das estruturas de controle.

A Figura 5.30 apresenta o comportamento da métrica VMIT para diferentes pertur-
bações, considerando distintos valores de tempo de detecção da ocorrência do ilhamento.
Para a construção deste gráfico manteve-se o ajuste base dos parâmetros da malha de
controle de potência reativa (𝐹𝑇 = 1, 0), e foi considerado o caso de regime permanente
pré-perturbação RP4. Já a Figura 5.31 apresenta o comportamento da métrica VMIT
para diferentes perturbações, considerando distintos valores de 𝐹𝑇 . Para a construção
deste gráfico considerou-se o caso de regime permanente pré-perturbação RP4 e o tempo
de detecção da ocorrência do ilhamento igual a 500𝑚𝑠. Através dos gráficos representa-
dos pelas Figuras 5.30 e 5.31, verifica-se que perante a métrica adotada o desempenho da
EHC foi superior ao da ETC. Tal afirmativa decorre do fato de que independentemente da
perturbação aplicada, o afundamento de tensão verificado foi menos pronunciado quando
da aplicação da primeira estrutura citada.

A Figura 5.32 apresenta o comportamento da métrica AFN para diferentes perturba-
ções, considerando distintos valores de tempo de detecção da ocorrência do ilhamento.
Para a construção deste gráfico manteve-se o ajuste base dos parâmetros da malha de
controle de potência reativa (𝐹𝑇 = 1, 0), e foi considerado o caso de regime permanente
pré-perturbação RP4. Já a Figura 5.33 apresenta o comportamento da métrica AFN para
diferentes perturbações, considerando distintos valores de 𝐹𝑇 . Para a construção deste
gráfico considerou-se o caso de regime permanente pré-perturbação RP4 e o tempo de
detecção da ocorrência de ilhamento igual a 500𝑚𝑠. Através dos gráficos representados
pelas Figuras 5.32 e 5.33, verifica-se que perante a métrica adotada o desempenho da
EHC foi superior ao da ETC. Tal afirmativa decorre do fato de que independentemente
da perturbação aplicada, os valores de área de frequência normalizada obtidos com a
primeira estrutura citada foram inferiores.
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Figura 5.30 – Comportamento da métrica VMIT para diferentes perturbações e valores de Δ𝑡 – compara-
ção entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a EHC (linha tracejada com marcos quadrados)
– 𝐹𝑇 = 1, 0 e caso de regime permanente pré-perturbação RP4

A Figura 5.34 apresenta o comportamento da métrica VMIT para diferentes casos de
regime permanente pré-perturbação, considerando distintos valores de tempo de detecção
da ocorrência do ilhamento. Para a construção deste gráfico manteve-se o ajuste base dos
parâmetros da malha de controle de potência reativa (𝐹𝑇 = 1, 0), e foi aplicada a pertur-
bação P1. Já a Figura 5.35 apresenta o comportamento da métrica VMIT para diferentes
casos de regime permanente pré-perturbação, considerando distintos valores de 𝐹𝑇 . Para
a construção deste gráfico considerou-se a aplicação da perturbação P1 e o tempo de de-
tecção da ocorrência de ilhamento igual a 500𝑚𝑠. Através dos gráficos representados pelas
Figuras 5.34 e 5.35, verifica-se que perante a métrica adotada o desempenho da EHC foi
superior ao da ETC. Tal afirmativa decorre do fato de que independentemente da per-
turbação aplicada, o afundamento de tensão verificado foi menos pronunciado quando da
aplicação da primeira estrutura citada.

A Figura 5.36 apresenta o comportamento da métrica AFN para diferentes casos de
regime permanente pré-perturbação, considerando distintos valores de tempo de detecção
da ocorrência do ilhamento. Para a construção deste gráfico manteve-se o ajuste base dos
parâmetros da malha de controle de potência reativa (𝐹𝑇 = 1, 0), e foi aplicada a pertur-
bação P1. Já a Figura 5.37 apresenta o comportamento da métrica AFN para diferentes
casos de regime permanente pré-perturbação, considerando distintos valores de 𝐹𝑇 . Para
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Figura 5.31 – Comportamento da métrica VMIT para diferentes perturbações e valores de 𝐹𝑇 – compara-
ção entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a EHC (linha tracejada com marcos quadrados)
– Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 e caso de regime permanente pré-perturbação RP4

a construção deste gráfico considerou-se a aplicação da perturbação P1 e o tempo de de-
tecção da ocorrência de ilhamento igual a 500𝑚𝑠. Através dos gráficos representados pelas
Figuras 5.36 e 5.37, verifica-se que perante a métrica adotada o desempenho da EHC foi
superior ao da ETC. Tal afirmativa decorre do fato de que independentemente da per-
turbação aplicada, os valores de área de frequência normalizada obtidos com a primeira
estrutura citada foram inferiores.

5.5 Resultados para Outros Eventos que Desenca-
deiam na Excursão da Tensão Terminal

O objetivo desta subseção do texto é apresentar o desempenho superior da EHC frente
a ocorrência de eventos que desencadeiam na excursão da tensão terminal do GSD con-
trolado para além de limites desejados, em condição na qual o mesmo opera em paralelo
com a SD regulando a injeção de potência reativa no sistema.

A literatura indica que quando aplicada a ETC, em condição inadequada de operação
em termos de tensão terminal, as chaves presentes em seu modelo dinâmico devem ser ma-
nipuladas para o estabelecimento do OCT (WALLACE; KIPRAKIS, 2002). Neste trabalho,
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Figura 5.32 – Comportamento da métrica AFN para diferentes perturbações e valores de Δ𝑡 – comparação
entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a EHC (linha tracejada com marcos quadrados) –
𝐹𝑇 = 1, 0 e caso de regime permanente pré-perturbação RP4

toma-se como premissa que essa manipulação é sensibilizada por relés de sub/sobretensão.
A apresentação dos resultados desta subseção do texto será dividida em três partes,

conforme realizado na análise de perturbações que desencadeiam a formação do sistema
ilhado. Em um primeiro momento serão apresentadas as características gerais das simula-
ções. Na sequência, serão caracterizados os problemas provenientes da aplicação da ETC
perante a classe de perturbações avaliada. Por fim, serão apresentados os benefícios da
aplicação da EHC, onde será estabelecida uma comparação com o desempenho obtido
quando da aplicação da ETC.

5.5.1 Características Gerais das Simulações

Para a caracterização dos resultados apresentados nesta subseção do texto, o desempe-
nho dinâmico do sistema teste foi avaliado para um único cenário de RP pré-perturbação
e dois tipos de perturbação. A consideração de um único caso de RP pré-perturbação e
duas perturbações busca simplificar o processo de apresentação e análise dos resultados
obtidos. Cabe destacar que essas considerações não vêm em detrimento da generalidade
dos resultados obtidos.

O cenário de RP pré-perturbação utilizado corresponde ao identificado por ‘RP4’ na
Tabela 1. Por sua vez, as pertubações que caracterizam os resultados apresentados nesta
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Figura 5.33 – Comportamento da métrica AFN para diferentes perturbações e valores de 𝐹𝑇 – comparação
entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a EHC (linha tracejada com marcos quadrados) –
Δ𝑡 = 500𝑚𝑠 e caso de regime permanente pré-perturbação RP4

subseção do texto são constituídas pela modificação da potência reativa demandada pela
carga do sistema teste. Essa mudança é realizada de tal forma que a tensão terminal
do GSD extrapole os limites desejados, que neste trabalho possuem os valores máximo e
mínimo de 0,95𝑝.𝑢. e 1,05𝑝.𝑢., respectivamente.

As características das perturbações aplicadas são apresentadas na Tabela 3. Nesta ta-
bela, os valores de tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD pós-perturbação, são referentes aos valores
obtidos para essa variável quando o controle de potência reativa permanece ativo durante
todo período simulado. Ou seja, a ETC é aplicada e suas chaves não são manipuladas
quando em operação inadequada para o estabelecimento do controle de tensão por parte
do SE.

Tabela 3 – Perturbações aplicadas para análise dos resultados de excursão de tensão terminal do GSD

Perturbação Valor de Alteração Barra 𝑉𝑡

de Q (𝑀𝑉 𝐴𝑅) da Perturbação Pós-perturbação (𝑝.𝑢.)
IND 80 4 0,90
CAP -57 4 1,10

As simulações que abordam a excursão da tensão terminal do GSD são divididas em
três estágios que evoluem no tempo, conforme apresentado na Figura 5.38.21 Durante os

21A Figura 5.38 é de cunho ilustrativo. A proporcionalidade em que os estágios estão representados não
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Figura 5.34 – Comportamento da métrica VMIT para diferentes casos de regime permanente pré-
perturbação e valores de Δ𝑡 – comparação entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a EHC
(linha tracejada com marcos quadrados) – ajuste base do controlador de potência reativa e perturbação
P1

três estágios de simulação o GSD permanece conectado em paralelo com a SD, e o seu
regulador de velocidade opera no modo queda.

O primeiro estágio de simulação é caracterizado pela operação do sistema teste na
condição de RP estabelecida pela solução do fluxo de carga, com o GSD regulando a
potência reativa injetada no sistema. Nessa condição, a referência do OCPR possui valor
nulo (FP unitário). O início do segundo estágio de simulação é dado pela modificação da
demanda de potência reativa por parte da carga do sistema teste, e perdura até o momento
em que a tensão terminal do GSD extrapola os limites desejados. No segundo estágio de
simulação o GSD ainda permanece regulando a potência reativa injetada no sistema. O
início do terceiro estágio de simulação é marcado pela modificação do OC do sistema
de excitação quando aplicada a ETC, ou pela sensibilização do módulo de compensação
quando aplicada a EHC, ações que desencadeiam o estabelecimento de valores adequados
na tensão terminal do GSD controlado.

estabelece nenhuma relação com as suas respectivas durações nas simulações realizadas para a obtenção
dos resultados apresentados neste capítulo.
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Figura 5.35 – Comportamento da métrica VMIT para diferentes casos de regime permanente pré-
perturbação e valores de 𝐹𝑇 – comparação entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a
EHC (linha tracejada com marcos quadrados) – Δ𝑡 = 500ms e perturbação P1

Figura 5.38 – Evolução cronológica dos estágios das simulações para eventos que desencadeiam a excursão
terminal do GSD quando o mesmo opera em paralelo com a SD regulando a injeção de potência reativa
no sistema

Em referência a Figura 5.38:

– 𝑡0 é o tempo inicial da simulação, em segundos;

– 𝑡𝑄 é o tempo no qual a demanda de potência reativa da carga do sistema teste é
alterada, em segundos;

– 𝑡𝐸𝑋 é o tempo no qual a tensão terminal do GSD excede os limites desejados, em
segundos. Nesse instante de tempo, dependendo da estrutura de controle aplicada,
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Figura 5.36 – Comportamento da métrica AFN para diferentes casos de regime permanente pré-
perturbação e valores de Δ𝑡 – comparação entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a EHC
(linha tracejada com marcos quadrados) – ajuste base do controlador de potência reativa e perturbação
P1

as chaves da ETC são manipuladas ou o módulo de compensação da EHC é sensi-
bilizado;

– 𝑡𝑓 é o tempo final da simulação, em segundos.

Quando da aplicação da ETC, toma-se como premissa que o elemento responsável
pela alteração dos estados das chaves presentes em seu modelo – o que implica no esta-
belecimento do OCT – são relés de sub/sobretensão. Em tese, para essa aplicação, esses
relés devem apresentar um atraso proposital de tempo de atuação, objetivando evitar que
eventos espúrios que desencadeiem em elevações ou afundamentos momentâneos da tensão
terminal do GSD desabilitem a malha de controle de potência reativa de modo indesejado.
No entanto, por fins de simplicidade, neste trabalho as chaves presentes na ETC serão
manipuladas de forma instantânea. Ou seja, o OCT será estabelecido imediatamente após
a constatação da operação inadequada do GSD em termos de tensão terminal. Através
de simulações, verificou-se que a consideração desse atraso de tempo possui um impacto
pouco significativo sobre o comportamento dinâmico do sistema teste frente a classe de
perturbações analisada.
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Figura 5.37 – Comportamento da métrica AFN para diferentes casos de regime permanente pré-
perturbação e valores de 𝐹𝑇 – comparação entre a ETC (linha contínua com marcos circulares) e a
EHC (linha tracejada com marcos quadrados) – Δ𝑡 = 500ms e perturbação P1

5.5.2 Desempenho da Estrutura Típica de Controle para a Classe
de Perturbações Avaliada

A Figura 5.39 apresenta o comportamento dinâmico da potência reativa do GSD frente
a ocorrência das perturbações descritas na Tabela 3, quando aplicada a ETC com a
manipulação das chaves presentes em seu modelo desabilitada, caso que será identificado
por “CQ”. Verifica-se que para esse arranjo, momentos após a aplicação das perturbações,
o GSD fornece ou consome potência reativa para atender a nova condição operativa do
sistema. Entretanto, devido a ação do controlador PI, o valor dessa grandeza começa a
decrescer com o tempo até se tornar nulo, atendendo em condições de RP a referência
ajustada no sistema de controle. Decorrente da nova condição operativa do sistema e do
arranjo de controle aplicado ao SE, a tensão terminal do GSD altera seu valor excedendo
a faixa desejada, conforme apresentado na Figura 5.40.

Quando aplicada a ETC com a manipulação de suas chaves habilitadas, na condição
supracitada o OCT é aplicado ao sistema de excitação do GSD quando verificada a ex-
trapolação da tensão terminal em relação aos limites desejados. A Figura 5.41 estabelece
uma comparação entre os comportamentos dinâmicos da tensão terminal do GSD quando
aplicado apenas o controle de potência reativa (CQ) e quando aplicada a ETC com a
manipulação de chaves habilitada.
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Figura 5.39 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com o controle dessa variável (CQ)
aplicado em seu SE frente ao aumento de demanda de potência reativa pela carga do SDEE
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Figura 5.40 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com controle de potência reativa (CQ)
aplicado em seu SE frente a alteração de demanda de potência reativa pela carga do SDEE

Através da Figura 5.41 é possível inferir que face aos problemas de excursão da tensão
terminal, a solução dada através da manipulação das chaves da ETC é adequada. Entre-
tanto, para manter o nível de tensão imposto pela referência ajustada no OCT, o GSD
deve regular o seu sistema de excitação de tal forma a, dependendo das características do
sistema e da perturbação aplicada, consumir ou gerar elevados valores de potência reativa.
A Figura 5.42 apresenta o comportamento dinâmico da potência reativa do GSD frente
as perturbações consideradas na análise, quando aplicado o controle de potência reativa
(CQ) e a ETC com a manipulação de suas chaves habilitada ao seu sistema de excitação.
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Figura 5.41 – Comportamento da tensão terminal ‘𝑉𝑡’ do GSD com o controle de potência reativa (CQ)
e a ETC – com a manipulação de suas chaves habilitada – aplicados em seu SE frente a alteração de
demanda de potência reativa pela carga do SDEE

Tanto o consumo quanto o fornecimento de altos valores de potência reativa por parte
do GSD implicam em um baixo fator de potência de operação, conforme evidenciado pela
Figura 5.43. Problemas são recorrentes a essa condição operativa. Um desses problemas
deriva do fato do GSD não mais operar com sua capacidade nominal na geração de
potência ativa, implicando na diminuição de lucros por parte do autoprodutor. Além
disso, a unidade consumidora em que o GSD se conecta fica exposta ao risco de pagamento
de multas, o qual é decorrente do não atendimento dos níveis de operação estabelecidos
com a SD em acordo operativo.

Além dos problemas de origem econômica, o estabelecimento de uma alta circulação
de potência reativa através dos terminais do GSD pode desencadear em problemas de
origem técnica ao mesmo (RIBEIRO, 1991). Tais problemas estão estritamente relaciona-
dos ao não atendimento dos limites impostos pelo seu diagrama de capacidade (KUNDUR,
1994). Conforme o GSD diminui a sua excitação para o consumo de potência reativa
da rede, o seu torque sincronizante também tende a diminuir (BERUBE; HAJAGOS; BE-

AULIEU, 1995). Dessa forma, existe um valor crítico de corrente de excitação que faz
com que o torque sincronizante atinja um valor limite, condição em que o GSD perde
o sincronismo com a rede no qual está conectado. Além disso, nessa mesma condição
operativa, existe um aumento do fluxo de dispersão nos extremos do núcleo magnético
do estator. Esse excesso de fluxo faz com que sejam induzidas correntes parasitas que
aumentam significativamente a temperatura nessa região, podendo causar sérios danos
ao gerador22 (FARNHAM; SWARTHOUT, 1953). Por outro lado, conforme o GSD aumenta

22É importante destacar que esse problema é recorrente em máquinas de desenho antigo. Novos
projetos contemplam providências para evitá-lo.
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a sua excitação para o fornecimento de potência reativa ao sistema, danos podem ser
ocasionados no rotor do gerador pelo estabelecimento de altas correntes de campo para o
atendimento dessa condição (KUNDUR, 1994).

É válido destacar que, em tese, o sistema de excitação do GSD possui funções de
limitação que possuem o objetivo de evitar que as condições descritas no parágrafo anterior
ocorram. Entretanto, até mesmo a atuação correta desses elementos caracteriza uma
condição operativa indesejada, haja vista que o SE deixa de atender ao seu OC.
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Figura 5.42 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com o controle de potência reativa (CQ)
e a ETC – com a manipulação de suas chaves habilitada – aplicados em seu SE frente a alteração de
demanda de potência reativa pela carga do SDEE

5.5.3 Desempenho da Estrutura Proposta e sua Comparação
com a Estrutura Típica para a Classe de Perturbações
Avaliada

Com a excursão da tensão terminal do GSD para além dos limites desejados, o módulo
de compensação da EHC é sensibilizado. A ação desse módulo faz com que a tensão
terminal do GSD atinja os extremos dos limites da faixa de operação desejada, os quais são
dados pelos ajustes dos parâmetros 𝑉 𝑀𝐼𝑁

𝑡 e 𝑉 𝑀𝐴𝑋
𝑡 . Esse comportamento é apresentado na

Figura 5.44, onde além dos limites ajustados, também está apresentado o comportamento
obtido com a aplicação da ETC com a manipulação de suas chaves habilitadas.

A Figura 5.45 apresenta o comportamento da potência reativa do GSD frente as per-
turbações simuladas, quando aplicadas a ETC – com a manipulação de chaves habilitada –
e a EHC ao seu sistema de excitação. Verifica-se que em condições de RP pós-perturbação,
a circulação de potência reativa através dos terminais do GSD com a aplicação da EHC
é menor que a obtida com a aplicação da ETC. Tal comportamento tem impacto direto
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Figura 5.43 – Comportamento do fator de potência ‘𝐹𝑃 ’ do GSD com o controle de potência reativa
(CQ) e a ETC – com a manipulação de suas chaves habilitada – aplicados em seu SE frente a alteração
de demanda de potência reativa pela carga do SDEE
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Figura 5.44 – Comportamento da tensão terminal do GSD ‘𝑉𝑡’ com a ETC – com a manipulação de
chaves habilitada – e a EHC aplicadas em seu SE frente a alteração de demanda de potência reativa pela
carga do SDEE

sobre o seu FP de operação, conforme apresentado pela Figura 5.46, o qual adquire valores
de pós-operação mais elevados do que os obtidos com a aplicação da ETC.

Através dos resultados apresentados verifica-se que, além de contribuir para a segu-
rança operativa do GSD, por assegurar que sua tensão terminal permanecerá em valores
adequados em condições de RP quando operando em paralelo com SD e regulando a po-
tência reativa injetada no sistema, a aplicação da EHC adiciona uma maior flexibilidade
operativa ao mesmo. Da forma em que a EHC foi concebida, a referência da malha de
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Figura 5.45 – Comportamento da potência reativa ‘𝑄𝑒’ do GSD com a ETC – com a manipulação de
suas chaves habilitada – e a EHC aplicadas em seu SE frente a alteração de demanda de potência reativa
pela carga do SDEE
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Figura 5.46 – Comportamento do fator de potência de operação ‘𝐹𝑃 ’ do GSD com a ETC – com a
manipulação de suas chaves habilitada – e a EHC aplicadas em seu SE frente a alteração de demanda de
potência reativa pela carga do SDEE

controle de potência reativa é atendida desde que o valor de tensão terminal do GSD
atenda a faixa de valores desejados. Em situação contrária, a tensão terminal é mantida
em algum dos extremos da faixa desejada – sendo isso definido pela natureza da pertur-
bação aplicada – e o valor de potência reativa deixa de ser regulado. Essa característica
estabelece um compromisso entre a tensão terminal e a potência reativa de operação do
GSD controlado, fazendo com que em condições de RP o valor da última grandeza ci-
tada fique o mais próximo possível da referência do sistema controle atendendo a faixa de
valores de tensão desejada.
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5.6 Considerações Finais

Neste capítulo do trabalho foram apresentados os resultados da pesquisa, os quais
foram obtidos a partir da solução numérica de equações de um sistema teste com carac-
terísticas representativas, através da utilização de aplicativo adequado para a análise de
transitórios de origem eletromecânica em SEPs.

Duas classes de perturbações foram objeto deste estudo: as que desencadeiam a for-
mação do sistema ilhado; e as que desencadeiam na excursão da tensão terminal do GSD
controlado para além de limites desejados, em situação na qual o mesmo opera em paralelo
com a SD regulando a potência reativa injetada no sistema.

De forma geral, os resultados apresentados por este capítulo apontaram os principais
problemas recorrentes a estrutura de controle tipicamente aplicada em GSDs que operam
em SDEEs que permitem a ocorrência de ilhamento. Além disso, deixaram evidente o
desempenho superior da estrutura proposta – em relação ao obtido com a estrutura típica
reportada na literatura – frente aos cenários e perturbações avaliadas.

Na próxima seção do texto são apresentadas as conclusões gerais do trabalho, além das
perspectivas futuras de desenvolvimento decorrentes da estrutura de controle proposta.
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Capítulo 6
Conclusões e Perspectivas Futuras de

Desenvolvimento

6.1 Conclusões da Pesquisa

O advento da GD trouxe novas possibilidades operativas aos SDEEs. Dentre essas,
no contexto deste trabalho, é dado destaque a possibilidade desses sistemas operarem
de forma autônoma do sistema de grande porte – o qual é tipicamente caracterizado
pela SD. Nessa condição, suas cargas são supridas unicamente através dos geradores
distribuídos alocados em suas infraestruturas, dando origem ao conceito de operação de
sistemas ilhados.

Apesar de claros os benefícios da aplicação do conceito de operação de sistemas ilhados,
especialmente no que diz respeito ao aumento dos níveis de confiabilidade das redes que
adotam essa prática, ainda existe um conjunto de desafios do ponto de vista técnico que
necessita ser superado para a sua plena aplicação. Dentre esses desafios encontra-se aquele
associado a transição do modo operativo da rede – de conectado para ilhado ou o contrário
– a qual indubitavelmente implica em mudanças nos sistemas de controle dos geradores
distribuídos presentes no sistema.

Usualmente as mudanças nos sistemas de controle dos geradores distribuídos são rea-
lizadas de forma inadequada, característica que contribui positivamente para a severidade
dos transitórios observados na rede quando da mudança de sua caraterística operativa.
Esse fenômeno é especialmente pronunciado quando da transição da rede do modo conec-
tado para ilhado, a qual comumente é decorrente de eventos sistêmicos não planejados.
Nessa condição, além da potencialidade de causar impactos negativos sobre os consumi-
dores conectados a rede, grandes excursões nas variáveis do gerador controlado podem
ocasionar o seu desligamento pela atuação de sistemas de proteção, inviabilizando o pró-
prio processo de formação do sistema ilhado.

Outro problema não recorrente unicamente em redes que permitem a operação de
sistemas ilhados, mas de um modo geral em redes que possuem geração distribuída, está
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na filosofia de controle adotada aos geradores distribuídos quando os mesmos operam em
paralelo com a SD. Por motivos técnicos e, especialmente econômicos, nessa condição
operativa os geradores distribuídos são configurados de forma a operar com valores pré-
definidos de potência ativa e reativa injetados na rede. Nessa condição, a tensão terminal
do gerador controlado pode experimentar excursões que podem levá-la a atingir valores
indesejados.

Com o objetivo de contribuir com os problemas contextualizados nos parágrafos ante-
riores, esta pesquisa propôs uma estrutura híbrida de controle a ser aplicada em SEs – a
qual foi identificada por Estrutura Híbrida de Controle (EHC) – de geradores síncronos
que operam em SDEEs que permitem a ocorrência de ilhamento. Em termos gerais, a
EHC constitui uma extensão do método de compensação AWBT pelo método Seguimento
da Variável de Controle, o qual é aplicado na solução dos problemas de windup e bumped
transfer, os quais são de comum recorrência em sistemas automáticos de controle.

Da forma em que foi concebida, a EHC possui como principais características:

1. concepção a partir de elementos básicos da teoria de sistemas de controle;

2. independência operativa de sistemas de proteção externos a malha de controle do
SE, retirando a possibilidade de adequação retardatária desse sistema de controle
frente a nova condição operativa do GSD;

3. mantenimento das características originais do controle do SE do GSD controlado
quando o mesmo se encontra em condições normais de operação, haja vista que o
seu módulo de compensação não tem influência alguma sobre a dinâmica do sistema
nessas circunstâncias.

Através de simulações numéricas em um sistema teste com características representa-
tivas, verificou-se que a EHC apresentou um desempenho superior a estrutura tipicamente
reportada na literatura – a qual foi identificada no texto por ETC – frente a ocorrência
de um conjunto de perturbações que desencadeiam na ocorrência de ilhamento, ou na
excursão da tensão terminal do GSD, em situação em que o mesmo opera em paralelo
com a SD controlando o fluxo de potência reativa através de seus terminais. O grande
diferencial da EHC está em propiciar uma transição entre o controle de potência reativa
e tensão terminal de modo automático, sem a ação de chaveamento desencadeada pela
sensibilização de um elemento de proteção externo, através do estabelecimento de um
compromisso entre a potência reativa injetada na rede e a tensão terminal do gerador
controlado.

Do ponto de vista de perturbações que desencadeiam na ocorrência de ilhamento, a
sensibilização do módulo de compensação da EHC de forma independente de um sistema
de proteção anti-ilhamento, somado a característica de ajuste dos ganhos de seus ramos
de compensação que conferem uma resposta rápida a sua atuação, fazem com que a
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tensão terminal do GSD controlado apresente um menor afundamento e se recomponha
rapidamente, alcançando um valor de RP aderente a uma faixa desejada, a qual é dada
pelo ajuste dos parâmetros pertencentes a EHC. O comportamento citado tem efeito
direto sobre a atenuação dos transitórios observados no comportamento da frequência
do GSD controlado, efeito que é decorrente do menor desequilíbrio – tanto em termos de
módulo quanto em termos de sua duração em relação ao tempo – entre as potências gerada
e consumida no sistema ilhado durante o seu processo de formação. O efeito prático
das características citadas é a obtenção de uma menor excursão nas variáveis do GSD
controlado, e por consequência, nas variáveis da rede em que o mesmo se conecta, o que
do ponto de vista deste trabalho implica numa atenuação da severidade dos transitórios
do sistema observados durante o processo de ilhamento. Tal comportamento propicia um
aumento da probabilidade de formação bem-sucedida do sistema ilhado, bem como uma
menor exposição dos seus consumidores aos efeitos negativos decorrentes de excursões
significativas nos valores de módulo e frequência da tensão fornecida aos mesmos.

Do ponto de vista das perturbações que desencadeiam na excursão da tensão terminal
do GSD controlado, em condição na qual o mesmo opera em paralelo com SD regulando
a potência reativa injetada na rede, decorrente do princípio operativo da EHC, é per-
mitido ao gerador operar com a potência reativa o mais próxima da referência ajustada
nas condições operativas em que a rede se encontra, atendendo às limitações de tensão
impostas. Do ponto de vista apresentado, é conveniente afirmar que a estrutura proposta
garante uma operação segura ao gerador controlado – por manter em condições de RP a
sua tensão terminal em faixa tomada como adequada – maximizando a sua capacidade
nominal na produção de potência ativa, diminuindo a probabilidade de ocorrência de pro-
blemas de cunho técnico e econômico correlatos a operação do gerador na condição de
alta circulação de potência reativa através dos seus terminais.

É importante destacar que a estrutura de controle proposta por este trabalho foi con-
cebida para atuar em momentos críticos da operação do sistema, cuja função é estabelecer
um novo ponto de operação ao GSD controlado frente a ocorrência de pertubações de clas-
ses análogas às analisadas por este trabalho. Uma eventual recomposição de um ponto
operativo desejado após a atuação da estrutura de controle proposta – pode-se citar, como
exemplo, o mantenimento da tensão terminal do GSD controlado em 1.0𝑝.𝑢. após a ocor-
rência do ilhamento – não constitui o escopo deste trabalho, sendo que estratégias para
essa recomposição compõe uma proposta de desenvolvimento de trabalho futuro.
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6.2 Perspectivas Futuras de Desenvolvimento

A partir da EHC proposta por esta pesquisa, vislumbram-se as seguintes propostas de
desenvolvimento de trabalhos futuros:

o Verificar o desempenho da EHC em sistemas de GD considerando a presença de
ruídos no valor da carga do sistema, com e sem condições trifásicas desbalanceadas.
O objetivo dessa análise é verificar o desempenho da estrutura proposta frente a
condições operativas mais próximas do contexto operativo de SDEEs, como por
exemplo, a constante variação do valor de carga, presença de redes assimétricas e o
desbalanço de potência entre as fases;

o Estender os conceitos utilizados na elaboração da EHC em sistemas de GD que
possuem interface de eletrônica de potência com a rede, atendendo aos mesmos
objetivos que esta pesquisa se propôs a resolver;

o Verificar o desempenho da EHC proposta em SDEEs que possuem mais de um
gerador distribuído em um mesmo ramal;

o Verificar a interação da EHC com elementos de controle de tensão comumente apli-
cados em SDEEs, como por exemplo, transformadores de tap variável e bancos
automáticos de capacitores;

desempenho da EHC proposta em SDEEs que possuem mais de um gerador distri-
buído em um mesmo ramal;

o Realizar um estudo analítico da estabilidade da estrutura de controle proposta,
por meio do uso de ferramentas provenientes da teoria de sistemas de controle. O
principal objetivo desse esforço é a obtenção de uma prova formal da estabilidade do
arranjo proposto. Além disso, decorrente da realização dessa formulação, espera-se
a obtenção de relações formais entre os principais parâmetros de controle da EHC
e o comportamento dinâmico do sistema em que o GSD controlado se conecta, de
forma que roteiros de ajuste dos parâmetros da estrutura proposta também sejam
estabelecidos;

o No desenvolvimento deste trabalho os tempos de detecção de ilhamento foram atri-
buídos de forma determinística, haja vista que o principal objetivo das análises
realizadas era o de verificar o impacto de diferentes tempos de detecção sobre a
atuação da ETC, sendo que a representação de sistemas de proteção anti-ilhamento
fugiam do escopo deste trabalho. Em desenvolvimentos futuros, propõe-se a repre-
sentação nos cenários teste desses sistemas de proteção com características locais
passivas fundamentadas em medições de frequência – métodos VSR e ROCOF –
de forma a gerar uma base comparativa mais adequada entre o desempenho da
estrutura citada com a estrutura tipicamente aplicada;
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o Propor estratégias de restabelecimento do GSD em um ponto operativo desejado
após a atuação da EHC, objetivando atender casos em que essa manobra operativa
é necessária;

o Testar o arranjo proposto, o qual é baseado na técnica SVC, em outros sistemas de
controle que possuam como requisitos de projeto: i) a atenuação dos transitórios de
suas variáveis quando da alteração de modo operativo da planta controlada; e ii) o
mantenimento de variáveis controladas em uma faixa desejada em condições de RP.
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APÊNDICE A
Caracterização dos Problemas de

Windup e Bumped Transfer

Este apêndice do texto possui como objetivo caracterizar os problemas de windup e
bumped transfer, os quais são recorrentes em sistemas de controle. Além disso, serão
apresentadas as compensações AWBT1 – através do método SVC – para a solução dos
problemas citados.

Os resultados apresentados nesta seção do texto foram obtidos via integração nu-
mérica das equações que formulam sistemas de controle teste através da ferramenta
MATLAB R○/Simulink R○ (MATHWORKS, 2017). Os sistemas de controle teste utilizados
para a obtenção dos resultados foram inspirados nos sistemas de controle originalmente
apresentados em Vrancic (1997).

A.1 O Problema de Windup e sua Compensação

A Figura A.1 apresenta o sistema de controle teste I utilizado para gerar os resultados
da caracterização do problema de windup. O comportamento dinâmico do mesmo é regido
por um controlador do tipo PID com representação de saturação em sua variável de
controle.

1Sabe-se que uma compensação AW contribui positivamente para a solução do problema de bumped
transfer. De modo análogo, uma compensação BT contribui positivamente para a solução do problema
de windup (KOTHARE et al., 1994). Portanto, os ramos de compensação nesta seção do texto não serão
classificadas em AW ou BT, mas sim, classificadas de forma geral por AWBT, independentemente do
problema analisado.
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Figura A.1 – Sistema de controle teste I com representação de saturação na variável de controle para
caracterização do problema de windup

Fonte: Adaptado de Vrancic (1997)

Em referência a Figura A.1:

– 𝑤(𝑡) é o sinal de referência do sistema de controle, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑒(𝑡) é o sinal de erro de controle, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑖(𝑡) é o sinal de saída da ação integral de controle, em 𝑝.𝑢.;

– 𝑢(𝑡) é o sinal de saída do controlador PID, em 𝑝.𝑢.;

– �̂�(𝑡) é o sinal de entrada da planta controlada, em 𝑝.𝑢.;

– 𝐾 é o ganho do controlador, em 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.;

– 𝑇𝑑 é a constante de tempo da ação derivativa de controle, em segundos;

– 𝑇𝑓 é a constante de tempo do filtro da ação derivativa de controle, em segundos;

– 𝑇𝑖 é a constante de tempo da ação integral de controle, em segundos;

– 𝜏 é a constante de tempo do ramo de compensação AWBT, em segundos.

Para a caracterização do problema de windup, a saturação da variável de controle foi
modelada com limites mínimo e máximo de excursão (𝑢𝑚𝑖𝑛 e 𝑢𝑚𝑎𝑥, respectivamente) e da
taxa de variação em relação ao tempo (�̇�(𝑡)𝑚𝑖𝑛 e �̇�(𝑡)𝑚𝑎𝑥, respectivamente). A Tabela 5
apresenta os parâmetros da representação das não linearidades, enquanto a Tabela 4
apresenta os parâmetros do controlador PID.

Para a caracterização do problema de windup suponha que no tempo 𝑡 = 0−𝑠 o
sistema de controle teste I se encontra na condição de entrada e estado nulos, e o ramo de
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Tabela 4 – Ajustes dos controladores PID dos sistemas de controle teste I e II

Parâmetro Ajuste Unidade
𝐾 20,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑇𝑖 30,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑇𝑑 0,95 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑇𝑓 0,095 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.

Tabela 5 – Valores utilizados para a representação da saturação na caracterização do problema de windup

Parâmetro Ajuste Unidade
𝑢𝑚𝑖𝑛 0,0 𝑝.𝑢.
𝑢𝑚𝑎𝑥 2,0 𝑝.𝑢.
�̇�(𝑡)𝑚𝑖𝑛 -2,0 𝑠−1
�̇�(𝑡)𝑚𝑎𝑥 2,0 𝑠−1

compensação AWBT não esteja habilitado (𝜏 = ∞𝑠). No tempo de simulação 𝑡 = 0𝑠 um
degrau de 1, 0𝑝.𝑢. de amplitude é aplicado na referência ‘𝑤’. Devido a grande excursão
das variáveis do sistema de controle, as não linearidades representadas no modelo de seu
atuador são sensibilizadas. Nessa condição, o sinal de entrada da planta ‘�̂�’ será menor
que o sinal de saída do controlador ‘𝑢’, conforme apresentado na Figura A.2.
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Figura A.2 – Comportamento do sinal de saída do controlador ‘𝑢’ e do sinal de controle de entrada da
planta ‘�̂�’ do sistema de controle teste I frente a aplicação de um degrau unitário na referência ‘𝑤’ do
sistema de controle – caracterização do problema de windup

A condição de saturação é caracterizada pela quebra do laço de realimentação do
laço de controle, em que um acréscimo no valor da variável de saída do controlador não
resultará numa resposta mais rápida da variável controlada. Esse comportamento implica
num estabelecimento de um erro de controle ‘𝑒’ por um maior período de tempo. A
Figura A.3 apresenta o comportamento do sinal de erro de controle ‘𝑒’ para o caso com
e sem a saturação, onde fica evidente a característica citada. Como o sinal de erro de
controle ‘𝑒’ constitui a entrada do integrador do controlador PID, o sinal resultante da
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operação de integração ‘𝑖’ será maior para o caso com saturação, conforme apresentado
na Figura Figura A.4.
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Figura A.3 – Comportamento do sinal de erro de controle ‘𝑒’ para o sistema de controle teste I com e
sem a representação de saturação frente a aplicação de um degrau unitário na referência ‘𝑤’ do sistema
de controle – caracterização do problema de windup
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Figura A.4 – Comportamento do sinal de saída do integrador ‘𝑖’ para o sistema de controle teste I com e
sem a representação de saturação frente a aplicação de um degrau unitário na referência ‘𝑤’ do sistema
de controle – caracterização do problema de windup

O sinal de saída da ação integral ‘𝑖’ com um maior módulo implica na necessidade
do erro de controle assumir um sinal negativo por um maior período de tempo, de forma
que o termo integral seja atenuado, conforme evidenciado na Figura A.3 para o caso
saturado. Essa característica implica diretamente sobre a performance do sistema de
controle, imprimindo na variável controlada um sobressinal em relação ao seu valor dado
na referência, além de um tempo de acomodação elevado. Esses comportamentos são
verificados na Figura A.5.
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Figura A.5 – Comportamento do sinal da variável controlada ‘𝑦’ para o sistema de controle teste I com e
sem a representação de saturação frente a aplicação de um degrau unitário na referência ‘𝑤’ do sistema
de controle – caracterização do problema de windup

O fenômeno apresentado nos parágrafos anteriores, o qual está associado a presença de
saturação no sistema de controle, é conhecido como windup. O efeito prático do windup
é fazer com que a performance do sistema de controle não seja a mesma que a esperada
durante a sua fase de projeto.

Com o objetivo de contornar o problema de windup, um ramo de compensação extra é
adicionado ao sistema de controle. A Figura A.1 apresenta a implementação de um ramo
de compensação AWBT através do método SVC. O efeito prático da inserção do ramo
de compensação é a diminuição do sinal de entrada do integrador – e por consequência,
de sua saída – quando os limites de saturação são atingidos. Esse efeito é apresentado na
Figura A.6, em que foi considerado um 𝜏 = 20𝑠. Decorrente da redução do termo integral,
a variável de saída apresenta uma redução no seu sobressinal e no tempo de acomodação,
diminuindo o efeito de windup no comportamento dinâmico do sistema de controle. Esse
fenômeno é apresentado na Figura A.7.

A.2 O problema de Bumped Transfer e sua Com-
pensação

A Figura A.8 apresenta o sistema de controle teste II utilizado para gerar os resultados
da caracterização do problema de bumped transfer. O comportamento dinâmico do mesmo
é regido por um controlador do tipo PID com representação de mudança entre modos de
controle – automático e manual.
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Figura A.6 – Comportamento do sinal de saída do integrador ‘𝑖’ para o sistema de controle teste I frente
a aplicação de um degrau unitário na referência da ‘𝑤’ do sistema de controle – sem saturação e com
saturação considerando e desconsiderando o ramo de compensação AWBT – caracterização do problema
de windup
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Figura A.7 – Comportamento do sinal da variável controlada ‘𝑦’ para o sistema de controle teste I frente a
aplicação de um degrau unitário na referência ‘𝑤’ do sistema de controle – sem saturação e com saturação
considerando e desconsiderando o ramo de compensação AWBT – caracterização do problema de windup

Em referência a Figura A.8:

– 𝑢(𝑡) é o sinal de saída do controlador PID, em 𝑝.𝑢. No contexto do problema de
bumped transfer, esse corresponde ao sinal de saída do modo automático de controle;

– 𝑢𝑚(𝑡) é o sinal de saída do modo manual de controle, o qual é geralmente caracte-
rizado por uma constante, em 𝑝.𝑢.
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Figura A.8 – Sistema de controle teste II com representação de mudança de modo de controle para
caracterização do problema de bumped transfer

Fonte: Adaptado de Vrancic (1997)

O sistema de controle apresentado pela Figura A.1 possui similaridade com o sistema
de controle apresentado pela Figura A.8, sendo a única diferença dada pela origem da
diferença entre os sinais do modo automático de controle e de entrada da planta contro-
lada. No caso da Figura A.1, a origem dessa diferença é a presença de um atuador com
não linearidades. Já para o caso representado pela Figura A.8, a origem da diferença é
constituída por uma chave que possui a função de alterar os modos de controle que atuam
sobre a planta do sistema.

Para as simulações que caracterizam o problema bumped transfer, os valores dos parâ-
metros do controlador são os mesmos que os utilizados para a caracterização do problema
de windup, os quais são apresentados na Tabela 4.

Para a caracterização do problema de bumped transfer, suponha que no tempo 𝑡 = 0−𝑠

o sistema de controle teste II se encontra na condição de entrada e estado nulos, e o ramo
de compensação AWBT não esteja habilitado (𝜏 = ∞𝑠). No tempo 𝑡 = 0𝑠 um degrau de
1,0𝑝.𝑢. de amplitude é aplicado na referência ‘𝑤’ do sistema de controle. Após decorrido
o período dinâmico, a variável controlada atinge a referência ajustada. Nessa condição, a
chave responsável por modificar os modos de controle é manipulada (𝑡 = 30𝑠) e o sistema
passa a operar no modo manual, que para o caso simulado possui uma amplitude de
0,5𝑝.𝑢. Com a alteração de posição da chave fica estabelecido um sinal de erro de controle
no controlador PID, o qual passa a ser integrado. O sinal de erro integrado faz com
que a saída do modo automático de controle divirja indefinidamente em relação ao sinal
do modo manual. Após decorrido um período de operação no modo manual, a chave é
retornada ao seu estado inicial (𝑡 = 60𝑠), restaurando o modo automático de controle.
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A Figura A.9 ilustra o comportamento do sinal de saída do modo automático de
controle durante o processo citado no parágrafo anterior. No momento do retorno do
modo manual para o modo automático, fica estabelecida uma descontinuidade no sinal de
controle aplicado na entrada da planta controlada, conforme apresentado na Figura A.10.
A descontinuidade citada possui efeito direto no comportamento dinâmico da planta,
conforme apresentado na Figura A.11. Esse fenômeno é conhecido como bumped transfer,
e recebe essa denominação devido ao salto observado no comportamento dinâmico da
variável controlada.
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Figura A.9 – Comportamento do sinal de saída do modo automático de controle ‘𝑢’ do sistema de controle
teste II frente ao conjunto de perturbações aplicado – caracterização do problema de bumped transfer
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Figura A.10 – Comportamento do sinal de controle de entrada da planta ‘�̂�’ do sistema de controle teste
II frente ao conjunto de perturbações aplicado – caracterização do problema de bumped transfer
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Figura A.11 – Comportamento do sinal da variável controlada ‘𝑦’ do sistema de controle teste II frente
ao conjunto de perturbações aplicado – caracterização do problema de bumped transfer

Uma forma de contornar o problema de bumped transfer é aplicar um ramo de compen-
sação AWBT por meio do método SVC. Nesse arranjo, o sinal de entrada é constituído
pela diferença entre a saída do modo automático de controle e pelo sinal de controle apli-
cado na planta. Da forma em que o ramo de compensação é implementado, devido a
ação integral presente no controlador PID, o sinal de saída do controle automático será
forçado a operar com um valor muito próximo do sinal proveniente do modo manual. A
Figura A.12 ilustra o comportamento do sinal de saída do modo automático de controle
considerando o módulo de compensação AWBT (𝜏 = 3𝑠) e o desconsiderando, onde fica
evidente o comportamento citado.
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Figura A.12 – Comportamento do sinal de saída do modo automático de controle ‘𝑢’ do sistema de
controle teste II frente ao conjunto de perturbações aplicado – considerando e desconsiderando o ramo
de compensação AWBT
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Decorrente da aplicação do ramo de compensação AWBT, a descontinuidade do sinal
de controle de entrada da planta é minimizada quando do retorno do modo manual para
o modo automático de controle, conforme apresentado pela Figura A.13. A eliminação da
descontinuidade do sinal de controle tem efeito direto sobre o comportamento dinâmico
da variável controlada, no qual são verificados transitórios menos severos diminuindo o
efeito de bumped transfer, conforme verificado na Figura A.14.
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Figura A.13 – Comportamento do sinal da entrada da planta ‘�̂�’ do sistema de controle teste II frente ao
conjunto de perturbações aplicado – considerando e desconsiderando o ramo de compensação AWBT
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Figura A.14 – Comportamento do sinal da variável controlada ‘𝑦’ do sistema de controle teste II frente
ao conjunto de perturbações aplicado – considerando e desconsiderando o ramo de compensação AWBT
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APÊNDICE B
Parâmetros do Sistema Teste

Neste apêndice são apresentados os dados de rede e parâmetros dos modelos dinâmicos
que compõem o sistema teste utilizado para caracterizar os resultados desta pesquisa. A
descrição completa do sistema teste é realizada no início do Capítulo 5 deste texto.

B.1 Dados de Rede do Sistema Teste

Na Tabela 6 estão apresentados os valores de impedância dos elementos que compõem
o diagrama unifilar apresentado na Figura 5.1. Todos os valores apresentados são refe-
rentes aos componentes de sequência positiva dos mesmos, sendo todos representados na
base de potência de 100𝑀𝑉 𝐴. Os valores apresentados constituem uma adaptação dos
apresentados em Jenkins et al. (2000).

Para a identificação das impedâncias dos alimentadores será adotada a seguinte nomen-
clatura: 𝑍𝑖𝑗, em que 𝑖 e 𝑗 representam o número das barras que configuram os extremos do
alimentador cujo valor de impedância é apresentado. Para a impedância de curto-circuito
será adotado o símbolo 𝑍𝑆𝑈𝐵, enquanto para os transformadores da SD será utilizado o
próprio nome do elemento apresentado no diagrama unifilar representado na Figura 5.1.

Tabela 6 – Impedâncias dos componentes de rede do sistema teste – base 100𝑀𝑉 𝐴

Parâmetro Valor Unidade
𝑍23 0, 0134 + 𝚥0, 0575 𝑝.𝑢.
𝑍34 0, 0716 + 𝚥0, 1246 𝑝.𝑢.
𝑍24 0, 0645 + 𝚥0, 1028 𝑝.𝑢.
𝑍45 0, 0358 + 𝚥0, 0623 𝑝.𝑢.
𝑍𝑆𝑈𝐵 𝚥0, 0666 𝑝.𝑢.
𝑍𝑇 𝑅1 0, 0100 + 𝚥0, 0400 𝑝.𝑢.
𝑍𝑇 𝑅2 0, 0092 + 𝚥0, 0400 𝑝.𝑢.
𝑍𝑇 𝑅𝐺 0, 0328 + 𝚥0, 1312 𝑝.𝑢.

Fonte: Adaptado de Jenkins et al. (2000)
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B.2 Parâmetros do Gerador Síncrono Distribuído

Na Tabela 7 são apresentados os parâmetros do modelo do gerador síncrono implemen-
tado na biblioteca do ANATEM (CEPEL, 2016), o qual é representado pelos diagramas
de blocos ilustrados nas Figuras 5.2, 5.3 e 5.4. Todos os valores estão na base de 30𝑀𝑉 𝐴,
o que corresponde a potência nominal do GSD, e foram obtidos de (FREITAS et al., 2006).

Tabela 7 – Parâmetros do modelo dinâmico do GSD – base 30𝑀𝑉 𝐴

Parâmetro Valor Unidade
𝑅𝑎 0,0014 𝑝.𝑢.
𝐿𝑙 0,050 𝑝.𝑢.
𝐿𝑑 1,400 𝑝.𝑢.
𝐿𝑞 1,372 𝑝.𝑢.
𝐿′

𝑑 0,231 𝑝.𝑢.
𝐿′

𝑞 0,800 𝑝.𝑢.

𝐿′′
𝑑 0,118 𝑝.𝑢.

𝜏 ′
𝑑0 5,50 𝑠
𝜏 ′

𝑞0 1,25 𝑠

𝜏 ′′
𝑑0 0,05 𝑠
𝜏 ′′

𝑞0 0,19 𝑠

𝐷 0,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝐻 1,5 𝑠

Fonte: Adaptado de Freitas et al. (2006)

B.3 Parâmetros do Sistema de Excitação

Os valores dos parâmetros dos modelos do SE e do compensador de carga – apresen-
tados, respectivamente, pelas Figuras 5.5 e 5.6 – foram obtidos de IEEE (2016), e são
apresentados na Tabela 8.

B.4 Malha de Controle de Potência Reativa

Os valores dos parâmetros do modelo do controle de potência reativa são apresentados
na Tabela 9. Tais valores compõem os “ajustes base” utilizados na apresentados dos
resultados, e foram aplicados tanto no modelo dinâmico da EHC quando no modelo
dinâmico da ETC – representados, respectivamente, pelas Figuras 4.6 e 5.7.
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Tabela 8 – Parâmetros do modelo dinâmico do SE

Parâmetro Valor Unidade
𝑇𝑅 0,02 𝑠
𝑅𝐶 0,0 𝑝.𝑢.
𝑋𝐶 0,0 𝑝.𝑢.
𝑇𝐵 1,0 𝑠
𝑇𝐶 1,0 𝑠
𝐾𝐴 210,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑇𝐴 0,0 𝑠
𝐾𝐹 0,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑇𝐹 0,0 𝑠

𝑉𝑅𝑀𝐴𝑋 6,43 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑉𝑅𝑀𝐼𝑁 -6,00 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝐾𝐶 0,038 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.

Fonte: Adaptado de IEEE (2016)

Tabela 9 – Parâmetros do modelo dinâmico da malha de controle de potência reativa

Parâmetro Valor Unidade
𝐾𝑃

𝑃 1,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝐾𝑃

𝐼 0,5 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑉𝐶𝐿𝑀𝑇 ∞ 𝑝.𝑢.

B.5 Parâmetros da Malha de Controle do Sistema de
Velocidade

Os parâmetros do modelo dinâmico de regulador de velocidade TGOV1 apresentado
na Figura 5.8 foram adaptados de Abreu (2005) – excetuando-se os parâmetros do PI que
impõe o modo isócrono de operação ao GSD – e são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 – Parâmetros do modelo dinâmico da malha de controle de velocidade

Parâmetro Valor Unidade
𝑅 0,05 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑇1 0,05 𝑠
𝑇2 1,5 𝑠
𝑇3 5,0 𝑠
𝐷𝑇 0,0 𝑝.𝑢./𝑝.𝑢.
𝑃𝑀𝐼𝑁 0,1 𝑝.𝑢.
𝑃𝑀𝐴𝑋 1,1 𝑝.𝑢.

Fonte: Adaptado de Abreu (2005)


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Lista de siglas
	Sumário
	Introdução
	Objetivo Geral
	Objetivos Específicos
	Estrutura do Texto

	Sistemas de Excitação de Máquinas Síncronas
	Considerações Iniciais
	Requisitos do Sistema de Excitação
	Estrutura Geral de um Sistema de Excitação
	Objetivos de Controle do Sistema de Excitação
	Estrutura Típica de Controle de Sistemas de Excitação de Geradores Síncronos Distribuídos
	Considerações Finais

	Formação e Esquemas de Detecção de Ilhamento com Geradores Síncronos
	Considerações Iniciais
	Aspectos Técnicos Associados a Formação de Sistemas Ilhados
	Aspectos Regulatórios Associados a Sistemas Ilhados
	Esquemas de Detecção de Ilhamento
	Técnicas Remotas
	Técnicas Locais
	Técnicas Locais Passivas
	Técnicas Locais Ativas
	Técnicas Locais Híbridas

	Discussões Adicionais

	Considerações Finais

	Proposta da Estrutura Híbrida de Controle de Sistemas de Excitação de Geradores Síncronos Distribuídos
	Considerações Iniciais
	Caracterização dos Problemas de Windup e Bumped Transfer em Sistemas de Controle e Respectivas Compensações
	Problema de Windup
	Compensação Anti-Windup
	Problema de Bumped Transfer em Sistemas de Controle
	Compensação Bumpless Transfer
	Discussões Adicionais

	Estrutura Híbrida de Controle
	Apresentação da Estrutura Híbrida de Controle
	Apresentação de Exemplos Ilustrativos do Funcionamento da Estrutura Híbrida de Controle
	Comportamento da Estrutura Híbrida de Controle frente a Ocorrência de Ilhamento – Perturbação PA
	Comportamento da EHC frente a Extrapolação da Tensão Terminal em Relação aos Limites Desejados – Perturbação PB
	Discussões Adicionais


	Considerações Finais

	Resultados da Pesquisa
	Considerações Iniciais
	Ferramenta de Análise Computacional
	Sistema Teste
	Representação do Carregamento do Sistema Teste
	Modelo Dinâmico do Gerador Síncrono Distribuído
	Modelo Dinâmico do Sistema de Excitação
	Modelo do Controlador de Potência Reativa
	Modelo Dinâmico do Sistema de Regulação de Velocidade

	Resultados para Eventos que Desencadeiam na Ocorrência de Ilhamento
	Características Gerais das Simulações
	Desempenho da Estrutura Típica de Controle frente a Classe de Perturbações Avaliada
	Desempenho da Estrutura de Controle Proposta e sua Comparação com o Desempenho da Estrutura Típica de Controle frente a Classe de Perturbações Avaliada
	Resultados para um Exemplo Ilustrativo
	Resultados para os Cenários Considerados na Análise


	Resultados para Outros Eventos que Desencadeiam na Excursão da Tensão Terminal
	Características Gerais das Simulações
	Desempenho da Estrutura Típica de Controle para a Classe de Perturbações Avaliada
	Desempenho da Estrutura Proposta e sua Comparação com a Estrutura Típica para a Classe de Perturbações Avaliada

	Considerações Finais

	Conclusões e Perspectivas Futuras de Desenvolvimento
	Conclusões da Pesquisa
	Perspectivas Futuras de Desenvolvimento

	Referências
	Apêndices
	Caracterização dos Problemas de Windup e Bumped Transfer
	O Problema de Windup e sua Compensação
	O problema de Bumped Transfer e sua Compensação

	Parâmetros do Sistema Teste
	Dados de Rede do Sistema Teste
	Parâmetros do Gerador Síncrono Distribuído
	Parâmetros do Sistema de Excitação
	Malha de Controle de Potência Reativa
	Parâmetros da Malha de Controle do Sistema de Velocidade



