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Resumo 

A busca de um aperfeiçoamento cada vez maior nos Sistemas Elétricos de Potência é 

uma procura incansável, que dia após dia vem sendo trabalhada e os investimentos são 

muito grandes. Neste contexto apresenta-se o Sistema de Descarte Cargas, método 

aplicado em uma planta elétrica que tem por objetivo trabalhar estritamente dentro da 

demanda de energia contratada junto a concessionária e que também objetiva que um 

sistema sofra os menores danos possíveis no caso de alguma contingência. 

Neste trabalho serão demostrados os métodos mais modernos utilizados atualmente, 

juntamente com os dispositivos e tecnologias necessárias para se obter grande êxito no 

desenvolvimento de um sistema robusto, confiável e moderno. 
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Abstract 

The search for a growing improvement in Electric Power Systems is a relentless pursuit, 

which day by day is being crafted and investments are very large. In this context we 

present the Disposal Charges System, method applied in an electric plant whose 

objective is to work strictly within the contracted power demand at the dealership, 

which also aims a system to suffer the least possible damage in case of any contingency. 

This work will be demostrados the most modern methods currently used, along with the 

devices and technologies needed to achieve great success in developing a robust, 

reliable and modern system.  
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Introdução 

1.1. Relevâncias do tema 

Os sistemas elétricos de potência possuem bastante complexidade e são divididos  

na geração, transmissão e na distribuição da energia para todos os consumidores, sejam 

dos pequenos domicílios às grandes industriais. Estes tipos de sistemas estão sujeitos a 

sofrerem uma série de problemas, chamadas de contingências, que podem provocar 

muitos efeitos negativos que levam à instabilidade do mesmo e no seu funcionamento 

fora do planejado. 

Em sistemas elétricos industriais, o processo de desenvolvimento e construção é 

composto por requisitos de altos índices de confiança, tendo em vista que interrupções 

não desejadas podem trazer grandes perdas financeiras. Uma simples falha em alguns 

processos contínuos pode levar a um reprocesso ou até mesmo em um grande de 

descarte dos insumos utilizados. Outro fator agravante em alguns processos é o tempo 

de restabelecimento, que pode ser muito demorado, alguns casos levam dias para um 

restabelecimento completo, o que pode afetar consideravelmente a produtividade, 

trazendo grandes prejuízos econômicos.   

Outro contexto que implica em perdas financeiras é o gerenciamento da energia 

elétrica para um controle de demanda. Os principais aspectos de preocupação por parte 

das diversos consumidores e que levam à procura por esses estudos são: a elevação das 

multas e ajustes de tarifas cobrados pelas concessionárias, necessidade de aumento da 

produtividade através da diminuição de interrupções e acréscimo da vida útil de 

equipamentos instalados nas subestações.  

Assim, se faz necessário um desenvolvimento dos sistemas de potência a fim de 

que estejam prontos para suportar certo número de contingências e comum 

gerenciamento de energia adequado para continuar operando corretamente. Uma forma 

que vem se mostrando eficaz para chegar a isto é o uso do processo de descarte de 

cargas. 
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1.2. Objetivos do trabalho 

Com este trabalho busca-se comprovar a aplicabilidade, importância e viabilidade 

da utilização do sistema de descarte de cargas nas plantas elétricas industriais, a partir, 

principalmente, da análise e comentários do sistema de descarte elétrico que está sendo 

implementado pela empresa Orteng Equipamentos e Sistemas, na Refinaria Abreu e 

Lima, da Petrobrás. 

A abordagem do trabalho transcorrerá numa explicação minuciosa dos principais 

dispositivos necessários para uma implementação robusta e eficaz do sistema, passando 

pelos métodos e comunicações entre aparelhos, softwares utilizados, método de 

descarte implantado e determinações dos parâmetros de trabalho. Para que por fim se 

conclua na confiabilidade deste método. 

1.3. Organização do trabalho 

Além do capítulo 1, introdutório, este trabalho possui mais alguns 

capítulos que abordam os seguintes assuntos: 

 

 Capítulo 2 – O capítulo 2 do trabalho abordará especificamente 

sobre a automação nos Sistemas Elétricos de Potência, situando 

e discutindo suas principais repartições e a importância de cada 

uma para a execução de uma automação de qualidade e que 

atinja os objetivos do projeto. 

 Capítulo 3 – O capítulo 3 tratará sobre a comunicação de dados, 

assunto de extrema importância na automação de uma planta 

elétrica e consequentemente no descarte de carga. Tendo como 

objetivo os principais métodos de comunicação utilizados neste 

processo e contemplar suas características fundamentais. 

 Capítulo 4 - O capítulo 4 do trabalho contemplará uma 

explicação dos principais métodos de descarte de cargas 

empregados nos sistemas de energia, indicando suas principais 

características, pontos a favor e contra. 
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 Capítulo 5 – Neste capítulo é feita uma apresentação de como o 

descarte de carga é aplicado na refinaria Abreu e Lima 

(Petrobrás), além, obviamente, das características ligadas 

diretamente ao descarte de carga, como a determinação das 

cargas prioritárias e a explicação de conceitos importantes. 

 Capítulo 6 – No capítulo 6 é realizado um estudo de caso 

envolvendo o uso do sistema de descarte de cargas com o auxílio 

dos softwares necessário para sua realização, além de uma 

introdução e explicação dos equipamentos necessários para a 

realização desta. 
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Capítulo 2 

Automação em Sistemas de Potência 

A automação de sistemas elétricos de potência é um método de gestão, controle e 

proteção de um sistema de energia elétrica. Isto é conseguido pela obtenção de 

informações em tempo real utilizando os dispositivos necessários, tendo grandes 

aplicações em controle remoto e local, para obter uma proteção elétrica avançada. Os 

principais componentes de um sistema de automação são a inteligência local, 

comunicação de dados, controle de supervisão e monitoramento. 

Automação do sistema de potência consiste nos seguintes componentes 

principais: 

- Proteção Elétrica 

- Controle 

- Medição 

- Monitoramento 

- Comunicação de dados 

A Figura 2.1 descreve a estrutura funcional da automação de sistemas de 

potência. 

 

Figura 2.1 – Estrutura funcional da automação de sistemas de potência [13] 
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2.1. Proteção elétrica 

A proteção elétrica ainda é um dos componentes mais importantes de qualquer 

sistema elétrico. Tem a finalidade de proteger o equipamento e o pessoal e limitar o 

dano no caso de uma falha elétrica. 

Ela é uma função local e deve ser capaz de funcionar de maneira independente do 

sistema de automação, se necessário, embora seja uma parte integrante dele. 

Quando se trata de proteção elétrica, uma das melhores maneiras de nos 

situarmos quanto aos principais e mais importantes equipamentos utilizados para este 

fim é analisarmos uma subestação elétrica. A seguir faremos uma abordagem nestes 

principais dispositivos. 

 

 Isoladores  

São elementos destinados a suportar condutores de barramentos ou 

equipamentos em Subestações Elétricas, sendo fundamentais para garantir 

confiabilidade operacional dos sistemas. 

Se mal dimensionados ou desgastados, curtos-circuitos entre partes vivas 

poderiam ocorrer e comprometer o fornecimento de energia de um processo, por 

exemplo e colocar a integridade dos equipamentos à montante do ponto de falta em 

risco.  

 

 Pára-Raios 

O equipamento que protege os equipamentos no caso de uma sobretensão 

transitória elevada, tanto por descargas atmosféricas quanto por manobras no sistema, é 

o pára-raios, ou seja, é um equipamento de proteção da subestação necessário para 

evitar maiores perdas nestes casos, tanto financeiras quanto danosas à vida de 

operadores. 

 

 Chaves Seccionadoras  

São bastante utilizadas por permitirem aos operadores de uma subestação, para 

fins de segurança pessoal, a confirmação visual de que um trecho está desenergizado, 

tendo como variável de operação a sua posição (aberto ou fechado).  
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As chaves seccionadoras também possuem outras funções importantes numa SE, 

como:  

- Permitir o fluxo da corrente nominal sem a ocorrência de sobreaquecimentos;  

- Suportar, quando fechada, correntes momentâneas (ou sob condição de falta) 

por um tempo especificado. [2]  

 

 Fusíveis  

Fusíveis são elementos de proteção contra curto-circuito, possuindo a capacidade 

de interromper trechos cuja corrente seja suficientemente alta, rompendo seu elo. [3]  

Atualmente, são menos utilizados devido à necessidade de troca a cada vez que 

atuam.  

 

 Disjuntores  

Disjuntores são equipamentos desenvolvidos com a finalidade de manobrar de 

forma adequada circuitos com correntes de carga ou defeito. A grande dificuldade nesse 

caso é a presença de arco elétrico no momento de manobra do equipamento. São 

extremamente importantes por operarem nessas condições descritas. [2]  

Os disjuntores possuem câmaras de extinção de arco elétrico, suficientemente 

robustas de acordo com os níveis de tensão e de corrente. A tecnologia utilizada carrega 

diferentes capacidades de extinção e custos variados.  

Sua manobra pode ser comandada por relés, que conduzem seu fechamento 

energizando diretamente a bobina do disjuntor e são os principais equipamentos que 

fecham a ligação para alimentação de cargas.  

 

 Transformadores de Potência  

O Transformador é o equipamento responsável para a seleção do nível de tensão 

que os equipamentos vão operar. Enquanto o primário recebe a energia da fonte, seu 

enrolamento secundário é responsável por abaixar, elevar ou deixar igual valor de 

tensão na carga (através da relação de espiras).  

É um equipamento fundamental numa Subestação, pois diferentes cargas 

necessitam de um diferente nível de tensão, no momento que a energia elétrica estiver 

sendo gerada, independente da distância. [2]  
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 Transformadores de Potencial  

Nos casos onde a tensão do circuito é muito alta, ocorrem dificuldades na 

medição desse valor. Para trabalhar com instrumentos de proteção e medição nesse 

caso, utiliza-se o Transformador de Potencial, cujo objetivo é reproduzir no secundário 

uma tensão de valor proporcional ao primário, já conhecida previamente, para que se 

tenha uma maior precisão e promovendo o isolamento das altas tensões presentes no 

primário em relação à tensão obtida no secundário. [2]  

 

 Transformadores de Corrente (TC)  

Existem casos onde a corrente no circuito é muito alta, complicando a medição 

dessa grandeza em termos de precisão e segurança. Para esse caso, é utilizado o TC, que 

é um transformador para reproduzir no secundário uma corrente proporcional à do seu 

primário, com sua posição fasorial igual. Essa proporção é conhecida e pode ser utilizada 

para instrumentos de medição, controle e proteção.  

Muitas vezes o TC já vem acoplado ao instrumento de medição, outras vezes o 

instrumento é anexado ao transformador para a recepção dessa corrente.  

 

 Relés  

Basicamente o equipamento responsável por identificar defeitos e 

anormalidades, atuando sobre os componentes defeituosos, é o relé de proteção. Apesar 

do sistema de proteção ser constituído de uma série de aparelhos, como o disjuntor, 

transformadores de corrente e de potencial, é o relé de proteção que tem a 

responsabilidade pela lógica de atuação, ou seja, são eles que recebem os sinais dos TCs 

ou TPs e enviam o comando de abertura, ou não, dos disjuntores.  

Esses relés surgiram no início do século XX e são classificados de acordo com a 

tecnologia presente nos mesmos em: eletromecânicos, estáticos e digitais.  

 

  Relés Digitais  

Os relés digitais modernos, mais conhecidos como Dispositivos Eletrônicos 

Inteligentes (IEDs – Intelligent Electronic Devices), tem sido cada vez mais utilizados nas 

subestações elétricas à medida que agregam mais recursos. O uso dos IEDs permite uma 

redução no custo de implantação, bem como de manutenção; e no número de cabos e 

equipamentos necessários à sua utilização, possibilitando troca de informações mais 
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rápidas, simplificação do projeto, maior confiabilidade, além de permitir a sincronização 

temporal dos dispositivos [6].  

Mesmo apresentando tantas vantagens e estando há bastante tempo no mercado, 

somente agora cresce a aplicação desses relés de proteção e acredita-se que essa 

demora no crescimento deu-se devido à espera pela normatização do uso de tais 

dispositivos. A norma IEC-61850 veio suprir essa necessidade, trazendo a livre alocação 

de funções e possibilitando expansão e integração das mesmas.  

Para o caso do IED, o desenvolvimento se deu, principalmente, por conta do 

avanço tecnológico dos microprocessadores e memórias de alta velocidade. Hoje são 

amplamente utilizados e incorporam diversas funções, como medição, supervisão, 

comunicação, registro de eventos, além da função já existente de proteção.  

Esses relés são gerenciados por um microprocessador específico e controlados 

por um software, onde os dados de entrada são digitais. No caso deles, as entradas 

analógicas precisam passar por um conversor A/D, convertendo essa tensão/corrente 

num sinal digital [5]. Dados discretos, como estados de chaves e disjuntores, são 

recebidos de forma digital, também.  

Com os dados já recebidos, cabe ao processador realizar toda a lógica de 

proteção, comunicar com os equipamentos previamente estabelecidos e realizar o 

autodiagnóstico. Após esse processamento, é enviado um sinal de saída, para a 

comunicação, confirmação de funcionalidade e comandos, podendo ser direto para o 

disjuntor ou para relés auxiliares.  

O Sistema de proteção teve uma grande evolução com esse novo relé, podendo 

incorporar várias novas funções como de falha disjuntor, falha disjuntor adjacente, entre 

outras. Além das já citadas funções de medição, registro de eventos, etc.  

Outras vantagens proporcionadas são as que o mercado sempre requer: 

economia, por incorporar diversas funções de proteção no mesmo processador e 

confiabilidade, já que possui funções de auto monitoramento.   

2.2. Controle 

Pode-se dividir o controle da arquitetura da automação de sistemas de potência 

em duas categorias: Local e Remoto. O controle local consiste em ações que o dispositivo 
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de controle pode, logicamente, tomar. A intervenção humana é limitada e os riscos 

devido à ausência dessa intervenção são bastante reduzidos. O controle local também 

deve operar mesmo sem o apoio do resto do sistema de automação do sistema, exceto 

medição, que é sempre necessária. 

As funções de controle remoto controlam as subestações a partir do sistema 

SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition). Os comandos podem ser dados 

diretamente aos dispositivos de controle remoto. Isto elimina a necessidade de pessoal 

ir para a subestação realizar operações de comutação e essas ações podem ser 

realizadas de maneira mais rápida, sendo uma enorme vantagem em situações de 

emergência. 

Um ambiente de trabalho mais seguro é criado e enormes perdas na produção 

podem ser evitadas. Além disso, o operador no terminal SCADA tem uma visão geral do 

que está acontecendo em toda a planta da fábrica, melhorando a qualidade da tomada de 

decisão. 

2.3. Medição 

As informações em tempo real sobre a subestação ou painéis de disjuntores são 

coletadas e, geralmente, são exibidas em uma sala de controle central e/ou armazenadas 

em um banco de dados. A medição consiste: 

- Medições elétricas – tensões, correntes de energia, fator de potência, etc.; 

- Outras medições analógicas, por exemplo, temperaturas de transformadores; 

- Registros de perturbação para análise de falhas. 

A grande quantidade de informações em tempo real recolhida pode ajudar em 

estudos sobre a rede, como análises de fluxo de carga e auxiliar no planejamento de 

forma a evitar grandes perturbações na rede elétrica.[13] 

 

2.4. Monitoramento 

Informações como o registro de sequência de eventos ou informações sobre 

configurações de relés pode ajudar em análises de falhas, determinar o que aconteceu, 
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quando aconteceu, onde aconteceu e em que sequência. Isto pode ser utilizado para 

melhorar a eficiência do sistema de alimentação e proteção. Procedimentos de 

manutenção preventiva podem ser usados com base nas informações sobre as condições 

do sistema obtidas no monitoramento.[13] 

 

2.5. Comunicação de dados 

A comunicação de dados é o núcleo de qualquer sistema de automação de 

potência. Sem comunicação, as funções de proteção elétrica e controle local 

permanecerão em funcionamento e o dispositivo local pode armazenar alguns dados, 

mas o sistema de automação pode não funcionar. O modo de comunicação irá depender 

da arquitetura usada e a arquitetura pode, por sua vez, depender do modo de 

comunicação escolhido.[13] 

Este assunto será abordado em um capítulo exclusivo para ele, visto a sua 

importância e os inúmeros tipos de arquiteturas e detalhes envolvidos nela, que são de 

grande relevância no tema do trabalho, visto que uma comunicação rápida e de qualidade 

entre os dispositivos de proteção de um sistema elétrico contribui fortemente para a 

eficiência na proteção.  
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Capítulo 3 

Comunicação de dados 

Trataremos das principais arquiteturas de comunicação muitas vezes utilizadas 

mutuamente nos sistemas de descarte de cargas, trazendo alguns de seus benefícios e 

desvantagens. 

3.1. Modelo ISO/OSI 

A International Standards Organization (ISO) apresentou o modelo ISO para 

sistemas abertos de interconexão (OSI) como uma primeira etapa em direção à 

padronização internacional dos vários protocolos necessários para a comunicação de 

rede, em 1978. Foi projetado para estabelecer padrões de comunicações de dados que 

deseja promover a interoperabilidade de vários fornecedores. A OSI – Open System 

Interconnection – é a arquitetura que define o modelo, através das suas sete camadas, onde 

são executadas as diferentes funções dos protocolos. 

Esse modelo tem uma vantagem de compreensão pela divisão, mostrando outros 

aspectos teóricos de funcionamento de uma rede. As sete camadas são hierárquicas, onde 

apenas há a comunicação com a camada superior ou inferior. Essas camadas são 

representadas na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Camadas do Modelo ISO/OSI 

 

No caso da Figura 3.1, o lado esquerdo está enviando a informação, começando a 

ser transmitida pela camada 7, passando por todas as camadas abaixo até chegar a 1. 

Nesse caso, cada camada recebe as informações passadas pela camada superior, 

acrescenta informações de controle e transmite a nova mensagem para a camada 

inferior. O lado direito da Figura está recebendo esses dados, começando a ser recebido 

pela camada 1, passando pela 2, até chegar à sua camada 7, ocorrendo o processo 

inverso onde cada camada remove informações de controle e passa para a camada 

superior  

Cada camada é definida como:  

- Camada 7 – Aplicação: é a camada que faz a interconexão entre o programa e as 

outras camadas do modelo OSI;  

- Camada 6 – Apresentação: é quem converte o formato do dado recebido para o 

formato a ser utilizado pelas outras camadas. Também pode criptografar e comprimir os 

dados para aumentar o desempenho da rede;  

- Camada 5 – Sessão: é quem estabelece, faz a gestão e determina as sessões de 

comunicação entre os programas em diferentes estações, definindo como será feita a 

transmissão de dados;  

- Camada 4 – Transporte: onde os dados são divididos em pacotes para serem 

transmitidos. Também é responsável pelo controle do fluxo de informação, segmentação 

e controle de erros;  
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- Camada 3 – Rede: encaminha os pacotes de dados divididos na camada 4, 

convertendo endereços lógicos em endereços físicos  

- Camada 2 – Enlace: é ela quem faz a conversão do fluxo de dados sem 

formatação fornecida pela camada física, em um fluxo de quadros a serem utilizados 

pela camada de rede.  

Ela divide os dados de entradas em quadro de dados, lida com erros de 

transmissão, regula o fluxo de dados evitando que receptores lentos não sejam 

atropelados por emissores rápidos – controle de fluxo baseado em realimentação.  

Também oferece serviços, no caso, os tipos são sem conexão/ sem informação, 

sem conexão/com informação e orientado a conexões com confirmação [11].  

- Camada 1 – Física: onde se tem a transmissão de bits brutos por um canal de 

comunicação físico.  

Nela se define um valor de tensão para o bit 0 e bit 1, além da duração (em nano 

segundos) que um bit deve durar. O número de pinos do conector de rede, a finalidade 

de cada pino e o meio físico de transmissão (par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, etc.), 

além das interfaces mecânicas e elétricas, que também são definidos nessa camada [11]. 

Na figura 3.2 apresenta-se uma imagem mais elaborada sobre as camadas do modelo 

ISSO. 

 

 

Figura 3.2 - Serviços e Protocolos, camada ISO/OSI [12] 
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3.2. Ethernet 

O Ethernet é uma tecnologia baseada na norma IEEE 802.3 que define padrões de 

transmissão de dados e interconexões para redes locais (LAN). A tecnologia surgiu em 

1972 com uma largura de banda de 10Mbps e foi desenvolvido pela Xerox, DEC (Digital 

Equipment) e Intel. 

Esta tecnologia abrange uma série de padrões que definem como será feita a 

instalação física, as conexões elétricas e as conexões lógicas entre os dispositivos de uma 

rede. Ela, basicamente, consiste de três elementos: o meio físico, as regras de controle de 

acesso ao meio e o quadro Ethernet. 

O modo de transmissão é uma característica importante do Ethernet, podendo 

ser: 

- Half-duplex: cada estação transmite ou recebe informações, não acontecendo 

transmissão simultânea; 

- Full-duplex: cada estação transmite e/ou recebe, podendo ocorrer transmissões 

simultâneas. 

A Ethernet foi padronizada pelo IEEE como 802.3 e a partir dos anos 90, ela vem 

sendo a tecnologia de LAN mais amplamente utilizada e tem tomado grande parte do 

espaço de outros padrões de rede, muito devido a sua melhoria baseada em 

desempenho, que começou em 3Mbps e já chega a 10.000Mbps [8]. 

3.3. VLAN 

Uma VLAN (Virtual Local Area Network ou Virtual LAN, em português Rede Local 

Virtual) é uma rede local que agrupa um conjunto de máquinas de maneira lógica e não 

física.  Com efeito, numa rede local a comunicação entre as diferentes máquinas é 

governada pela arquitetura física. Com esta arquitetura foi possível superar as 

limitações da arquitetura física (constrangimentos geográficos, restrições de 

endereçamento) definindo uma segmentação lógica (software) baseada num 

agrupamento de máquinas com o auxílio de critérios (endereços MAC, números de 

porta, protocolo, etc.). 

http://pt.kioskea.net/contents/pc/cartres.php3
http://pt.kioskea.net/contents/274-portas-entradas-tcp-ip
http://pt.kioskea.net/contents/274-portas-entradas-tcp-ip
http://pt.kioskea.net/contents/277-protocolos
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Essa arquitetura usa algoritmo de acesso 1-persistente, que é um algoritmo fácil e 

descentralizado, muito barato para implementação e ideal para o transporte de tráfego de 

melhor esforço, podendo se comunicar com ou sem fio.  

Com a necessidade da VLAN (LAN Virtual) surgindo em 1995 e a fim de separar as 

topologias lógicas das topologias físicas da LAN, o cabeçalho do quadro Ethernet teve que 

ser alterado.  

Como era inviável descartar os milhões de placas já existentes e difícil gerar os 

novos campos, já que alguns quadros já teriam seu tamanho máximo, a solução 

encontrada foi usar os campos VLAN utilizados apenas pelos Switches, já que eles 

adaptam o quadro de acordo com a necessidade da máquina conectada em sua porta, 

tornando possível a convivência desses padrões, como mostra a Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - VLAN em switches e quadros [12] 

3.4.  Acesso ao meio físico 

Somente com a codificação de acordo com as regras hierárquicas da ISO/OSI não 

é possível obter uma comunicação, existe também a necessidade de acesso e uso do 

meio físico de comunicação. Um dos principais métodos utilizados é o mestre-escravo, 

dentre outros.  

 

 Mestre-escravo  

Esse modelo é utilizado em qualquer topologia, não possuindo comunicação 

direta entre os escravos. O mestre sempre tem acesso ao barramento, enquanto o 

escravo sempre é “questionado”, com a frequência dependendo do próprio mestre e do 

meio de transporte. Esse meio de transporte é arbitrário e centralizado (administrador 
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do barramento). Tem tempo de resposta determinístico e os escravos podem responder 

enviando dados [8]. 

 

 

Figura 3.4 - Modelo Mestre-Escravo [12] 

 

 Múltiplo acesso com detecção de portadora  

 

É utilizado na topologia de barramento, tem direitos de acesso iguais para cada 

nó. Seu tempo de resposta é indeterminado e o meio de transporte não é arbitrário (sem 

administrador no barramento).  

A arquitetura Ethernet se baseia nesse modelo, onde cada nó “escuta” o barramento 

e em caso de barramento ocioso, ele tenta enviar dados. Se houver colisão, ou seja, se dois ou 

mais nós tentarem transmitir ao mesmo tempo, é efetuado uma nova tentativa, podendo a 

transmissão ser interrompida, o sinal de colisão propagado ou os nós aguardam tempos 

aleatórios antes de tentarem nova transmissão. Na Figura 3.7 nota-se a colisão no momento 

em que os nós 1 e 2 tentam se comunicar ao mesmo tempo e ocorre a colisão. 

 

Figura 3.5 - Colisão no Modelo de Múltiplo Acesso 
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  Switches  

 

O Switch conecta todos os IEDs presentes no barramento, sendo que a mensagem 

do transmissor não é distribuída para todos os outros IEDs, mas armazenado em um 

curto espaço de tempo para análise do endereço do receptor e encaminhado apenas 

para a porta no qual o mesmo se encontra.  

Sabendo o endereço do receptor, uma temporária conexão ponto-a-ponto é 

estabelecida, evitando colisões, além de suportar diferentes prioridades para diferentes 

filas de armazenamento.  

Caso utilizado como ponte (bridge) suporta funcionalidades das camadas 1 e 2, 

conectando dois seguimentos de rede iguais e fazendo com que os quadros sejam 

repassados após verificação do MAC adress (endereço físico da placa de rede), para que 

possam ser encaminhados para a porta de destino onde se encontra o host de destino.  

 

 IEC 61850 

 

A utilização de um protocolo de comunicação é extremamente necessária para se 

estabelecer uma comunicação dentre dois ou mais IEDs. Um protocolo agrega um 

conjunto de regras estabelecidas que devem ser seguidas pelo equipamentos, que 

determinam os tipos de mensagens e as ordens que elas devem seguir. Esse conjunto de 

regras permite que equipamentos de diferentes fabricantes e com arquiteturas internas 

distintas passem a trocar informações importantes para o correto funcionamento e 

monitoramento do sistema como um todo. 

Devido a esse panorama, surgiu a necessidade de se estabelecer um padrão aos 

diferentes tipos de protocolos que integravam cada um dos diferentes IEDs que 

formavam uma subestação. Na década de 90, o EPRI, Electric Power Research Institute, 

deu início a um protocolo denominado UCA, Utility Communications Architecture. Esse 

protocolo já visava uma interoperabilidade entre os protocolos de rede existentes e foi 

muito utilizado até o fim da década passada. A partir de 1995 a IEC (International 

Eletrotechnical Commision) reconheceu que era necessário definir normas para os 

diferentes IEDs existentes no mercado. Então, com a fusão de diversos grupos de 

trabalhos foi fundado o Comitê Técnico TC57 da IEC (composto por mais de 60 membros 

em vários países), já que tanto a IEC quanto a EPRI buscavam o mesmo objetivo. Por fim, 
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em 2004 teve origem o padrão internacional de Redes de Comunicação em Sistemas e 

Subestações IEC-61850.[15] 

 

  Comunicação OPC 

 

A comunicação com os diversos tipos de dispositivos de chão de fábrica se tornou 

uma necessidade para indústria. Porém essa comunicação por um bom tempo se tornou 

uma tarefa bastante complexa, tendo em vista que cada fabricante desenvolvia seus 

próprios drivers e protocolos de comunicação. Visando uma necessidade de 

padronização foi criado o OPC (OLE for Process Control). Utilizando a tecnologia de 

comunicação entre processos COM/DCOM criados pela Microsoft, o OPC é um padrão 

industrial para intercomunicação entre sistemas baseado na arquitetura de 

cliente/servidor.[15] 

 

 SISORT (Sistema Integrado de Supervisão, Controle e Proteção de 

Subestações – Orteng) 

 

Cada sistema SISORT pode ser conectado até a 123 IEDs e utiliza o protocolo de 

comunicação IEC61850 para supervisionar e controlar cada IED. Os dados digitais que 

representam as proteções elétricas e posição de disjuntor, entre outras (eventos) são 

formados por estados e cada vez que uma proteção elétrica é disparada, como por 

sobrecarga, sobrecorrente, subtensão, trip, etc, um evento é gerado. Quando uma 

instabilidade do sistema elétrico acontece, um grande volume de eventos é gerado 

durante um curto período de tempo. Isso acontece porque vários IEDs detectam falha e 

enviam essa informação para outros IEDs que irão acionar sua próprias proteções e 

assim por diante. É necessário que os OPD Clientes armazenem todos esses eventos 

gerados durante a instabilidade de modo que os operadores sejam capazes de analisar 

os eventos em ordem cronológica e, em seguida, determinar a razão dessa instabilidade 

e suas consequências. Isso é chamado SOE (Sequence of Events). 

    O SISORT tem a função de enviar todos os dados de SOE com precisão para os 

Clientes OPC, que serão capazes de gravar os mesmos. Isto é realizado por um algoritmo 

que permite memorizar até 64 variações de um mesmo item OPC. Todos os eventos são 

enviados, um a um, na mesma ordem que foi reportada pelos IEDs através do protocolo 
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IEC 61850. Devido ao fato das redes OPC e dos IEDs serem independentes, esse recurso 

é útil para garantir a entrega SOE em diferentes casos onde há falha da rede OPC.[15] 
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Capítulo 4 

Definição e tipos de esquemas de Descarte de Cargas 

O esquema de descarte de cargas, Load Shedding, aplicado em Sistemas Elétricos 

de Potência consiste na retirada seletiva de cargas de menor prioridade, com o objetivo 

de restabelecer o balanço de potência entre a geração e o consumo de energia após a 

ocorrência de alguma anormalidade ao realizar o controle de demanda de forma que a 

energia de uma unidade consumidora fique dentro de valores limites pré-estabelecidos. 

Sistemas de potência industriais em geral têm a característica de possuírem uma 

ou mais interligações com outros sistemas de porte maior (concessionária), sistemas de 

geração própria, de emergência e/ou cogeração e cargas que possuem grau de 

importância e relevância distintas dependendo do processo. Tendo em vista que certos 

processos industriais não podem ser interrompidos, o descarte de cargas deve ser a 

última opção para a recomposição do sistema. 

No contexto, um bom esquema de descarte de cargas deve, idealmente, em um 

tempo hábil, identificar o problema (instabilidade elétrica, sobrecargas em 

equipamentos ou demanda acima do valor contratado); determinar precisamente o 

montante de carga a ser descartado; selecionar as cargas a serem descartadas 

preservando cargas prioritárias; cortar o mínimo necessário de carga; identificar os 

disjuntores que devem ser manobrados e por fim executar as manobras necessárias. 

Além disto, em sistemas redundantes deve ser flexível a diversas configurações 

operacionais.[13] 
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4.1. Descarte de cargas por intertravamento de disjuntores  

Esse método de descarte de cargas é feito através do intertravamento entre os 

disjuntores que atuam no desligamento das fontes e disjuntores que atuam no 

desligamento das cargas. Quando uma fonte é extraída do sistema, um pré-determinado 

número de cargas são removidas. A Figura 4.1 apresenta um esquema de rejeição desse 

tipo. 

 

 

Figura 4.1 – Rejeição de cargas por intertravamento de disjuntores [7] 

 

Um problema que este método de descarte traz consigo, é o fato de não levar em 

consideração a quantidade necessária de potência removida do sistema em função da 

perda específica de uma unidade de geração, o que significa que uma quantidade maior 

ou menor de carga do que a realmente necessária pode ser eliminada. Desta maneira, ele 

é utilizado geralmente em plantas onde as cargas a serem descartadas são fixas. 

 

4.2. Descarte de cargas por subfrequência 

O processo de medição de frequência é um método confiável para a constatação 

de sobrecarga. Sendo assim, são utilizados relés de frequência para desligar 
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determinados circuitos que são definidos de maneira prévia, fazendo com que menos 

desligamentos sejam necessários e preservando a integridade do sistema. 

Os relés de subfrequência são utilizados devido à possibilidade na queda do nível 

de frequência do sistema quando ocorrem sobrecargas, situação esta que pode causar o 

desligamento de importantes cargas. Deste modo, são instalados relés de frequência 

responsáveis por determinados grupos de carga, onde é feito o desligamento 

concatenado, quando necessário, das cargas de maneira que o nível de frequência volte 

para valores considerados adequados para o funcionamento estável do sistema. 

No momento da ocorrência de uma queda do nível de frequência abaixo do 

ajustado, os relés de frequência promovem um alívio de cargas em um percentual 

determinado. Caso este procedimento faça com que o sistema volte a um equilíbrio de 

frequência, ou mesmo que auxilie em um aumento consistente da mesma, o sistema de 

descarte de cargas é desacionado. No caso do sistema de descarte não obter êxito no 

restabelecimento da frequência adequada de funcionamento e a frequência continuar 

diminuindo, será atingido um segundo grau de subfrequência e em consequência disso, 

uma maior parcela do sistema será desligado. Este processo é feito quantas vezes for 

necessária, até que ocorra quedas no nível de sobrecarga ou até que todos os relés de 

frequência tenham atuado. A Figura 4.2 apresenta um esquema de descarte de cargas 

desse tipo. 

 

Figura 4.2 -Rejeição de cargas por atuação de elementos de freqüência [6] 
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O principal problema encontrado neste método é o fato de não se saber 

previamente a quantidade de carga necessária a ser descartada para se recuperar a 

estabilidade no sistema. 

Outro aspecto problemático tem relação com o fato de não se realizar uma 

monitoração em tempo real da carga que está sendo alimentada pela fonte que sofreu 

corte. Característica esta que pode ocasionar o desligamento de um circuito sem carga 

ou com carga pequena, que não irá auxiliar no restabelecimento do sistema a 

estabilidade. 

 

4.3. Descarte dinâmico de cargas 

Neste método de descarte de carga é realizado o corte de uma porcentagem mais 

próxima do valor real necessário de potência a ser desligado para o sistema retornar a 

sua estabilidade. Para isto, são efetuados continuamente cálculos que relacionam as 

condições de operação do sistema e as aferições de potência, utilizando IEDs em cada 

bloco de alimentação. 

O IED é configurado com um algoritmo que faz a comparação da potência medida 

com outra de referência, que é configurada carga por carga, além de se configurar 

também a prioridade de cada uma. O programa executa a seleção dos alimentadores, de 

acordo com as prioridades, com o objetivo de se conseguir uma doma maior que o valor 

de referência, diminuindo a diferença entre o necessário a ser descartado e as cargas a 

serem desligadas. O algoritmo em questão deve estar em constante atualização com 

relação às medições, para que assim ele esteja sempre de acordo com as condições 

momentâneas do sistema. 

4.4.  Descarte inteligente de cargas 

Este método de descarte de cargas retira do sistema um determinado número de 

cargas (menor número possível), para que assim as taxas de consumo retornem para 

valores dentro dos limites da geração. É importante considerar os valores relacionados à 
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geração local anteriormente ao ilhamento e o montante necessário para que as cargas 

essenciais não sejam desligadas. Os ilhamentos se dão quando uma parcela da rede de 

distribuição fica isolada da fonte principal de potência. Tanto as potências geradas 

quanto a que são consumidas devem sofrer uma constante monitoração e o sistemas de 

descarte deve estar capacitado de refazer os cálculos também continuamente, para que 

se tenha a melhor performance possível do sistema. 

A grande diferença do esquema de rejeição dinâmica inteligente se deve ao fato 

deste método utilizar a potência dos alimentadores para referência. Este esquema 

possibilita uma livre alocação de prioridade para as cargas de forma momentânea, 

podendo ser associada não só apenas aos alimentadores, mas para cada carga, ao 

contrário do que ocorre no método estático, que se baseia nos relés medidores de 

frequência. 

O sistema de descarte de cargas sofreu uma grande evolução com a adoção de 

dispositivos compostos de microprocessadores. Um bom exemplo é o caso dos IED’s, as 

informações de diversas fontes alimentadoras podem ser obtidas e trocadas através 

mensagens sem fio (Goose) ou por outros métodos de comunicação. 

Assim, torna-se possível fazer o levantamento real da carga e atualizar estes 

valores junto ao algoritmo de descarte, fazendo com que ocorra o desligamento de 

exatamente a parcela de carga que totalize o necessário montante de potência para 

restabelecer o sistema e equilibrá-lo. 

Este tipo de arranjo possibilita a monitoração e controle do sistema em tempo 

real, visto que as informações são repassadas de IED’s alocados em diferentes pontos do 

sistema, que, ligados à um sistema de automação, podem executar ações com 

informações praticamente momentâneas. 

 

4.5. Alocação de prioridade das cargas 

As prioridades podem ser alocadas para cada grupo de carga específico, ou para 

cada alimentador de carga. As cargas e/ou alimentadores de mesmo nível de prioridade 

podem se agrupar em um mesmo grupo (classe) de carga. Pode-se citar o exemplo de 

uma planta industrial onde em um primeiro eventual corte de cargas, será feita o 
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desligamento da energia em serviços classificados como não-prioritários, 

posteriormente são desligados os processos que provoquem menores impactos ao 

processo produtivo, até chegar ao corte das cargas essenciais no processo produtivo da 

empresa. Pode-se perceber este método de descarte analisando a figura 4.3, abaixo. 

 

 

Figura 4.3 – Rejeição estática de cargas [4] 

 

Como já frisado anteriormente, cada estágio de prioridade necessita de fazer os 

desligamentos suficientes para que o restante da planta, que permanece alimentada, 

mantenha sua estabilidade de funcionamento. O fator que traz maior dificuldade é 

conseguir fazer estes desligamentos dos modos mais precisos possíveis, não 

desconectando da alimentação cargas que não teriam necessidade de serem desligadas.  
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Para que se evitem transtornos provocados por transitórios nos momentos entre 

o desligamento de cargas e a restauração destas mesmas para o sistema voltando ao 

equilíbrio, é utilizado um mínimo tempo de retardo para a re-acomodação das cargas no 

sistema, conforme é demonstrado na Figura 4.4 

 

 

Como pode-se analisar com o gráfico da Figura4.4, a restauração das cargas é um 

procedimento muito importante quando se trata de um sistema de descarte de cargas. 

Os procedimentos relacionados aos religamentos destas cargas geram tanta 

preocupação quanto no momento de descarte. É necessário um algoritmo preciso que 

faça que ocorram os menores distúrbios possíveis ao sistema na reinserção das cargas. 

 

Assim, o que é feito normalmente é a restauração das cargas em blocos, que 

possuem potências entre 1% e 3% da total instalada, com intervalos de inserção de 30 

segundos, ou mais.  

 

 

Figura 4.4 - Comportamento da frequência durante a rejeição de cargas [4] 
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Capítulo 5 

Aplicações do Sistema de Descarte de Cargas  

Com o intuito de estabelecer critérios para o sistema de descarte de cargas, deve 

ser feito um estudo minucioso da planta elétrica em questão. O porte e a topologia do 

sistema elétrico de potência são fatores determinantes para a especificação do sistema 

de descarte, sendo que em grande parte dos casos, como resultado deste estudo, apenas 

um tipo de método de descarte dos citados no capítulo 4 é utilizado. 

Os sistemas de descarte de cargas são aplicados, principalmente, para a 

manutenção da estabilidade, controle da carga demandada e de sobrecargas que 

acometam os dispositivos que compõem o sistema elétrico de potência. 

 

5.1. Estabilidade em Sistemas elétricos 

O termo “estabilidade” é uma aplicação rigorosa da estabilidade da física, baseada 

no conceito de equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável e o 

equilíbrio instável. A estabilidade é a propriedade física de um sistema qualquer (não 

necessariamente elétrico), após uma perturbação, retomar para seu estado de equilíbrio, 

existindo certo ponto em que a perturbação é tão forte que retira o sistema de 

estabilidade e o passa para um estado dito estável. Um sistema estável é incapaz de 

retornar para seu estado de equilíbrio. [13] 

O termo estabilidade possui bastante aplicação nos sistemas de potência. Neste 

contexto, o “equilíbrio” é o estado em que os geradores se encontram em sincronia. 

Temos que, “Estabilidade de um sistema de potência é sua capacidade, para uma 

determinada condição inicial, de se acomodar em um ponto de equilíbrio estável, após 

ser submetido a um distúrbio ou contingência, com a maioria das variáveis dentro dos 

limites aceitáveis de operação e com a maioria das demandas por energia atendida”.[2] 
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5.2. Controle de demanda 

O monitoramento e medição da energia são feitos a fim de que possibilite à 

concessionária receber os honorários adequados referentes à demanda de energia que 

foi consumida e possibilita que o usuário redistribua para os seus consumidores os 

custos desta energia. 

Como a medição feita com exatidão e de maneira correta é de grande interesse 

tanto para o consumidor quanto para a concessionária, conclui-se a importância que 

estes processos de medição possuem. Com isso, com o passar do tempo houveram 

maciços investimentos em tecnologias que ajudaram na evolução dos dispositivos 

medidores. 

A crise energética que atingiu o Brasil no início do século ajudou a conscientizar a 

sociedade de um modo geral da necessidade de um maior cuidado com relação à gestão 

da energia. Este sistema de gestão possui elevado grau de complexidade, tendo a 

capacidade de fazer o gerenciamento do consumo através de cortes automáticos de 

cargas, advertências aos operadores e demais ações necessárias quando ocorre 

ultrapassagem do limite da demanda. 

 

 Demanda versus Consumo 

A demanda representa a estrutura de geração de transmissão da energia elétrica 

que a concessionária disponibiliza ao consumidor. Ela é disponibilizada perante 

contrato com a concessionária, onde esta se responsabiliza em manter essa estrutura de 

fornecimento e o consumidor, por sua vez, compromete-se a pagar por essa estrutura, 

usando-a ou não e ele também não deve ultrapassar os valores contratados podendo ser 

cobradas multas pesadas, caso isso ocorra. 

Já o consumo representa a quantidade de energia ativa consumida. Comparando 

com um sistema mecânico, a demanda representa o quão rápido um trabalho foi 

executado (potência) e o consumo representa o trabalho executado. Portanto, para um 

mesmo consumo, podem ter demandas diferentes. 

 

 Ultrapassagem de demanda 
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A monitoração é realizada através da média dos 15 minutos de integração. A 

demanda de Energia é contratada junto à concessionária (paga-se por ela independente 

do uso). 

Sua medição é realizada com base na “média” dos 15 minutos de integração de 

demanda. Segundo, a ultrapassagem de demanda elétrica é controlada com base nos 

valores médios da integração de 15 minutos, ou seja, a demanda média de 15 minutos 

não pode ultrapassar a demanda contratada, caso ocorra à ultrapassagem a 

concessionária cobrará a multa com base no maior valor registrado. De acordo com o 

tipo de consumidor existe uma tolerância sobre o valor de demanda contratado para que 

não haja cobrança de multas, conforme definido na resolução 414 de 2010: 

- 5%, para as unidades que utilizam a Tarifa Horosazonal Azul; 

- 5%, para as unidades que utilizam a Tarifa Horosazonal Verde. 

5.3. Sobrecarga de equipamentos elétricos  

A ocorrência de uma contingência em sistemas onde há o paralelismo entre 

diversas fontes geradoras, introduz um decréscimo na frequência, que pode atingir 

valores não tolerados e, por fim, pode levar o sistema à instabilidade. Isso não ocorre em 

sistemas como o da Figura 5.1, cuja alimentação principal proveniente da concessionária 

de energia é composta por transformadores em paralelo. 
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Figura 5.1 – Sistema de Potência [2] 

 

No caso de um transformador se desconectar do sistema devido à determinada 

falha, pode-se ocorrer sobrecarga no transformador que continuar em funcionamento. 

Neste tipo de contingência a frequência do sistema não sofrerá perturbações, sendo 

assim o relé de frequência não irá auxiliar na resolução do problema, pois a carga geral 

do sistema não terá sofrido nenhuma alteração. 

O assunto relacionado ao carregamento de transformadores sempre esteve nas 

pautas de discussões na comunidade científica. A vida útil do isolamento sofre uma 

queda considerável ao utilizá-los com cargas acima das suas condições nominais. 

5.3.1. Esquema de descarte de cargas na ocorrência de sobrecargas  

Quando um transformador entra em falha não ocorre nenhuma alteração na 

topologia da planta elétrica, porém a capacidade de carga de cada barra do sistema é 

afetada. O algoritmo de descarte de cargas necessita ser executado a cada período de 

atualização, a fim de manter a tabela de cargas que serão descartadas atualizadas para 

este tipo de contingência em caso de falha de cada um dos transformadores. 
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Nesta sub-rotina é feita verificação das barras que podem sofrer algum 

transtorno no caso de ocorrer alguma falha de um transformador e faz-se a atualização 

da capacidade disponível nestas barras, após a contingência. 

Deste modo, no caso de uma fonte ligada e em alinhamento a uma barra, caso 

ocorra uma contingência da fonte, o sistema de descarte irá removê-la do montante de 

energia disponível à barra. O algoritmo da rotina de contingência de transformadores é 

apresentado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2– Algoritmo de uma rotina típica de contingência de transformadores [13] 

5.4. Características do Sistema de Descarte de Cargas  

Neste sub-capítulo tem-se o objetivo de descrever o Sistema de Descarte de 

Cargas da Refinaria Abreu e Lima – RNEST. Serão descritos suas funcionalidades, modos 

de operação e sua integração com os demais sistemas da refinaria. Para que com o final 

desta etapa possa se compreender todas as etapas para a instalação deste sistema em 

uma planta real e comprovar sua robustez e qualidades na proteção do sistema elétrico 

e no controle de demanda elétrica. 
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A função primordial do sistema de descarte de cargas é a de compatibilizar a 

demanda de energia elétrica consumida pela refinaria da Petrobras RNEST à energia 

elétrica disponível , oriunda de quatro turbogeradores de 50 MW e de duas linhas de 

transmissão 230kV da concessionária de energia elétrica. Para tal, na ocorrência de um 

evento de contingência, como a perda de fonte alimentadora, cargas devem ser 

descartadas de modo a estabelecer um rápido equilíbrio, evitando o colapso do sistema. 

A arquitetura do sistema de descarte de cargas é redundante, composta por 

Servidores de Descarte de Cargas Mestres, que realizam o processamento de carga e 

geração a cada um segundo e Servidores de Descarte de Cargas Escravos, localizados nas 

subestações, que fazem o papel de ponte e agregadores entre os servidores mestres e os 

IEDs nas SE’s, que estão conectados às cargas. Uma rede ethernet compatível com a 

norma IEC 61850 é utilizada para conexão entre os dispositivos. 

O descarte ocorrerá com o envio de uma mensagem GOOSE (IEC 61850) gerada 

no Servidor de Descarte de Cargas Mestre para os Servidores de Descarte de Cargas 

Escravos nas subestações e destes para os IEDs. 

De forma a garantir o rápido reequilíbrio das fontes de geração e a estabilidade 

dos sistema elétrico, o descarte de cargas deve operar no tempo máximo de 250ms. A 

janela de tempo citada corresponde ao intervalo máximo de tempo total entre a 

detecção do evento inicializador do descarte e a detecção do efetivo desligamento dos 

circuitos das cargas sob descarte. O Descarte ocorrerá sempre desligando um grupo de 

cargas inteiro, sempre o menor número possível de grupos, seguindo a lista de 

prioridades de cada grupo. 

 

5.5. Servidor de descarte de cargas Mestre 

O Servidor de Descarte de Cargas Mestre é formado por três nós que trabalham 

em conjunto. O primeiro nó é o Servidor de Aquisição de Dados (DAC) que fará a 

conversão de mensagem do protocolo IEC 61850 proveniente dos Servidores de 

Descarte de Carga Escravos para a sintaxe proprietária do Servidor Mestre. O Servidor 

Mestre é o segundo nó, o qual recebe as informações agregadas do DAC e os estados de 

comunicação dos Servidores Escravos. De posse destas informações, a função do 
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Servidor Mestre é executar o algoritmo de descarte de cargas, bem como gerar o sinal de 

descarte para o Servidor de Aquisição de Dados quando há detecção de uma 

contingência. O terceiro nó é o Servidor OPC que faz a troca de informações entre o 

Servidor Mestre e os Clientes OPC.  

O módulo DFLS (Dynamic Fast Load Shedding) do sistema XA/21, da GE Energy 

vai desempenhar a função de Mestre do Sistema de Descarte de Cargas. São usados dois 

servidores redundantes para desempenharem esta função.  

O Servidor de Descarte de Cargas utiliza uma base de dados de tempo real 

distribuída. A arquitetura é baseada no padrão ethernet com o protocolo IEC 61850 

(GOOSE), sendo usado para troca de dados com os IEDs, tais como: integridade da 

informação, níveis de carga, níveis de alimentação, estágio de corte do ERAC, bem como 

o próprio sinal de descarte de cargas, etc. O sinal de descarte de carga ocasiona a 

abertura do disjuntor de alimentação da carga. A determinação de qual carga será 

descartada é feita pelo Servidor de Descarte de Cargas Mestre. Este servidor coleta 

dados de carga e alimentação e executa o algoritmo de descarte de cargas para 

determinar a quantidade de geração remanescente, que consiste em calcular a relação 

de potência ativa gerada mais as reservas de potência ativa de cada alimentador menos 

a potência ativa do alimentador perdido (em Watts). Para determinar se é necessário 

atuar o descarte de cargas, o Servidor Mestre verifica se o resultado da geração 

remanescente pode suportar a carga atual. Caso não seja, ele determina quantos e quais 

grupos de carga serão necessários descartar para manter a estabilidade do sistema 

elétrico envolvendo o menor número de cargas possível. 

As medições da carga de cada subestação, geração e potência ativa de entrada 

serão lidas dos relés por meio de controladores C90Plus Aggregators – os Servidores de 

Descarte de Cargas Escravos. Os valores de carga medidos, agregados por grupo, serão 

transmitidos via mensagens GOOSE para o Servidor de Descarte de Cargas Mestre. Este 

fará os cálculos de geração e cargas para todo o sistema e atuará com base nos critérios 

de prioridade estabelecidos pelo operador[3]. 

Os Servidores Escravos enviam para o Servidor Mestre, um resumo do estado de 

suas comunicações, informando se há alguma falha de comunicação com algum dos 

dispositivos que devem se comunicar com aquele Servidor Escravo. Cada unidade 

C90Plus pode se comunicar com até 64 IEDs distintos e até 4 IEDs de fontes de 

alimentação. O Servidor de Descarte de Cargas Mestre pode trabalhar com até 64 fontes 
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de alimentação distintas. Na Figura 5.3, apresentamos a arquitetura de comunicação de 

descarte de cargas dos alimentadores da refinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A função do Servidor de Descarte de Cargas Mestre será observar o estado 

presente do sistema elétrico e determinar quais cargas devem ser descartadas. Para isso, 

conforme sintetiza a Figura 5.3, o Servidor de Descarte de Cargas Mestre irá coletar a 

potência ativa total consumida em cada uma das subestações da refinaria, além de 

coletar a informação de potência ativa gerada nos turbo geradores e da alimentação da 

concessionária. Cada carga da refinaria será alocada em um de 32 grupos de carga, de 

forma que o Servidor de Descarte de Cargas Mestre possa comandar até 32 operações de 

descarte com o objetivo de manter a estabilidade do sistema elétrico. 

Figura 5.3 - Arquitetura descartes de cargas –RNEST[3] 
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As informações de carga e fontes de alimentação serão transmitidas para o 

Servidor de Descarte de Cargas Mestre pelos Servidores de Descarte de Cargas Escravos, 

localizados em cada subestação. Os Servidores de Descarte de Cargas Escravos farão 

interface com os IEDs para obtenção do valor de potência ativa consumida de todas as 

cargas em uma subestação, através de mensagens GOOSE. Na mensagem com o valor da 

potência consumida pela carga será enviada também a informação do número do grupo 

de carga no qual aquela carga está alocada. Os Servidores de Descarte de Cargas 

Escravos, por sua vez, somarão as cargas, totalizando-as de acordo com o grupo de carga 

no qual o IED que publicou a mensagem está alocado. Serão então transmitidas às cargas 

agregadas por grupo para o Servidor de Descarte de Carga Mestre, também via 

mensagens GOOSE. 

Após o Servidor de Descarte de Cargas Mestre receber estas informações dos 

Servidores de Descarte de Cargas Escravos, o primeiro poderá avaliar qual a demanda 

total da planta. Serão configurados nos Servidores Mestres as mensagens GOOSE 

correspondentes a cada evento de contingência. Estas contingências podem representar 

a perda de um ou mais alimentadores declarados, ou seja, perda dos geradores 

(representados pelos seus respectivos disjuntores e demais disjuntores e seccionadoras 

relacionadas), ou das linhas de transmissão da concessionária (representados pelos seus 

respectivos disjuntores e demais disjuntores relacionados e seccionadoras 

relacionadas), ou uma condição de estágio de corte proveniente do ERAC. O Servidor 

Mestre calcula, a cada um segundo, quais cargas devem ser descartadas, isto é, quantos 

grupos de carga precisam ser desligados, se num determinado instante ocorrer alguma 

da contingência. Assim, quando o Servidor de Descarte de Cargas Mestre receber uma 

mensagem GOOSE de ocorrência de contingência(s), serão tomadas as ações que foram 

estabelecidas no cálculo anterior. 

O sistema vai operar o descarte de carga a ser realizado em motores, quando 

esses equipamentos forem alimentados diretamente de centro de distribuição de cargas 

(CDC) ou a partir de centro de comando de motores (CCM) de média tensão. Para as 

cargas alimentadas a partir de um CCM de baixa tensão será feito o desligamento de 

todo o painel com a abertura do disjuntor de saída do CDC, quando for atingido o nível 

de descarte relativo à parada do grupo em que essas cargas estejam alocadas. 

Os CCMs de emergência e demais cargas que não possam ser descartadas farão 

parte de um grupo de cargas que não irá receber comandos de descarte pelo Sistema de 
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Descarte de Cargas. Tais cargas, no entanto, enviarão informações de potência ativa 

consumida para o Sistema de Descarte de Cargas, para que este possa calcular 

corretamente o valor total de carga consumida em um dado momento. A carga de 

emergência, quando alimentada pelo ramal normal, terá sua potência ativa contabilizada 

individualmente, no IED do ramal normal. Não há duplicidade de leitura, pois os painéis 

de emergência não podem ser alimentados pelo ramal normal e de emergência ao 

mesmo tempo. 

A restauração das cargas descartadas não faz parte do escopo do Sistema de 

Descarte de Cargas. 

5.6. Grupos de carga e Prioridade 

Todas as cargas da refinaria deverão ser alocadas em um grupo de cargas. Na 

aplicação RNEST serão utilizados até 32 grupos de carga. Um grupo de carga pode ser 

definido como um número de cargas individuais que são tratadas pelo Servidor de 

Descarte de Cargas Mestre como uma unidade, permitindo então que o Servidor Mestre 

gerencie centenas e até milhares de cargas individuais. 

Para o sistema de descarte de cargas, como carga entende-se: 

a) Os motores alimentados diretamente por um CDC ou CCM de média tensão; 

b) Os painéis de CCM de baixa tensão, cujo disjuntor de alimentação está num 

cubículo de um CDC.; 

c) As cargas diretamente conectadas aos CDCs de baixa tensão; 

Os IEDs dessas cargas deverão ser configurados como pertencentes a um dos 32 

grupos de carga. Um IED não pode participar ao mesmo tempo de mais de um grupo de 

carga. Cada IED deverá enviar sua potência ativa consumida para os Servidores 

Escravos. A prioridade dos grupos de carga existe para indicar ao Servidor de Descarte 

de Cargas Mestre a ordem em que os grupos serão descartados. 

A tabela de prioridades será gerada a partir dos critérios especificados abaixo: 

· Cargas que não afetam a produção; 

· Cargas que levam a unidade para a condição de carga mínima ou recirculação; 

· Parada da unidade; 

· Cargas de segurança que não podem ser descartadas. 
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Cada Grupo de Cargas deverá possuir uma prioridade. Esta prioridade que 

definirá a ordem de descarte dos Grupos de Cargas. São ao todo 32 prioridades, 

numeradas de 0 a 31. Grupos de carga com prioridade zero não serão descartados. Este 

valor de prioridade deverá ser aplicado ao grupo de cargas cujos integrantes são cargas 

de emergência, ou cargas as quais o operador julgar que não devem ser descartadas em 

nenhuma hipótese. O valor nulo indica que as cargas são consideradas apenas para a 

totalização do consumo na planta, mas não receberão comando de descarte. 

A prioridade dos grupos é considerada na ordem decrescente de valor. Um grupo 

cuja prioridade é “1” é mais prioritário que um grupo cuja prioridade é “5”, ou seja, o 

grupo cuja prioridade é 5 será descartado primeiro que o grupo de prioridade 1. 

 

5.7. Contingências 

A condição de início de descarte de cargas poderá ser iniciada pelo 

acontecimento de uma ou mais das seguintes contingências: 

· Detecção de perda da alimentação da concessionária; 

· Detecção de perda de um ou mais dos grupos de turbogeradores; 

· Detecção de um nível de descarte por subfrequência do Sistema ERAC. 

A perda de uma fonte de alimentação é definida quando o bit de estado desligado 

da fonte de alimentação na mensagem GOOSE enviada pelo respectivo IED altera de “0” 

para “1”, desde que não seja devido à falha de comunicação. Este bit de estado pode 

corresponder ao acionamento de uma proteção, ou ao estado aberto do disjuntor ou a 

uma soma destas condições. 

O evento da perda de uma alimentação gerará um sinal de descarte caso os 

valores de potência ativa de alimentação das outras fontes mais as suas reservas de 

potência, forem inferiores aos valores de potência ativa das cargas. A detecção de um 

nível de subfrequência do Sistema ERAC é declarada quando ocorre sensibilização do(s) 

relé(s) de subfrequência dos ramais de entrada e este envia a mensagem GOOSE para o 

Sistema de Descarte de Cargas. 
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5.8. Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) 

O Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC é um sistema especial de 

segurança específico de corte de carga por subfrequência ou taxa de variação da 

frequência, que deve ser aplicado a todo o Sistema Interligado Nacional. O corte seletivo 

de carga feito pelo ERAC é coordenado peça ONS (Operador Nacional do Sistema 

Elétrico), vale salientar que se tratando de obras de grande porte, como no caso da 

RNEST, são feitas tratativas em contrato que podem passar a responsabilidade dos 

cortes relacionados à subfrequência do sistema para a empresa da determinada obra, 

este fator varia de caso para caso. 

As tabelas de corte de carga do ERAC indicam, filosoficamente, para as áreas 

geoelétricas do Sistema Interligado Nacional, os ajustes dos diversos estágios do ERAC, 

com os respectivos montantes de carga a serem descartados, definidos em função dos 

possíveis déficits de geração, quando de perturbações no Sistema Interligado Nacional 

que provoquem déficits de geração em relação à carga.  

Os cenários de descarte de carga são monitorados por relés conectados aos 

alimentadores na subestação de entrada. São cinco sinais distintos a serem enviados ao 

sistema de descarte de cargas, um para cada estágio de corte de cargas, 

independentemente do ajuste que for sensibilizado (subfrequência instantânea, 

temporizada ou taxa de variação), via mensagens GOOSE. 

Uma vez sensibilizados, os relés de subfrequência enviam as mensagens 

diretamente ao Servidor de Descarte de Cargas Escravo, que por sua vez envia uma 

mensagem ao Servidor de Descarte de Cargas Mestre também via GOOSE. 

A cada estágio de subfrequência é associada uma quantidade pré-determinada de 

carga a ser descartada. Esta quantidade corresponde a uma porcentagem da potência 

ativa importada do Sistema Interligado Nacional pela refinaria no momento de envio do 

sinal ao Servidor de Descarte de Cargas Mestre.  
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5.9. Modos de Operação do Servidor de Descarte de Carga  

 MESTRE 

O Servidor de Descarte de Cargas Mestre calcula, uma vez por segundo, a 

quantidade de carga necessária a ser descartada se na situação presente ocorresse uma 

contingência, ou seja, se ocorresse a perda de uma ou mais fontes de alimentação. Ele 

totaliza a carga consumida baseado nos valores recebidos dos Servidores de Descarte de 

Cargas Escravos das subestações. Cada Servidor de Descarte de Cargas Escravo envia 

para o Servidor de Descarte de Cargas Mestre uma única mensagem GOOSE com 32 

informações analógicas, contendo o valor agregado da carga naquela subestação para 

cada um dos 32 grupos de carga[3]. 

O Servidor de Descarte de Cargas Mestre deve também ser configurado com 

informações sobre a reserva de potência dos alimentadores. Com isso o Servidor de 

Descarte de Cargas Mestre pode estimar a quantidade adicional de potência (reserva) 

que cada alimentador poderia entregar na ocorrência de uma contingência. Contudo, é 

importante ressaltar que o sistema de descarte de cargas não envia comandos ou 

solicitações de aumentos de geração/alimentação. Essas reservas de potência devem ser 

baseadas nas respectivas capacidades das fontes de alimentação. 

O valor de estado estacionário da carga consumida, da potência de entrada e da 

reserva de potência é estimado usando a média de cada uma dessas grandezas num 

período de 10 segundos, que não incluem os 2 segundos mais recentes. Estes valores de 

estado estacionário são congelados no momento em que uma contingência é detectada, e 

são usados para determinar as ações do descarte de cargas até que o sistema elétrico 

seja considerado estável novamente pelo Servidor de Descarte de Cargas Mestre. Isto é 

feito porque o objetivo do Sistema de Descarte de Cargas é o de reaver o equilíbrio em 

estado estacionário e uma medição dos valores instantâneos durante uma contingência 

poderiam conter grandes transientes. Por exemplo, se um problema mecânico no 

acionador primário causa-se uma súbita interrupção da geração de energia num gerador 

e o gerador fosse desligado pela atuação da proteção, a potência perdida estimada, no 

caso de uma medição instantânea, seria nula. Na Figura 5.4 temos representado o 

comportamento do temporizador na ocorrência de contingência em sequência. 
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Figura 5.4 – Comportamento do temporizador na ocorrência de contingência em sequência [3] 

 

Qualquer status de perda de fonte de alimentação ou estágio do ERAC, uma vez 

registrado no Sistema de Descarte de Cargas, é congelado até o fim da contingência. A 

cada vez que uma contingência se inicia, o temporizador de contingências é disparado. O 

tempo de duração da contingência perdura até que o temporizador finalmente atinja o 

tempo limite (time out). O ajuste do temporizador de contingências deve ser feito de tal 

forma que, uma vez transcorrido o período ajustado, o sistema elétrico esteja num novo 

estado de estabilidade.  

O valor de carga a ser descartada em Watts é calculado como a soma dos valores 

de estado estacionário de todas as fontes de energia perdidas para aquela contingência, 

menos a soma das reservas de potência, em estado estacionário, de todas as fontes 

deenergia em operação para aquele cenário. A equação abaixo ilustra o cálculo. 

Apotência a ser descartada é equivalente à quantidade de carga necessária 

pararestaurar o balanço carga/alimentação na ocorrência de uma contingência. 

Umresultado menor do que zero indica que nenhum descarte de carga é necessário. 

 
          ∑ {

   [ ]            [ ]

     [ ]                [ ]
       

 

Onde: 

         : é a potência requerida para ser descartada; 

  [ ]: é a potência de estado estacionário da fonte de alimentação; 

  [ ]:  a potência reserva de estado estacionário da fonte de alimentação; 

       [ ] : é o estado de falha da fonte de alimentação. 

 

Assim, o Servidor de Descarte de Cargas Mestre pode construir uma tabela 

interna com as ações de descarte dos grupos de carga que seriam necessários se em 
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umdado instante ocorresse cada uma das contingências configuradas, de tal forma que 

acarga total descartada seja igual ou pouco superior à estimada pelo cálculo. 

Grupos de carga com prioridades mais baixas são descartados em preferência aos 

grupos de carga de prioridade mais alta. Isto significa que o Servidor de Descarte 

deCargas Mestre vai enviar o comando de descarte primeiramente para o grupo 

deprioridade mais baixa e, se          for superior à carga de estado estacionário do 

grupo menos prioritário (congelada na detecção da contingência), o comando de 

descarte será composto por mais grupos, sendo o número de grupos necessários até 

atingir-se no mínimo o valor de           para aquela contingência. Uma mensagem de 

descarte com os grupos necessários será enviada no evento de contingência. 

Se acaso uma segunda fonte de alimentação for perdida, isto é, se acaso houver 

uma contingência em evolução, ou múltiplas contingências, os cálculos acima resultarão 

em um aumento da potência a ser descartada e geralmente, também em múltiplos 

comandos de descarte de cargas sendo gerados (sendo um comando de descarte para 

cada contingência). 

Quando nenhuma nova fonte de alimentação for perdida e nenhuma nova 

contingência for detectada por algum tempo, quando o temporizador de contingências 

expirar, os comandos de descarte são mantidos até haver o rearme do operador e os 

valores de potência (para o cálculo interno no Servidor de Descarte de Cargas Mestre) 

voltam a ser descongelados.O rearme do sistema de descarte de cargas não é aceito 

antes do temporizador de contingências expirar. 

As estimativas de          para cada cenário são calculadas uma vez por 

segundo,e recalculadas sempre que se detecta uma contingência. Quando o Servidor de 

Descarte de Carga Mestre recebe a informação dos Servidores de Descarte de Cargas 

Escravos de que uma contingência aconteceu (através da mensagem de contingência), o 

Servidor de Descarte de Cargas Mestre envia a mensagem de descarte com aqueles 

grupos de carga que foram calculados para os Servidores de Descarte de Cargas 

Escravos de todas as subestações. Estes Servidores Escravos, por sua vez, vão 

retransmitir a mensagem de descarte para o anel IEC 61850 das subestações. Os IEDs 

pertencentes àqueles grupos de carga cujo respectivo bit na mensagem de descarte 

estiver em “1” vão interpretar a mensagem recebida e desligar a carga a eles conectada. 
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Capítulo 6 

Estudo de caso 

Neste capítulo buscou-se realizar uma simulação usando o software supervisório 

Cimplicity interligado ao Enervista Plus (GE), a fim de obter valores práticos 

relacionados ao funcionamento do sistema de descarte de cargas e esclarecer quaisquer 

dúvidas relacionadas ao seu comportamento. Para isto foram criados três cenários de 

contingências e com eles análises foram feitas para cada situação ser ao máximo 

elucidada. 

6.1. Dispositivos e softwares utilizados na simulação 

Para realizar a simulação com êxito foram necessários a utilização dos seguintes 

dispositivos: 

 

 2 pack’s redundantes do XA21 (Servidor Mestre de Descarte de 

Carga) com três servidores, OPC (Comunicação), Mestre (realiza 

o algoritmo) e DAC (receptor de dados); 

 

 6 IEDs – responsáveis pela simulação das cargas; 

 

 16 C90’s – configurados com a mesma configuração de campo: 

Os controladores C90Plus, da GE, serão usados como Servidores 

de Descarte de Cargas Escravos. Essas unidades servirão como 

ponte, interligando relés de medição e proteção com diferentes 

grupos de endereços IP e subredes ao Servidor de Descarte de 

Cargas Mestre. Além disso, executam a soma das potências 

consumidas nas cargas por grupos de carga, entregando a 
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informação totalizada para o Servidor de Descarte de Cargas 

Mestre, ao invés da carga individual medida em cada IED, 

tornando possível a um mestre gerenciar centenas e até 

milhares de cargas individuais. São disponibilizados um total de 

32 grupos de cargas. O C90Plus possui duas portas Ethernet, que 

devem ser conectadas a duas redes diferentes. Deste modo, o 

C90Plus lê as mensagens GOOSE provenientes de uma porta, 

processa a informação contida nestas mensagens e transmite 

uma nova mensagem GOOSE na outra porta contendo as 

informações geradas. 

 

Os Servidores de Descarte de Cargas Escravos vão receber dos IEDs as 

informações relativas à carga da subestação, potência ativa dos alimentadores, sinais de 

contingência e do ERAC. Nas subestações, os C90Plus vão somar a carga informada pelos 

vários IEDs de acordo com o grupo de cargas a que o IED pertence. Os resultados da 

soma para cada um dos 32 grupos de carga serão alocados num dataset com 32 valores 

analógicos (para o formato da mensagem) e serão transmitidos ao Servidor de Descarte 

de Cargas Mestre.  

 

 -GPS – realiza o sincronismo entre os dispositivos; 

 

 Switches – para a comunicação. 

 

Softwares utilizados na simulação: 

 

 Enervista: software criado pela GE para a configuração dos relés 

eletrônicos inteligentes desenvolvidos pela mesma; 

 

 Cimplicity: supervisório de simulação; 

 

 SISORT: Interface de comunicação Supervisório/IED. 
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6.2. Desenvolvimento da simulação 

A simulação tem o objetivo de mostrar o funcionamento do sistema de descarte 

de cargas em três cenários de contingência distintos: em caso de subfrequência, perda 

de linhas de transmissão e perda de geradores. 

Na Figura 6.1, abaixo, temos o diagrama unifilar elétrico da refinaria RNEST feito 

no supervisório Cimplicity, com os respectivos valores de demanda e potência das linhas 

de transmissão alimentadoras, turbogeradores e cargas. 

 

Figura 6.1 - Diagrama unifilar elétrico da simulação (Supervisório Cimplicity) 
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             Analisando o diagrama unifilar notamos que o sistema elétrico da refinaria 

RNEST é composto de duas linhas de transmissão alimentadoras que fornecem 15MW 

cada, Pirapama II e Pernambuco, com uma tensão de 230kV. Quatro turbogeradores, 

fornecendo 25MW de potência cada. Totalizando uma potência entregue às cargas de 

130MW.  

            A refinaria é composta de 29 subestações, a lógica do descarte de cargas é 

similar em todos, então para a simulação analisaremos o que ocorre em cinco 

subestações, no caso a SE-9300, SE-1100, SE-1200, SE-2100 e SE-2200. 

            Na planta elétrica vista na Figura 6.1, os disjuntores e chaves são 

representados em vermelho, quando estão fechados e em verde, quando estão abertos.  

Sendo assim, do próprio supervisório pode-se monitorar os status e enviar comandos 

para tais. Como descrito anteriormente, os status de cada chave e disjuntor são 

transmitidas para o C90, servidor de descarte de carga escravo, que repassa a 

informação para o XA21, servidor de descarte de cargas mestre. No XA21 são registradas 

as prioridades de cada grupo de carga e claro, feita a organização das cargas em grupos. 

Após isto, a simulação já pode ser iniciada.  

6.2.1. Contingência 1 

Neste cenário de contingência, simulamos a ocorrência de uma subfrequência da 

tensão que alimenta as subestações, com isso espera-se que o sistema de descarte de 

carga atue para que a menor parcela possível de carga seja desligada ou funcione fora de 

suas características de trabalho. 

Quando o sistema está funcionando corretamente, podemos consultar no 

supervisório a tabela de contingência ERAC, cujas informações estão demonstradas na 

Tabela 6.1: 
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Tabela 6.1 - Contingência ERAC 

 

Como podemos perceber, analisando a Tabela 6.1, o sistema elétrico está 

funcionando dentro da normalidade de frequência. Quando começarem a ocorrer 

anormalidades com relação aos valores de frequência aferidos pelos relés, o 

supervisório irá alertar o operador com a seguinte tela, Tabela 6.2: 

Tabela 6.2 - Contingência ERAC no caso de uma contingência nível 2 
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Analisando a tabela 6.2, percebemos que ocorreu uma contingência por 

subfrequência de nível 2. Para determinar corretamente o nível de subfrequência que 

atingiu a planta elétrica, o servidor de descarte de cargas mestre é programado com os 

parâmetros relativos a região geográfica que ele está localizado. Como no caso em 

estudo, trata-se de uma refinaria localizada no Nordeste, os estágios de subfrequência 

para esta região brasileira está descrito na tabela 6.3, logo abaixo: 

 

 

Com a interpretação da tabela, notamos que para ter ocorrido o nível 2 de 

contingência para subfrequência, duas situações podem ter ocorrido. A frequência da 

tensão aferida ficou em 58Hz por 12 segundos diretos ou esta frequência teve um 

decréscimo instantâneo para 56Hz. 

Neste cenário de falha, o XA21 (servidor mestre de descarte de cargas) concluiu 

que 7,5% da carga total do sistema deve ser descartada para retomar a estabilidade da 

frequência próxima dos 60Hz. Sendo assim 9,75MW de cargas devem ser retirados, no 

mínimo. 

A seguir, as tabelas 6.4 e 6.5, demonstram os comandos que foram emitidos pelo 

XA21 e a(s) carga(s) retirada(s): 

 

 

 

Tabela 6.3 -  Ajustes do ERAC da Região Nordeste [3] 
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Tabela 6.4 - Cargas da SEs com as respectivas prioridades 

 

Cargas 

TAG Demanda (MW) Prioridade 

M-C-UC-1252001B 10 1 

M-C-UC-1231002A 10 2 

M-C-UC-1231001B 10 3 

Sobressalente01B 0 4 

M-C-UC-1231002B 10 5 

M-C-UC-1231001A 10 6 

M-B-1251002A 5,7 7 

M-B-5111001A 2,96 8 

M-B-5111001D 3,96 9 

Sobressalente02A 0 10 

M-B-5124001C 3,87 11 

M-B-5124001B 3,87 12 

M-C-UC-1252001A 6,8 13 

Sobressalente02B 0 14 

Sobressalente01A 0 15 

M-B-1251002B 5,7 16 

M-B-5133002 6,23 17 

M-C-UC-1225001 3,4 18 

M-C-UC-1231001C 12 19 

M-B-5111001B 3,96 20 

M-B-UT-1251001-01A 1,1 21 

M-B-5111001C 2,96 22 

M-B-UT-1251001-01B 1,12 23 

M-B-5124001A 2,87 24 

M-C-UC-1231002C 10 25 
 

Tabela 6.5 - Carga descartada no cenário 1 de contingência 

Carga descartada Demanda (MW) Prioridade Preservado 

M-C-UC-1231002C 10 25 0 
 

Na Tabela 6.5 constata-se que a carga com menor prioridade é a carga de TAG M-

C-UC-1231002C, com prioridade 25, fazendo com que 10MW fossem retirados do 

sistema elétrico. Como o mínimo de carga a ser retirada era de 9,75MW, o sistema de 

descarte de cargas atendeu às expectativas na ocorrência de uma contingência 

provocada por subfrequência da tensão, preservando cargas prioritárias e 

reestabelecendo o funcionamento normal do sistema. 
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6.2.2. Contingência 2 

No cenário 2, consideramos que as Linhas de transmissão alimentadoras 

passaram a transferir uma potência de 10MW cada para as cargas. E após um tempo 

fizemos a simulação da abertura dos disjuntores abaixo das LTs, fazendo com que as 

linhas de transmissão não alimentassem a planta elétrica, como pode ser visto na figura 

6.2, ou seja, criando uma contingência onde ocorre a perda das linhas de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Cenário 2 de contingência – perda das duas linhas de transmissão 
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Com a tabela 6.6, podemos perceber que a demanda total no início deste cenário 

era de 120MW. 

Tabela 6.6 - Demanda total no início do cenário 2 de simulação 

Demanda Total (MW) 120 

TG-A 25 

TG-B 25 

TG-C 25 

TG-D 25 

LT-PIRAPAMA II 10 

LT-PERNAMBUCO 10 
 

Com a perda das duas linhas de transmissão, Pirapama II e Pernambuco, ocorreu 

uma contingência que provocou a queda de 20MW de alimentação e assim o XA21 

necessitou de entrar em ação novamente. É importante ressaltar que a carga de 

prioridade 25 continua retirada da planta, então agora a carga de menor prioridade é a 

24. As tabelas 6.7 e 6.8, a seguir, demonstram as ações tomadas pelo sistema de 

descarte. 

Tabela 6.7 - Cargas descartadas (estão sombreadas) devido a perda Linhas de transmissão 

Carga descartada Demanda (MW) Prioridade Preservado 

M-C-UC-1231001C 12 19 0 

M-B-5111001B 3,96 20 0 

M-B-UT-1251001-01A 1,1 21 0 

M-B-5111001C 2,96 22 0 

M-B-UT-1251001-01B 1,12 23 1 

M-B-5124001A 2,87 24 1 
 

 

Tabela 6.8 - Potências descartadas e preservadas 

Carga preservada 
(MW) 3,99 

Carga real 
descartada (MW) 20,02 

 

Nesta atuação do sistema de descarte de cargas, podemos notar que as cargas 

descartadas, sombreada, não foram necessariamente as de menor prioridade. Pois, visto 

que para atingir os 20MW de descarte para retornar a estabilidade ao sistema, a carga 

de prioridade 19, M-C-UC-1231001C, necessariamente deveria ser descartada, caso 



 
 

63 
 

contrário os 20MW não seriam atingidos. Mas caso as cargas de prioridade 19 a 24 

fossem retiradas, 24,01MW de cargas seriam eliminados, valor consideravelmente acima 

do necessário. Assim o XA21 preservou as cargas de prioridade 23 e 24 e descartou as 

cargas de prioridade 19 a 22, como pode ser visto na tabela. Assim, a carga real 

descartada teve seu valor bastante otimizado, chegando a 20,02MW e auxiliando a 

planta a voltar à estabilidade. 

6.2.3. Contingência 3 

No terceiro e último, cenário de contingência, simulamos a perda de dois 

turbogeradores que alimentavam a refinaria. Como podemos analisar na figura 6.3, 

mantemos as linhas de transmissão desconectadas às plantas e desconectamos também 

dois turbogeradores, para caracterizar a contingência do cenário 3.  

Com a tabela 7, podemos perceber que a demanda total no início deste cenário 

era de 99,98MW. Para os turbogeradores fornecerem exatamente 24,995MW em um 

cenário prático, é necessário que o operador do sistema reconfigure o nível de potência 

que será entregue por estes. 

 

Tabela 6.9 - Demanda total no início do cenário 2 de simulação 

Demanda Total (MW) 99,98 

TG-A 24,995 

TG-B 24,995 

TG-C 24,995 

TG-D 24,995 

LT-PIRAPAMA II 0 

LT-PERNAMBUCO 0 
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Analisando a figura 6.3, percebemos que os disjuntores abaixo de dois 

turbogeradores foram abertos e assim eles pararam de alimentar o sistema elétrico, 

fazendo com que as redes alimentadoras ficassem com a capacidade de fornecer energia 

apenas para uma demanda total de 44,99MW. 

A seguir, na tabela 6.10, estão listadas todas as cargas que estavam sendo 

alimentadas antes de ocorrer a perda dos dois turbo geradores, juntamente com o seu 

nível de prioridade e na tabela 6.11 são apresentadas as cargas que foram 

desconectadas da rede ou preservadas pela ação do sistema de descarte de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 - Cenário 3 de contingência – perda de dois turbogeradores 
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Tabela 6.10 - Cargas alimentadas anteriormente à contingência 3 

Cargas 

TAG Demanda (MW) Prioridade 

M-C-UC-1252001B 10 1 

M-C-UC-1231002A 10 2 

M-C-UC-1231001B 10 3 

Sobressalente01B 0 4 

M-C-UC-1231002B 10 5 

M-C-UC-1231001A 10 6 

M-B-1251002A 5,7 7 

M-B-5111001A 2,96 8 

M-B-5111001D 3,96 9 

Sobressalente02A 0 10 

M-B-5124001C 3,87 11 

M-B-5124001B 3,87 12 

M-C-UC-1252001A 6,8 13 

Sobressalente02B 0 14 

Sobressalente01A 0 15 

M-B-1251002B 5,7 16 

M-B-5133002 6,23 17 

M-C-UC-1225001 3,4 18 

M-B-UT-1251001-01B 1,12 23 

M-B-5124001A 2,87 24 

PN-5143003 1,75 NA 

PN-5143006 1,75 NA 
 

 

Tabela 6.11 - Cargas que sofreram ação do sistema de descarte de cargas 

Carga descartada Demanda (MW) Prioridade Preservado 

M-C-UC-1231001A 10 6 0 

M-B-1251002A 5,7 7 0 

M-B-5111001A 2,96 8 1 

M-B-5111001D 3,96 9 0 

M-B-5124001C 3,87 11 0 

M-B-5124001B 3,87 12 0 

M-C-UC-1252001A 6,8 13 0 

M-B-1251002B 5,7 16 0 

M-B-5133002 6,23 17 0 

M-C-UC-1225001 3,4 18 0 

M-B-UT-1251001-01B 1,12 23 0 

M-B-5124001A 2,87 24 1 
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Pela tabela 6.11, percebe-se que para restabelecer a estabilidade no sistema 

elétrico da refinaria depois da perda de dois turbogeradores, foi necessário fazer o 

desligamento de 10 unidades de carga. O servidor de descarte de cargas mestre, XA21, 

além de descartar estas 10 cargas, conseguiu preservar duas cargas com menor nível de 

prioridade (sombreadas na tabela), M-B-5111001A e M-B-5124001A, visto que não teria 

a necessidade de retirá-las para atingir os 49,99MW necessários para retornar o sistema 

à estabilidade e sim retirar algumas cargas com maior prioridade, mas também maior 

potência. Assim, como no caso da contingência 2, o sistema de descarte de cargas 

conseguiu otimizar o processo e retirar o menor número de cargas possível para fazer 

com que o sistema elétrico da refinaria voltasse a funcionar da melhor maneira possível 

após a ocorrência de falhas nas redes de alimentação. 

Assim o total descartado foi de 50,65MW, o valor mais próximo possível dos 

49,99MW que eram necessários de serem desligados. 

 

Tabela 6.12 - Potências descartadas e preservadas pelo sistema de descarte de cargas 

Potência preservada 5,83 MW 

Potência descartada 50,65MW 
 

Pela tabela 6.12, notamos que se não fosse pelas configurações de otimização 

presentes no sistema de descarte de cargas, 5,83MW de carga seriam descartados 

desnecessariamente e assim parte do processo da refinaria seria desativado sem 

nenhuma necessidade. 

 

Da detecção da contingência pelo Servidor de Descarte de Cargas Mestre, até o 

efetivo desligamento das cargas necessárias para retomar a planta elétrica à 

estabilidade, leva-se cerca de 65ms, o que comprova a eficiência e eficácia deste sistema, 

que juntamente dos resultados obtidos em simulação comprovam que o sistema de 

descarte de cargas projetado para refinaria Abreu e Lima possui plena capacidade de 

manter o sistema funcionando adequadamente mesmo no caso de contingências de 

diferentes naturezas.  
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Capítulo 7 

  Conclusão  

Com o desfecho do Trabalho de Conclusão de Curso, obteve-se êxito com 

relação aos objetivos pontuados no início da tarefa. Sendo assim, após uma 

minuciosa pesquisa bibliográfica e com o auxílio de profissionais que trabalham 

diretamente com este sistema e dos professores, foi possível elaborar um 

material que aborda os conceitos e assuntos principais que permeiam o tema, 

além de posteriormente ter feito um aprofundamento com relação à uma 

aplicação concreta deste sistema em uma planta industrial. 

Notou-se que a utilização de dispositivos modernos e o desenvolvimento 

de novos métodos, como os IEDs e o descarte inteligente, estão ajudando muito 

para que o processo de reestabilização dos sistemas sejam cada vez mais rápidos, 

visto que o tempo máximo aceitável pelos fabricantes é de 250ms, entre detecção 

da falha e retirada das cargas necessárias.  

Na etapa de simulação conseguiu-se evidenciar a eficiência e relativa 

simplicidade que o sistema de descarte de cargas carrega consigo. É importante 

salientar também que a utilização deste sistema deve ser a última alternativa 

para a recomposição do sistema, visto que a retirada de cargas em um processo, 

na maioria das vezes, envolve consideráveis perdas financeiras. 

Este trabalho abre margem para trabalhos futuros, visando a busca de 

métodos que causem o menor impacto possível na frequência sistema elétrico 

nos momentos em que se está efetuando a re-acomodação de cargas que foram 

retiradas anteriormente devido à alguma contingência. Outro assunto que pode 

ser abordado em um trabalho futuro é a análise da utilização do ERAC pelas 

concessionárias e empresas e os fatores que levam uma ou outra a fazerem o 

controle do sistema com relação às eventuais subfrequências. 
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