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Resumo 

Neste trabalho de conclusão de curso é abordado o Controle Automático de Geração 

(CAG) tendo como estudo de caso o Sistema de Controle de Demanda e Geração da 

Refinaria do Nordeste Abreu e Lima – RNEST. Nele são descritas suas funcionalidades, 

modos de operação e sua integração com os demais sistemas da refinaria. A função do 

CAG é permitir ao operador o controle de potência e de tensão dos turbo geradores (TG) 

além de controlar a demanda de potência ativa consumida pela RNEST proveniente da 

concessionária de energia elétrica, bem como o fator de potência no ponto de conexão 

com a concessionária. O CAG é imprescindível para manter o equilíbrio entre carga e 

geração, mantendo a frequência nominal de operação do sistema e os intercâmbios 

programados. Seu funcionamento otimizado é fundamental para garantir a segurança 

operacional elétrica. Este trabalho está organizado de maneira a apresentar um estudo 

teórico sobre o CAG, os componentes que atuam no controle automático da refinaria e 

sobre o protocolo de comunicação aplicado. Seguidamente são apresentadas a 

arquitetura do sistema de controle de demanda e geração e as malhas de controle do 

sistema elétrico abordado. O modo de operação do CAG e seus algoritmos de controle 

são então introduzidos e por fim, para representar o sistema real estudado e demonstrar 

parte do funcionamento do sistema de controle de demanda e geração, são apresentadas 

duas simulações. Na primeira é feito o controle do fator de potência com ajuste de 

tensão na barra e na segunda é demonstrado o controle de tensão com fator de potência 

desativado para o cenário de barras de 69 kV desacopladas, 2 TGs no modo conjunto na 

barra A e 2 TGs em modo conjunto na barra B.  

 

Palavras chave: Controle Automático de Geração; Regulação Secundária; 

Turbogeradores 
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Abstract 
 

This course conclusion paper approaches the Automatic Generation Control 

(AGC) having as a case study the Demand and Generation Control System from the 

Northeast refinery Abreu e Lima - RNEST. Here are described its features, modes of 

operation and its integration with the other systems of the refinery. The role of the CAG 

is to allow the operator to control the power and the voltage of the turbine generators 

(TG) as well as controlling the active power demand consumed by RNEST from the 

electric power company and the power factor at the connection point with the electric 

utility. The CAG is essential to maintain the balance between load and generation, 

keeping the nominal frequency operation of the system and scheduled exchanges. Its 

optimized operation is crucial to ensure the electrical operational safety. This thesis is 

organized to present a theoretical study of the CAG, the components operating in 

automatic control of the refinery and of the applied communication protocol. Then are 

presented the architecture of the demand control and generation system and the control 

loops of the power system addressed. The AGC operation mode and its control 

algorithms are then introduced and finally, to represent the actual system under study 

and demonstrate the operation of the demand control and generation system, two 

simulations are shown. The first one represents the control of power factor with tension 

adjustment on the bar and the second simulation shows the voltage control with power 

factor control disabled for the scenario of 69 kV decoupled bars, with 2 TGs  in set mode 

at the A bar and 2 TGs in set mode at the B bar. 

 

Keywords: Automatic Control Generation; Secondary regulation; 

Turbogenerators 
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Capítulo 1 
Introdução 

1.1.  Contextualização sobre o tema 

Um Sistema Elétrico de Potência (SEP) tem como função transportar até os 

centros consumidores a energia elétrica convertida de fontes da natureza, por exemplo, 

a energia de hidrelétricas, termoelétricas, etc.  

Os principais componentes do SEP são os subsistemas de: 

 Geração: Usinas ou centrais geradoras. 

 Transmissão: São as linhas de transmissão e demais equipamentos 

auxiliares que transmitem a potência produzida nas centrais geradoras até 

os centros consumidores. 

 Distribuição: Subestações e alimentadores que distribuem a energia 

elétrica aos consumidores industriais, comerciais e residenciais. A 

subtransmissão, ou seja, a parte local do sistema de transmissão em 

tensões mais baixas (geralmente 69 kV e 13,8 kV), também compõe a 

distribuição. 

Um projeto bem executado deve garantir que em operação o SEP satisfaça os 

seguintes requisitos: 

 Ser capaz de suprir as constantes mudanças na carga, mantendo e 

controlando uma reserva girante de potência ativa e reativa.  

 A energia deve ser suprida observando menor custo e impacto ambiental. 

 As variações de frequência e tensão e o nível de confiabilidade devem 

atender um desempenho mínimo.  

A fim de atender estes requisitos devem ser realizados controles os quais 

dependem do estado de operação em que se encontra o SEP. Quando em operação 

normal, busca-se manter os níveis de tensão e frequência próximos aos seus valores 

nominais.  
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O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em seu Manual de Procedimento 

e Operação (MPO), Submódulo 10.6 – Controle da Geração em Operação Normal, cita que 

esta é uma atividade de tempo real cujo principal produto é a geração, de forma 

otimizada, da energia elétrica a ser disponibilizada para os agentes de distribuição, 

consumidores livres e interligações internacionais. Nesse processo observam-se os 

procedimentos estabelecidos nas instruções de operação e segue-se o Programa Diário 

de Produção – PDP. 

O ONS define que o controle automático de geração deve manter o equilíbrio 

entre carga e geração, mantendo a frequência nominal de operação do sistema e os 

intercâmbios programados. A importância do funcionamento otimizado do Controle 

Automático de Geração (CAG) garante a manutenção da segurança operacional elétrica 

e, por isso, é objeto de estudos os quais avaliam o desempenho do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) no contexto dessas funções, identificando as melhores estratégias de 

controle e definindo requisitos para a participação das usinas do SIN. O Sistema 

Interligado Nacional está dividido em áreas de controle de frequência e intercâmbio. 

Cada uma dessas áreas está sob a responsabilidade de um centro de operação do ONS. A 

operação dos Controles Automáticos de Geração, a geração das usinas da rede de 

operação não ligadas a um CAG e a reserva de potência operativa, são coordenadas pelo 

Centro Nacional de Operação do Sistema (CNOS). Os Centros de Operação de Sistema 

Regional (COSR)dispõem de equipamento de CAG e executam o controle automático da 

frequência e do intercâmbio em sua área, por meio de ações de comando para elevar ou 

reduzir a potência gerada pelas unidades ou usinas em regulação secundária. 

A operação do CAG deve seguir os critérios estabelecidos pelo ONS: 

1.1 Frequência nominal do sistema é de 60 Hz. 

1.2 Ajustes dos reguladores de velocidade das unidades geradoras  

1.2.1 Os reguladores de velocidade devem estar desbloqueados.  

1.2.2 O estatismo (variação de frequência experimentada pela máquina 

quando variada a carga desde o vazio à plena carga) deve estar 

ajustado em 5%.  

1.3 . Controle Automático de Geração 

1.3.1 Modalidades de operação que podem ser utilizadas pelos sistemas 

de CAG são:  
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a) Controle de intercâmbio e frequência (TieLine Bias Control-

TLB); 

b) Controle em frequência constante (Flat Frequency Control - FF);  

c) Controle em intercâmbio constante (Flat TieLine Control - FTL); 

1.3.2 A modalidade de operação normal para todas as áreas de controle é 

controle de intercâmbio e frequência (TLB) 

1.3.3 A modalidade FF é admitida apenas em uma área de controle. 

1.3.4 Na indisponibilidade do CAG de uma área de controle, outra área de 

controle poderá assumir as funções do CAG ou operar em FF. 

1.3.5 O desvio de frequência para desligamento automático do CAG deve 

estar ajustado em +/- 0,5Hz em relação à frequência nominal.  

1.3.6 As rampas de mudança de programa ou de reprogramação de 

intercâmbio devem ser executadas com duração mínima de 10 

(dez) minutos, exceto para atender a condições de urgência ou 

emergência do sistema. 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia e a necessidade do controle 

automático de geração. Procura-se demonstrar isto com um estudo teórico apropriado e 

a análise dos resultados obtidos no teste de fábrica sobre o controle automático de 

geração da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima. 

1.3. Metodologia 

A metodologia utilizada é um estudo de caso da Refinaria Abreu e Lima.  

Primeiramente é feito um estudo teórico sobre o CAG, os componentes que atuam 

no controle automático da refinaria e sobre o protocolo de comunicação aplicado. Após 

são apresentadas a arquitetura do sistema de controle de demanda e geração e as 

malhas de controle do sistema elétrico abordado.  
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Logo é apresentado o modo de operação do CAG e seus algoritmos de controle. 

Enfim, com base nas simulações realizadas no teste de fábrica, é feita uma análise do 

sistema real estudado e demonstrado o funcionamento do sistema de controle de 

demanda e geração. 

1.4. Estrutura do Texto 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos e os próximos estão descritos a seguir: 

 Capítulo 2 _ Controle Carga - Frequência: São apresentados os principais 

conceitos teóricos que norteiam o estudo e a construção da regulação 

primária e secundária além das modalidades de operação do CAG. 

 Capítulo 3 _ Sistema de Controle de Demanda e Geração da Refinaria 

RNEST: Descreve o CAG, o sistema de controle de demanda e geração, os 

protocolos de comunicação utilizados, a arquitetura do sistema, as malhas 

de controle do sistema elétrico e os algoritmos de controle do CAG da 

Refinaria em estudo. 

 Capítulo 4 _ Programação e Testes do CAG: Neste capítulo são detalhadas 

as premissas do CAG da Refinaria Abreu e Lima, descrita a metodologia 

dos testes e apresentados os resultados das simulações do controle do 

fator de potência com ajuste de tensão e do controle de tensão da barra 

com controle do fator de potencia desligado.  

 Capítulo 5: Apresenta as conclusões deste trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 

O programa utilizado para o controle e para a realização dos testes  foi o 

programador de PLC Proficy Logic Developer – PLC da General Electric Company (GE). 

Foi também utilizado o programa ANAREDE para a geração dos fatores de influência.  

O controle automático de geração da refinaria Abreu e Lima tem o funcionamento 

atrelado ao sistema de descarte de cargas da refinaria em estudo. Para maiores detalhes 

deve ser consultado o trabalho de conclusão de curso do CEFET MG detalhado sobre o 

sistema de descarte chamado “Aplicação do sistema de descarte de cargas elétricas em 

plantas industriais”, de autoria de Renan Soares Madeira Pereira. 
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Capítulo 2 

Controle Carga – Frequência 

2.1. Introdução 

Quando são realizados estudos elétricos de sistemas de potência retratando o 

desempenho em regime permanente, eles se referem a condições específicas de um 

determinado instante neste sistema. Geralmente são observadas para o planejamento da 

operação de um sistema elétrico condições extremas de carga, cargas mais leves 

características na madrugada e cargas pesadas conectadas no horário de pico. Outro 

fator considerado nas análises parte da premissa de que, em cada situação estudada, 

haja um estado de equilíbrio de forma que a frequência do sistema seja constante, no 

caso brasileiro em 60 Hz. 

Porém em sistemas de potência reais, as cargas variam aleatoriamente nos 

barramentos, alterando o equilíbrio entre a carga e a geração constantemente, sendo 

necessário que o estado de equilíbrio original seja restaurado. Quando ocorre o 

desbalanceamento momentâneo desse sistema, por exemplo, quando há acréscimo de 

carga, o aumento do consumo é compensado pela diminuição da velocidade de rotação 

das máquinas e consequentemente, da frequência, sendo atingido um novo estado de 

equilíbrio. 

Devido a essas alterações constantes no sistema de potência, faz-se necessário 

um sistema de controle capaz de restabelecer continuamente um estado de equilíbrio 

que se mantenha nos limites estabelecidos pelo operador nacional. Este controle da 

geração e da frequência denomina-se Controle Carga - Frequência (CCF).  

2.2. Regulação Própria 

A capacidade de um sistema de se auto regular para alcançar um novo estado de 

equilíbrio é chamada Regulação Própria do Sistema, expressa pelo parâmetro D, 
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chamado Coeficiente de amortecimento, o qual expressa a variação da carga com a 

frequência (Vieira Filho, 1984). 

D = Δ
Δf

                                                                    (1) 

sendo PD a carga ativa do sistema. 

Se a regulação própria do sistema for considerada suficiente para restabelecer 

um novo estado de equilíbrio, havendo uma variação na carga Δ , haverá uma variação 

na frequência de: 

Δf =  Δ
D

                                                               (2) 

Entretanto como explicitado pela fórmula, tal modo de chegar a um novo estado 

de equilíbrio não é aconselhável já que em grandes sistemas de potência as variações na 

carga podem atingir altos valores enquanto os valores típicos de D são relativamente 

baixos, ou seja, existiriam variações de frequência não tolerados pelo sistema.  

Desta forma, salienta-se que a frequência deve ser mantida constante durante a 

maior parte do tempo, sendo este um dos principais objetivos de um sistema de controle 

de um SEP.  

2.3. Regulação Primária 

A fim de auxiliar o sistema a encontrar um estado de equilíbrio mais favorável 

quando verificado um desequilíbrio geração – carga, as unidades geradoras possuem 

mecanismos de regulação de velocidade automática. Estes reguladores atuam no 

sistema hidráulico abrindo ou fechando válvulas de admissão das máquinas motrizes 

dos geradores, aumentando ou reduzindo a entrada da energia (potência da unidade) 

para manter a velocidade (frequência) dentro dos valores de referência (Miller, 1987). 

Este primeiro estágio em que os reguladores de velocidade das máquinas do 

sistema fazem uma regulação automática é denominado Regulação Primária. 

O controle da frequência é feito pela variação de potência ativa das máquinas do 

sistema evidenciando uma forte relação entre as grandezas P (potência ativa) e f 

(frequência) visto que, havendo variação brusca da carga em um sistema, ocorre 

mudança na velocidade das máquinas exigindo uma regulação automática dos 

reguladores de velocidade no sentido de aumentar ou diminuir as potências das 

unidades geradoras (Vieira Filho, 1984). Uma interação semelhante ocorre entre as 
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grandezas Q (potência reativa) e V (tensão). Existem duas grandes malhas de controle 

distintas: i) a malha na qual a frequência é controlada com o auxílio da potência ativa e 

ii) a malha em que é realizado o controle de tensão com o auxílio da potência reativa. A 

figura 1 ilustra ambas as malhas. 

 

Figura 1 - Ação das malhas de controle de tensão e de frequência em uma unidade geradora interligada ao 
sistema. 

Para manter a velocidade de rotação do gerador mais próxima possível da 

nominal e modificar a potência ativa gerada, a regulação primária é feita por dois tipos 

de reguladores de velocidade. 

2.3.1. Regulador Isócrono 

Regulador pouco utilizado pois, embora possua a vantagem de fazer com que o 

sistema retorne à frequência original, acarreta em problemas de instabilidade e 

impossibilita a correta repartição de carga entre as unidades geradoras do sistema. A 

figura 2 indica um regulador isócrono (Vieira Filho, 1984). 
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Figura 2 - Diagrama mecânico do regulador isócrono  

As esferas giram sincronizadas com a turbina e cada valor de velocidade (ou 

frequência) da máquina faz com que o ponto B se desloque de acordo com a força 

exercida sobre as esferas que faz com que se afastem ou aproximem.   

Na frequência (ou velocidade) nominal da turbina os êmbolos se encontram na 

única posição possível capaz de interromper o fluxo de óleo no distribuidor. Quando há 

alteração da carga do sistema causando diminuição ou elevação da frequência, o 

deslocamento do ponto B faz com que os êmbolos mudem sua posição de forma a fazer 

com que o fluxo de óleo atue no sentido de aumentar ou reduzir a abertura na admissão 

da turbina. O movimento continua até que a velocidade nominal seja atingida e os 

êmbolos retornem à posição original, cessando as injeções de óleo no distribuidor.  

Este conjunto de esferas e êmbolos descritos funciona como um integrador pois 

em regime permanente o erro de controle é igual a zero. Assim, a função de 

transferência que relaciona a variação na área de admissão da turbina ΔA(s) e a variação 

da frequência ΔF(s) pode ser expressa como o diagrama de blocos da figura 3. 

 

Figura 3 - Diagrama de blocos do regulador isócrono 

O funcionamento deste regulador implica em características pouco estáveis, 

sendo aplicável apenas para o caso em que um único gerador suprisse uma única carga. 
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Com mais de uma unidade geradora o estado de equilíbrio da frequência poderia ser 

atingido de formas diferentes de variações de ΔA(s) ocasionando em repartições 

desiguais de cargas entre os geradores.  

2.3.2. Regulador com Queda de Velocidade  

Um regulador mais rápido e mais estável é conseguido com uma realimentação 

como mostrado na figura 4.  

 

Figura 4 - Diagrama mecânico do regulador com queda de velocidade (RQV) 

Novamente o aumento ou redução da velocidade causa o deslocamento do ponto 

B e consequentemente abaixamento ou elevação do êmbolo no sentido de abrir ou 

fechar a válvula de admissão da turbina. O ponto H irá então assumir uma nova posição 

produzindo abaixamento ou elevação do ponto E sendo alcançado o estado de equilíbrio 

mais rapidamente, mas antes da frequência atingir o seu valor inicial. Um inconveniente 

necessário para uma regulação mais rápida e estável que permite distribuir a variação 

de carga entre várias unidades em paralelo. 

A função de transferência que relaciona a variação na área de admissão da 

turbina ΔA(s) e a variação da frequência ΔF(s) é obtida acrescentando-se ao integrador 



 
 

18 
 

do regulador isócrono uma realimentação indicando o deslocamento do ponto H. Pode 

ser expressa como o diagrama de blocos da figura 5. 

 

Figura 5 - Diagrama de blocos do regulador com queda de velocidade 

Dessa forma a função de transferência é do tipo: 

∆ ( )
∆ ( )

=  
−1

R

1+s. 1                                                                   (3) 

Como dito anteriormente, é introduzido neste modelo um desvio de frequência 

em regime permanente o qual deve ser corrigida pela Regulação Secundária, mote deste 

trabalho. 

A constante 1/R tem dimensões de energia (MW/Hz) e é conhecida por Energia 

de Regulação da Máquina. Ela é um parâmetro da característica estática do regulador, 

um estado de equilíbrio que segue o distúrbio na frequência.  

Outro parâmetro desta característica diz respeito às inclinações das curvas 

características de carga - frequência expressas em porcentagem da variação da 

velocidade em vazio e a plena carga, o estatismo ou speeddroop. 

s =  PM
1
Rfn

                                                                         (8) 

sendo PMa potência máxima da unidade geradora e fn a frequência nominal.  

Trabalhando-se em p.u. e considerando a potência máxima da máquina como a 

base de potência, tem-se que  

s = R.  

Um estatismo R=5% significa que a máquina apresenta uma variação de 3,0 Hz 

(5% x 60Hz) quando toma carga desde o vazio até a potência nominal. 

Não é possível ajustar o estatismo separadamente a cada vez que ocorre uma 

variação na carga os reguladores de geradores operando em paralelo. Desta forma é 

realizada uma série de testes e então este parâmetro é mantido fixo. O controle de 
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velocidade é então deslocado para cima ou para baixo para corresponder aos ajustes 

desejados como mostrado na figura 6. 

“Se os reguladores de velocidades forem ajustados a um estatismo zero ou se 

ajustados de modo que a característica de velocidade aumente com a carga, a operação 

poderia ser instável. Se uma máquina tem o ajuste de estatismo menor do que o das 

outras, e são operadas em paralelo, com a queda de frequência a máquina de menor 

estatismo assumirá proporcionalmente mais carga.” (Miller, 1987). 

O Operador Nacional do Sistema dita que, quando conectados no Sistema 

Interligado Nacional, os reguladores de velocidade devem operar desbloqueados e com 

estatismo de 5 % na base da máquina(ONS, 2010). Caso haja necessidades do sistema e 

existam estudos que fundamentem, o estatistmo pode ser definido com valor diferente 

de 5% (ONS, 2009). 

 

Figura 6 - Estatismo do regulador.  

Na curva A da figura 6 o gerador está ajustado de forma que, isolada e a vazio, a 

máquina gire à velocidade de 105% e, à plena carga, gire à 100% da velocidade síncrona 

do sistema. Na curva B a velocidade síncrona ocorre em 50% de carga e, para a máquina 

isolada, a vazio a velocidade é 102,5%.  

2.4. Regulação Secundária 

Fica evidente pelas seções anteriores que, quando há uma alteração na carga em 

um Sistema de Potência o suficiente para provocar variação na frequência em regime 

transitório e dinâmico, a frequência se estabiliza em um valor diferente do original 
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quando há atuação dos reguladores de velocidade na regulação primária. Impactos 

sucessivos na carga implicariam em variações de frequência inaceitáveis no sistema.  

Dentre os problemas ocasionados pela operação com subfrequência destacam-se 

(Schleif, 1979): 

Aumento na fadiga das unidades geradoras e consequente perda de vida 

útil. As unidades térmicas tais quais as encontradas na Refinaria Abreu e 

Lima são mais restritivas quanto a este aspecto, sendo a menor frequência 

de operação permissível de 59,5Hz caso a condição persista por poucos 

minutos. 

 Há equipamentos criticamente afetados pelo desvio da frequência, 

computadores, radares, relógios elétricos entre outros.  

 Embora equipamentos como transformadores não apresentem maiores 

problemas para faixas de variação de 0,5 Hz, deve-se estudar os efeitos da 

oscilação da frequência nas perdas no ferro, histerese e fluxo de dispersão.  

Para retornar ao valor original da frequência do sistema, deve ser utilizado um 

controle que funcione de forma isócrona. A este controle damos o nome de Controle 

Secundário, Controle Suplementar ou Controle Automático de Geração (CAG). Ele deve 

ser responsável por tornar o sistema estável e garantir que a frequência retorne ao valor 

inicial após perturbações. O sinal de erro introduzido pelo regulador com queda de 

velocidade o qual funciona como um integrador matemático é chamado Erro de Controle 

de Área (ECA) e deve ser anulado pelo CAG. 

A figura 7 mostra o esquema mecânico de um regulador com a introdução de um 

motor chamado “speedchanger” ligado ao ponto de referência A. Este motor tem como 

finalidade atuar sobre a velocidade de rotação das esferas variando a referência de giro, 

ou seja, ele desloca o ponto A e consequentemente desloca o ponto B, relacionado à 

velocidade (frequência) das esferas.  
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Figura 7 - Acréscimo da regulação secundária ao RQV 

A representação do speed-changer no diagrama de blocos da regulação equivale a 

introduzir um novo parâmetro Δγ(s) o qual muda a referência do sistema de controle. 

 

Figura 8 - Diagrama de blocos do RQV com o speed-changer 

No qual = 1
KR

.  

Segundo (Vieira Filho, 1984) o controle secundário deve garantir estabilidade da 

malha de controle resultante e erro de frequência nulo após variação na carga ou na 

geração. Para cumprir esses requisitos um controlador integral associado a um ganho Ki 

deve ser usado, resultando em um diagrama de blocos do tipo apresentado na figura 9. 

Nela o integrador de ganho Ki verifica o erro de frequência e age sobre regulador de 

velocidade. 
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Figura 9 - Malha de controle secundário. 

 

 

2.5. Modalidades de operação do CAG 

Os sistemas de CAG podem utilizar as seguintes modalidades de operação: 

2.5.1. Controle de intercâmbio e frequência (TLB) 

Nessa modalidade de operação, cada área de controle deve absorver suas 

próprias variações de carga sendo necessário que os valores de BIAS utilizados pelas 

controladoras de área representem suas respectivas características naturais. O BIAS é 

um parâmetro de controle do CAG o qual reflete a resposta de regulação primária dos 

geradores e o amortecimento natural da carga com a frequência. 

O erro de controle de área (ECA) nessa modalidade é: 

ECA = k.ΔI + 10.β.ΔF                                                           (9) 

Onde: 

ΔI:diferença (em MW) entre os valores de intercâmbio líquido telemedido e o 

programado; 

k: fator de ponderação de intercâmbio (geralmente k=1); 
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β: fator de ponderação da frequência (BIAS) em MW/0,1 Hz; 

ΔF: diferença (em Hz) entre os valores de frequência medidos e o programado. 

2.5.2. Controle em frequência constante (FF) 

Nessa modalidade, a área de controle absorve as variações de carga do sistema 

para manter a frequência constante e não executa controle de intercâmbio. O ECA é 

definido por: 

ECA =10.β.ΔF                                                                 (10) 

2.5.3. Controle em intercâmbio constante (FTL) 

Nessa modalidade a área de controle mantém o intercâmbio constante e não 

executa controle de frequência. O ECA é definido por: 

ECA = k.ΔI                                                                   (11) 

2.6. Operação das áreas de controle 

As áreas de controle devem operar de maneira a obedecer às seguintes 

condições: 

a) Em todos os momentos a soma algébrica dos intercâmbios líquidos 

programados no CAG entre as áreas de controle deve ser nula; 

b) Durante alterações a programação, as taxas de variação de intercâmbio 

devem ser compatíveis com a capacidade de resposta dos equipamentos e 

usinas ligadas ao CAG; 

c) Os valores programados de intercâmbio no CAG, entre as áreas de controle, 

devem respeitar os limites de transferência das interligações; 

d) As variações de intercâmbio devem ser executadas em rampas com duração 

de dez minutos sendo iniciadas em horários múltiplos de 30 minutos; 

e) Os horários de início das alterações dos intercâmbios programados entre as 

áreas devem coincidir; 
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f) As variações nos valores de intercâmbio programados entre as áreas de 

controle devem ser compatíveis com as condições operacionais do sistema 

não colocando em risco sua estabilidade e nem prejudicando o controle de 

tensão. 
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Capítulo 3 

Sistema de Controle de Demanda e Geração da 
Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST 

3.1. A Refinaria do Nordeste Abreu e Lima – RNEST 

Localizada no município de Ipojuca em Pernambuco, a Refinaria do Nordeste 

deve produzir 240 mil barris por dia, existindo a possibilidade de uma nova expansão 

para até 500 mil barris por dia e possui potência total instalada de 150 MW, que suprirá 

as grandes necessidades de energia da refinaria. 

3.2. Descrição do CAG 

O Sistema de Controle de Demanda e Geração, também tratado aqui como 

Controle Automático de Geração, ou de forma abreviada como CAG, é um sistema 

dedicado ao Controle centralizado da Geração.  

A função do CAG é permitir ao operador o controle de potência e de tensão dos 

turbogeradores (TG). O CAG também tem a função de controlar a demanda de potência 

ativa consumida pela RNEST proveniente da concessionária de energia elétrica, bem 

como o fator de potência no ponto de conexão com a concessionária.  

A atuação do CAG se faz através dos controladores dos reguladores de velocidade 

e de tensão dos TGs e controladores dos comutadores em carga, aqui referidos na sigla 

em inglês on load tap changer (OLTCs), dos transformadores 230-69 kV da SE de entrada 

(SE 5500).   

Para que seja possível executar as funções de controle definidas, o CAG possui as 

seguintes interfaces:  

o Controladores dos TGs, através do STCS (Steam Turbine Control System);  
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o Controladores dos OLTCs dos transformadores de entrada, através da 

unidade de aquisição e comando (UAC) UAC-3 e UAC-4 relativas a esses 

transformadores;  

o Servidores escravos do Sistema de Descarte de Cargas da SE 5000 e 

SE5500;  

o Sistema Digital de Controle Distribuído – SDCD. 

3.3. Descrição Geral do Sistema 

O CAG é composto por um controlador com módulos de comunicação capazes de 

comunicar com os sistemas e dispositivos envolvidos, efetuando a leitura de grandezas 

elétricas necessárias e condições operacionais pré-definidas, a fim de permitir a atuação 

correta do CAG. O CAG atua enviando sinais de controle aos reguladores de velocidade e 

de tensão dos TGs e aos controladores dos OLTCs dos transformadores 230-69 kV da SE 

de entrada (SE 5500) para estes executarem suas funções de controle.  

Na Figura 10 é mostrado o diagrama simplificado do CAG e suas interfaces.  

 

Figura 10 – Visão geral do sistema de controle de demanda e geração 

As funções dos sistemas e dispositivos integrados ao CAG são:  
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 Controladores dos Turbogeradores: Atuar nos reguladores de tensão e 

velocidade, conforme modos de controle definidos pela operação para o 

CAG através do STCS; 

 Servidores Escravos do Sistema de Descarte de Cargas: Mapear os 

cenários operacionais das fontes geradoras;  

 UAC-3 e UAC-4 da SE 5500: Disponibilizar a medição da demanda de 

potência ativa e reativa consumida ou fornecida pela RNEST, através dos 

transformadores de entrada 230-69 kV;  

 Controlador dos OLTCs dos transformadores de entrada, através da UAC-

3 e UAC-4: Atuar nos taps dos transformadores, enviando e alterando a 

posição dos mesmos, para o controle de tensão definido pelo CAG;  

 Sistema Digital de Controle Distribuído – SDCD: Monitorar os status do 

Sistema e disponibilizar as interfaces para operação do CAG. 

 Sistema de Medição de Faturamento: Disponibilizar a medição da 

demanda de potência ativa consumida ou fornecida pela RNEST, através 

dos transformadores de entrada 230-69 kV.  

 

As principais funcionalidades do CAG são: 

 Controle de potência ativa: Manual individual ou Manual conjunto (Set 

point – Potência do TG) ou Automático (Controle de demanda de potência 

ativa consumida ou fornecida pela concessionária); 

 Controle automático de fator de potência: Ativado (controle do fator de 

potência no ponto de conexão da concessionária) ou Desativado; 

 Controle de dos TGs: Droop ou Isócrono. 

 Controle de tensão (Set point): Individual por TG ou Conjunto (demais 

TGs e OLTC dos transformadores); 

Essas funcionalidades são ativadas através do SDCD.  

Salienta-se que o CAG não atuará no TG enquanto o mesmo não estiver 

interligado pelo disjuntor de 69 kV, ou seja o TG não é comandado pelo CAG se ele 

estiver alimentando radialmente as cargas de 13,8 kV. O detalhamento destas conexões 

entre subestações pode ser visto no diagrama elétrico simplificado do Anexo A. 
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3.4. Protocolo de Comunicação Aplicado  

Em função da disponibilidade de protocolos de comunicação de cada 

Sistema/dispositivo integrado ao CAG, adotou-se o Modbus como padrão, de forma a 

unificar o protocolo utilizado na solução. Existe uma variação do protocolo Modbus em 

nível de interface, sendo Ethernet-TCP ou RTU e Serial. 

As interfaces de comunicações com os Servidores escravos do Sistema de 

Descarte de Cargas, controladores dos TGs (STCS) e controladores dos OLTCs são via 

Modbus TCP (Ethernet). Para a interface de comunicação com o SDCD é utilizado o 

Modbus RTU serial.  

Especificamente para os controladores dos OLTCs, que possuem o Modbus RTU 

serial em cada controlador do OLTC (UAC-3 e UAC-4), são interligados a um conversor 

Serial/Ethernet, que encapsulará o Modbus Serial, disponibilizando na saída do 

conversor o Modbus TCP via interface óptica em Ethernet.   

3.5. Arquitetura do Sistema de Controle de Demanda e Geração  

O sistema está instalado no Centro de Controle Local (CCL) da CAFOR (U50), na 

SE 5000, com o seu controlador e acessórios montados no Painel PN-50727. A figura 11 

mostra a arquitetura do Sistema de Controle de Demanda e Geração. 
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Figura 11 - Arquitetura do CAG 

3.6. Malhas de Controle do Sistema Elétrico 

A figura 12 a seguir mostra as principais malhas de controle do sistema elétrico e suas 

interações:  
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Figura 12- Malhas de controle do sistema elétrico 

O controle do Sistema de Regulação Primária consiste na atuação do regulador 

automático de velocidade (RAV). A função básica do RAV é manter a potência do TG no 

valor especificado (setpoint) e a rotação na frequência do Sistema Elétrico (60 Hz). As 

constantes de tempo do controle primário podem variar na ordem de alguns segundos.  

O Controle do Sistema de Excitação consiste na atuação do regulador automático 

de tensão (RAT). A função básica do RAT é manter a tensão terminal do TG no valor 

especificado. As constantes de tempo do sistema de excitação podem variar na ordem de 

milissegundos. Não é foco do CAG o controle primário dos sistemas de regulação dos 

TGs. 

O Sistema de Regulação Secundário consiste no controle do CAG atuando para 

alterar a referência do RAV para obter o resultado desejado. O Sistema de controle 

secundário de tensão consiste no controle do CAG atuando para alterar a referência do 

RAT e nos OLTCs dos transformadores de entrada para obter o resultado desejado. 
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Os TGs possuem reguladores de velocidade que fazem o controle primário da 

frequência e reguladores de tensão que fazem o controle primário da tensão. O CAG atua 

nas referências destes controladores para executar suas funções de controle 

especificadas. Na figura 13 abaixo é mostrada a atuação do CAG nos controladores dos 

turbogeradores.  

 

 

Figura 13 - Atuação do CAG nos controladores dos turbogeradores 

3.7. Modos de Operação do CAG 

Os modos de operação do CAG serão selecionados pelo operador através de 

comandos nas telas do SDCD. O CAG pode trabalhar nos seguintes modos de operação:  

 Controle de potência ativa: Manual ou Automático;  

 Controle de tensão: Individual ou Conjunto;  

  Controle automático de fator de potência: Ativado ou Desativado;  

  Controle de frequência dos TGs: Droop ou Isócrono 
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3.7.1. Controle de Potência Ativa: Manual ou Automático 

O controle manual é dividido em dois modos, modo manual individual e modo 

manual conjunto, sendo que no modo manual individual, cada TG poderá ser controlado 

individualmente com relação à potência ativa através de seu setpoint. Já no modo 

conjunto, o setpoint de potência ativa será o valor total desejado para o conjunto, sendo 

este setpoint dividido entre os TGs participantes do modo. A potência ativa total 

desejada dos TGs do modo manual será a soma do setpoint do modo manual conjunto 

com os setpoints dos TGs do modo manual individual. 

No modo de controle automático de demanda, as potências ativas dos TGs 

participantes desse modo são controladas pelo CAG, com o objetivo de evitar a violação 

da demanda contratada (consumida ou fornecida) da concessionária. Deverá ser 

informada e definida a demanda de potência ativa contratada da concessionária, com 

valores diferenciados para o horário de ponta e horário fora de ponta. O dia livre 

(sábados, domingos e feriados) é implementado automaticamente, quando então será 

controlada somente a demanda fora de ponta até às 24 horas daquele dia. Na ocorrência 

de um dia livre não programado (alguma data acordada com ONS), poderá ser 

selecionado na tela o comando de dia livre pelo operador.  

Caso haja alguma indisponibilidade de geração, o operador deverá definir a 

potência contratada incluindo também a reserva de capacidade. A potência ativa 

efetivamente consumida a cada instante é medida UAC-3 e UAC-4 da SE 5500. A 

demanda de potência ativa consumida da concessionária será controlada através da 

elevação de geração dos TGs de modo a não violar a demanda contratada da 

concessionária.  

Caso, após a elevação de geração dos TGs, a demanda consumida da 

concessionária ainda esteja violando a demanda contratada e os TGs do modo 

automático estejam em sua potência máxima, será emitido um alarme para o operador. 

Da mesma forma, caso a RNEST esteja fornecendo potência ativa para a concessionária, 

o CAG controla a potência fornecida desejada atuando na potência ativa dos TGs. A 

potência ativa dos TGs do modo manual permanecerá no valor definido quando o TG foi 

colocado no modo manual. 
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3.7.2. Controle de tensão: Individual ou Conjunto 

No modo individual, cada TG poderá ser controlado individualmente com relação 

à tensão terminal desejada através de setpoint.  

Para os TGs participantes do modo conjunto de tensão, haverá um setpoint de 

tensão para o barramento de 69 kV da SE 5010. O controle do CAG atuará nos 

reguladores de tensão dos TGs de forma que a tensão no barramento de 69 kV fique na 

faixa desejada. Caso a tensão dos TGs selecionados atinja o limite operativo, o CAG 

atuará no OLTC dos transformadores de entrada 230-69 kV. Nesse caso a tensão do 

barramento de 69 kV poderá não atingir a faixa desejada, mas ficará dentro da faixa 

operativa. A tensão dos TGs do modo individual permanecerá no valor definido quando 

o TG foi colocado no modo individual. 

3.7.3. Controle automático de fator de potência: Ativado ou 
desativado 

No modo ativado, para os TGs participantes do modo conjunto de tensão, o CAG 

enviará comando para o regulador de tensão dos TGs para controlar o fator de potência 

no ponto de conexão da concessionária dentro da faixa desejada (0,95 indutivo a 1,0). 

Conforme o submódulo 3.6 dos Procedimentos de Rede do ONS (Requisitos técnicos 

mínimos para conexão à rede básica), o fator de potência para consumidores conectados 

na tensão de 230 kV do Sistema Interligado Nacional deverá estar dentro desta faixa. 

Entretanto, o parecer de acesso do ONS definiu que, após a entrada em operação do 

primeiro TG, o fator de potência deverá estar dentro da faixa de 0,95 indutivo a 0,95 

capacitivo. Quando a RNEST estiver com os TGs conectados ao Sistema Interligado, o 

ONS poderá solicitar um aumento da potência reativa fornecida pelos geradores. Para 

permitir isso, haverá um setpoint de fator de potência para o ponto de conexão da 

concessionária, de forma que quando o ONS solicitar um aumento da potência reativa, o 

operador poderá escolher um fator de potência mais próximo do fator de potência 

unitário ou até mesmo um fator de potência capacitivo.  

Estando o fator de potência dentro da faixa desejada, o CAG atuará nos RATs dos 

TGs que estejam no modo conjunto para manter a tensão dentro da faixa desejada.  
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Caso o fator de potência no ponto de conexão da concessionária esteja fora da 

faixa desejada, o controle do CAG atuará nos RATs dos TGs bem como nos OLTC dos 

transformadores de entrada para retornar o fator de potência para a faixa desejada.   

Caso o fator de potência no ponto de conexão da concessionária ainda fique fora 

da faixa desejada, depois de esgotados os recursos de controle, será emitido um alarme 

para o operador. O controle do fator de potência é feito através da potência reativa dos 

TGs. Não está sendo considerada a elevação de potência ativa para trazer o fator de 

potência para dentro da faixa, quando do esgotamento dos recursos de potência reativa 

dos TGs, já que uma alteração de potência ativa implicaria em alterar o controle da 

demanda desejada. Assim, por exemplo, se a potência de entrada fosse 10 MW + j 6MVar 

o CAG poderia reduzir a potência ativa dos geradores em 10 MW de forma que a 

potência de entrada passasse para 20 MW + j6 MVar (ou seja, corrigindo o fator de 

potência), mas aumentaria a demanda, fora do valor desejado. Nesse exemplo considera-

se que os TGs já estavam no limite de geração de potência reativa e que a alteração de 

potência ativa seria uma forma de trazer o fator de potência para dentro da faixa 

desejada.  

Quando a RNEST estiver fornecendo potência ativa ao Sistema Interligado, o ONS 

poderá solicitar um aumento da potência reativa fornecida pelos geradores. Para 

permitir isso, haverá um setpoint de fator de potência, de forma que quando o ONS 

solicitar um aumento da potência reativa, o operador poderá escolher um fator de 

potência mais próximo do fator de potência unitário ou até mesmo um fator de potência 

capacitivo. 

No modo desativado, o CAG não controla o fator de potência da concessionária. 

3.7.4. Controle de frequência dos TGs: Droop ou Isócrono 

Enquanto o sistema da concessionária estiver interligado, a frequência é 

controlada pela concessionária em 60 Hz e os reguladores de velocidade dos TGs 

deverão estar no modo droop. Esse modo de operação é o normal para operação 

interligada, conforme definido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS nos 

Procedimentos de Rede (Submódulo 10.8: Norma de Operação – Controle da Geração em 

Operação Normal).  
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Caso ocorra a desinterligação do Sistema da concessionária, detectado pelo 

Sistema de Descarte de Cargas, a RNEST ficará em operação ilhada e o CAG habilitará 

comando para o operador comutar o RAV de apenas um TG para o modo isócrono (de 

modo a controlar a frequência do Sistema da RNEST em 60 Hz), permanecendo os 

demais no modo droop. Caso nenhum TG seja selecionado para o modo isócrono, 

ocorrerá uma variação na frequência inerente ao modo droop.  

No modo isócrono o TG trabalhará para manter a frequência fixa em 60 Hz, até 

sua capacidade de plena carga, conforme ilustrado na figura 14.  

 

Figura 14 - Gerador em Isócrono mantém a frequência e controla a sua carga 

A operação em paralelo de dois TGs com reguladores de velocidade no modo 

isócrono pode acarretar uma disputa entre os dois no sentido de cada um buscar 

estabelecer para o sistema a sua própria frequência de referência (que podem ser 

ligeiramente diferentes devido à diferença entre os equipamentos). Como a frequência 

do sistema é única, ao final desse processo poderíamos ter um colapso, com um TG 

gerando o máximo e o outro o mínimo. Portanto, quando da desinterligação do sistema 

da concessionária, apenas um TG irá operar no modo isócrono para controle da 

frequência, se o operador selecionar esse modo de operação. 

A figura 15 ilustra a curva frequência x carga de um TG operando no modo droop. 
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Figura 15 - Gerador em DROOP suporta as variações de carga demandada pelo Sistema 

Caso o operador deseje retornar com o TG chaveado na operação ilhada de modo 

isócrono para o modo droop, basta selecionar o TG para o modo droop. O operador 

também poderá atuar no setpoint de potência ativa do TG, selecionando o modo manual 

individual ilhado. 

3.8. Algoritmos de Controle do CAG 

O controle do CAG tem seus algoritmos divididos em: 

 Controle de potência ativa; 

 Controle de tensão; 

 Controle automático de fator de potência; 

 Controle de frequência dos TGs; 

 Falha de comunicação entre os sistemas. 
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3.8.1. Controle de potência ativa 

No modo manual individual, o operador escolhe um TG e define um valor de 

potência ativa para o TG escolhido. O CAG envia esse valor de setpoint de potência ativa 

para o regulador de velocidade do TG via STCS. O regulador de velocidade leva o TG para 

o valor desejado de potência ativa como mostrado no fluxograma da figura 16.  

No modo manual conjunto, quinta linha do fluxograma da figura 16, o operador 

escolhe os TGs que participarão do controle conjunto de potência ativa e define um valor 

de potência ativa para o conjunto de TGs escolhidos. O CAG calcula a divisão do setpoint 

de potência ativa pelo número de TGs do controle conjunto e envia o valor calculado de 

setpoint de potência ativa para cada regulador de velocidade dos TGs do conjunto. O 

regulador de velocidade leva os TGs para o valor desejado de potência ativa. O CAG 

também verifica se a potência requerida dos TGs fica dentro da faixa operativa da 

potência ativa de cada TG. Os valores limites inferior e superior de potência ativa de 

cada TG são informados a cada instante pelo STCS. Caso o valor do setpoint acarrete 

violação da faixa, será emitido um alarme para o operador e mantida a geração de cada 

TG no limite máximo operativo para setpoints acima da faixa ou a geração no limite 

mínimo para setpoints abaixo da faixa.  

No modo automático, o operador escolhe os TGs que participarão do controle 

automático de demanda . Deverá estar definida a demanda de potência ativa contratada 

da concessionária, com valores diferenciados para o horário de ponta e horário fora de 

ponta. O dia livre (sábados, domingos e feriados) é implementado automaticamente, e 

será controlada apenas a demanda fora de ponta até às 24 horas daquele dia. Caso haja 

alguma indisponibilidade de geração, o operador deverá definir a potência contratada 

incluindo também a reserva de capacidade. A potência ativa efetivamente consumida a 

cada instante é fornecida pela UAC-3 e UAC-4 da SE 5500. Este processo pode ser 

observado ainda na figura 16. O CAG calcula a diferença entre a demanda contratada da 

concessionária e a potência efetivamente consumida. Caso esse valor seja negativo, o 

CAG calcula a divisão desse valor pelo número de TGs do controle automático e envia o 

valor calculado de setpoint de potência ativa para cada regulador de velocidade dos TGs 

participantes no sentido de elevar a geração. O regulador de velocidade leva os TGs para 

o valor desejado de potência ativa. A diferença entre a demanda contratada da 

concessionária e a potência ativa efetivamente consumida ficará com valor zero ou 
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positivo. Caso o valor seja positivo superior ao valor de 2MW, o CAG atua para reduzir a 

geração dos TGs, como mostrado na figura 17. Para valores entre 0 MW e 2 MW o CAG 

não toma nenhuma ação. Esse valor de 2 MW tem o objetivo de evitar atuações 

excessivas nos RAV dos TGs e caso seja necessário alterá-lo ele poderá ser ajustado, 

internamente no CAG. Da mesma forma, caso a RNEST esteja fornecendo potência ativa 

para a concessionária, o CAG controla a potência fornecida desejada atuando na potência 

ativa dos TGs. O CAG também verifica se a potência requerida dos TGs fica dentro da 

faixa operativa da potência ativa de cada TG. Os valores limites inferior e superior de 

potência ativa de cada TG são informados a cada instante pelo STCS. Caso ocorra 

violação da faixa, será emitido um alarme para o operador e mantida a geração de cada 

TG no limite máximo.  

Caso ocorra falha de comunicação, será emitido um alarme para o operador, 

ficando os TGs no último valor enviado pelo CAG. Na atuação do Esquema Regional de 

Alívio de Carga (ERAC), os TGs sairão do modo automático de demanda e permanecerão 

com o último valor de potência ativa enviado para o RAV. 

O controle de potência ativa pode ser simplificado pelo fluxograma das figuras 16 

e 17. 
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Figura 16- Fluxograma do Controle de Potência Ativa 
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Figura 17- Controle de potência ativa com cálculo da potência ativa por TG 

A figura 18 exemplifica a interface de operação do CAG com as opções de controle 

de potência ativa e de visualização disponíveis para o operador. 
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Figura 18 - Interface de Operação do CAG - Controle de Potência Ativa 

3.8.2. Controle de tensão 

No modo individual, o operador escolhe um TG e define um valor de tensão para 

o barramento terminal do TG escolhido. O CAG envia esse valor de setpoint de tensão 

para o regulador de tensão do TG. O regulador de tensão leva o TG para o valor de 

tensão desejado. Essa opção é mutuamente excludente com o controle automático de 

fator de potência, ou seja, o TG participante desse modo de operação não atuará para o 

controle do fator de potência.  

No modo conjunto, o operador escolhe os TGs que participarão do controle 

conjunto de tensão e define um valor desejado de tensão para o barramento de 69 kV da 

SE 5010. A banda morta do valor desejado é +/- 1 kV. Este valor não pode ser muito 

pequeno para evitar atuações excessivas nos TGs. O CAG calcula a variação de tensão 

necessária nos barramentos terminais dos TGs participantes do modo conjunto de 

controle de tensão de forma que a tensão do barramento de 69 kV fique na faixa 

desejada e depois envia um valor de setpoint de tensão para o regulador de tensão de 

cada TG do conjunto, via STCS. O regulador de tensão leva o TG para um valor de tensão 

terminal que resulte na faixa de tensão desejada no barramento de 69 kV da SE 5010. 
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Este cálculo é baseado em uma tabela de fatores de influência (variação de tensão na 

barra de 69kV em função da tensão terminal do TG), que está implementada no 

controlador do CAG e é carregada em função da configuração atual. Esta tabela foi 

elaborada a partir de simulações no programa de fluxo de potência Anarede.  

Caso a potência reativa dos TGs atinja o limite operativo da curva de 

capabilidade, o CAG atuará no OLTC dos transformadores de entrada 230-69 kV. O CAG 

envia um comando para aumentar ou diminuir o tap do OLTC. Após receber a 

confirmação de alteração do tap verifica se ainda há necessidade de alterar tap. Caso 

positivo envia outro comando para aumentar ou diminuir o tap do OLTC. O CAG passa a 

controlar a faixa operativa da tensão do barramento de 69 kV e não mais a faixa 

desejada. A banda morta da faixa operativa é +/- 2 kV. Esse valor não pode ser muito 

pequeno para evitar atuações excessivas nos OLTCs dos transformadores de entrada. Os 

valores das faixas desejada e operativa são variáveis internas do CAG e podem ser 

alteradas através do modo manutenção, se necessário.  

Os valores limites inferior e superior de potência reativa da curva de capabilidade 

de cada TG são informados a cada instante pelo RAT, através do STCS.  

Caso ocorra desinterligação da concessionária, detectado pelo Sistema de 

Descarte de Carga, o controle automático de tensão continua controlando a tensão no 

barramento de 69 kV, passando a utilizar os fatores de influência calculados para a 

operação ilhada.  

Caso algum transformador esteja desligado, o CAG recebe essa informação e 

envia comando para alterar tap do OLTC do transformador remanescente para o 

controle de tensão utilizando os fatores de influência apropriados.  

Caso os transformadores 230-69 kV estejam operando em barras separadas no 

69 kV, o CAG passa a controlar a tensão de cada barra de 69 kV separadamente. O CAG 

recebe a informação de quais geradores e transformadores estão conectados em cada 

barra e utiliza os fatores de influência apropriados. Com os transformadores operando 

em paralelo, na mesma barra de 69 kV ou em barras diferentes mas com o disjuntor TIE 

de 69 kV fechado acoplando as duas barras, os taps dos dois transformadores deverão 

estar na mesma posição. A partir dessa condição, o CAG controla a tensão na barra de  

69kV enviando comandos simultâneos para os OLTC dos dois transformadores. Caso 

ocorra alguma falha do OLTC de um dos transformadores em responder a esse comando 

e os taps fiquem em posições diferentes, o CAG emitirá um alarme para o operador e 
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interromperá o processo de alteração de tap (pelo CAG), até que os taps sejam 

normalizados pelo operador. 

A figura 19 exemplifica a interface de operação do CAG com as opções de controle 

de tensão e de visualização disponíveis para o operador. 

 

Figura 19 -Interface de operação do CAG - Controle de tensão 

3.8.3. Controle automático de fator de potência 

No modo ativado, o CAG controla o fator de potência no ponto de conexão da 

concessionária atuando nos TGs participantes do controle conjunto de tensão.  

Conforme mencionado no item anterior não há como controlar o fator de 

potência caso todos os TGs estejam no modo individual de controle de tensão. O fator de 

potência no ponto de conexão da concessionária é calculado através da potência ativa e 
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reativa medidas pelas UAC-3 e UAC-4. O ponto de medição é no lado de 230 kV dos 

transformadores 230-69 kV na SE 5500. 

Quando a RNEST estiver consumindo ou fornecendo energia para a 

Concessionária, o CAG calcula a diferença de potência reativa entre o fator de potência 

medido e o valor definido para o fator de potência. Haverá uma banda morta de mais ou 

menos 1% em torno do valor definido. Em função dessa diferença o CAG calcula a 

elevação de tensão necessária nos barramentos terminais dos TGs participantes do 

modo conjunto de controle de tensão de forma que a variação da potência reativa dos 

TGs corrija o fator de potência no ponto de conexão da concessionária para a faixa 

desejada. Este cálculo é baseado em uma tabela de fatores de influência (variação de 

potência reativa nos transformadores de entrada em função da tensão terminal do TG), 

que está implementada no controlador do CAG e é carregada em função da configuração 

atual. Esta tabela foi elaborada a partir de simulações no programa de fluxo de potência. 

O CAG calcula a nova tensão desejada e envia esse valor de setpoint de tensão para o 

regulador de tensão de cada TG. O regulador de tensão leva o TG para o valor de tensão 

desejado.  

Caso a potência reativa dos TGs chegue ao limite operativo da curva de 

capabilidade, o CAG atuará no OLTC dos transformadores de entrada 230-69 kV. O CAG 

envia comando para alterar taps até que o fator de potência no ponto de conexão da 

concessionária retorne para a faixa desejada. Após receber a confirmação de alteração 

do tap verifica se ainda há necessidade de alterar tap. Caso positivo envia outro 

comando para alterar o tap do OLTC. O CAG passa a controlar a faixa operativa da tensão 

do barramento de 69 kV e não mais a faixa desejada (mais estreita). Os limites da curva 

de capabilidade de cada TG são fornecidos a cada instante pelos RATs dos TGs.  

Caso o fator de potência no ponto de conexão da concessionária esteja abaixo do 

valor desejado, a potência reativa dos TGs esteja no limite operativo e a tensão no 

barramento de 69 kV esteja no limite da faixa operativa, o CAG emitirá um alarme para o 

operador. 

Enquanto o fator de potência no ponto de conexão da concessionária estiver na 

faixa desejada não há necessidade de correção de fator de potência. Nesta faixa, o 

controle da potência reativa será feito pelo controle conjunto de tensão com o objetivo 

de manter a tensão no barramento de 69 kV da SE 5010 dentro da faixa desejada. 
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Caso ocorra desinterligação da concessionária, detectado pelo Sistema de 

Descarte de Carga, o controle automático de fator de potência ficará desativado, como 

mostrado na figura 24. O sinal para desativação desse modo de operação é dado pela 

mesma lógica implantada no Sistema de Descarte de Carga para perda simultânea da 

fonte FT1 e fonte FT2.  

No modo fator de potência desativado os TGs estarão no modo individual de 

tensão ou no modo conjunto de controle de tensão, mas não será controlado o fator de 

potência no ponto de conexão da concessionária.   

O controle de tensão e de fator de potência pode ser simplificado pelo fluxograma 

das figuras de número 20 a 30. 

 

Figura 20 - Fluxograma do controle de tensão e fator de potência 

O fluxograma da figura 20 define se o sistema tem barras acopladas ou não e sei o 

sistema está interligado.  

 



 
 

46 
 

 

Figura 21 - Controle de tensão e fator de potência para barras acopladas e sistema interligado 

Na figura 21, caso o controle do fator de potência esteja desativado, a tensão da 

barra de 69 kV é corrigida. Se esgotadas as formas de controle (atuação no RAT ou no 

TAP) e a tensão não atinja o limite operativo, um alarme é emitido. Quando o controle do 

fator de potência está ativo e o fator de potência está fora da faixa de operação ou a 

tensão na barra de 69 kV não está dentro dos limites seus valores são corrigidos como 

mostrado nas figuras 23 e 22 respectivamente. 
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Figura 22 – Correção de ta tensão para barras acopladas e sistema interligado 

 

Figura 23 – Correção do fator de potência para barras acopladas e sistema interligado 
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Figura 24 - Controle de tensão e fator de potência para barras acopladas e sistema desinterligado 

 

Figura 25- Controle de tensão e fator de potência para barras desacopladas e sistema interligado 

O fluxograma da figura 25 verifica se o sistema está ou não interligado e em quais 

transformadores as barras estão acopladas.  
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Figura 26 – Correção de tensão com fator de potência ativado para barras desacopladas e sistema 
interligado 

Caso as barras estejam desacopladas e o controle do fator de potência esteja 

desabilitado, a tabela dos fatores de influência correspondente a esta configuração é 

carregada e após feitos os cálculos necessários para a correção da tensão, novamente há 

atuação nos RATs dos TG participantes do controle ou mudança na posição dos TAPs dos 

transformadores da SE de entrada. Se o controle do fator de potência estiver ligado e a 

tensão na barra de 69 kV e/ou o fator de potência estiverem fora do valor desejado, a 

correção é feita como mostrado nas figuras 27 e 28.  
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Figura 27 - Controle de tensão com fator de potência desejado para barras desacopladas e sistema 
interligado 



 
 

51 
 

 

Figura 28 – Correção do fator de potência para barras desacopladas e sistema interligado 

 

Figura 29 - Controle de tensão e fator de potência para barras desacopladas e sistema desinterligado 

Quando o sistema está desinterligado não há controle do fator de potência. A 

figura 29 mostra que primeiramente é verificado em quais barras os TGs estão 
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conectados e então a correção do valor da tensão na barra de 69 kV como mostrado na 

figura 30.  

 

Figura 30- Correção de tensão para barras desacopladas e sistema desinterligado 

3.8.4. Controle de frequência dos TGs 

Os reguladores de velocidade dos TGs operarão no modo droop. O controle de 

frequência em 60 Hz do Sistema Elétrico é feito pela concessionária.  

Caso ocorra desinterligação da concessionária, detectado pelo Sistema de 

Descarte de Carga, a RNEST ficará em operação ilhada e o CAG habilitará comando para 

o operador comutar o RAV de apenas um TG para o modo isócrono (de modo a controlar 

a frequência do Sistema da RNEST em 60 Hz), permanecendo os demais no modo droop.  

Enquanto a RNEST estiver em operação ilhada, o TG cujo RAV foi alterado para o 

modo isócrono responderá primeiro às variações de carga para manter a frequência em 

60 Hz. O CAG mantém a potência ativa dos demais TGs no último valor medido, de forma 
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a evitar variações de potência simultaneamente à ocorrência de uma contingência de 

ilhamento, permanecendo o RAV destes no modo droop.  

Caso o operador deseje retornar com o TG chaveado na operação ilhada de modo 

isócrono para o modo droop, basta selecionar o TG para o modo droop. O operador 

também poderá atuar no setpoint de potência ativa do TG, selecionando o modo manual 

individual ilhado. Caso o operador decida alterar a potência ativa de um dos demais TGs 

que permaneceram no modo droop, também basta selecionar o modo manual individual 

ilhado, escolhendo um setpoint de potência ativa. 

3.8.5. Falha de comunicação entre os sistemas 

Na ocorrência de falha de comunicação com os sistemas de interface, sistema de 

controle de turbina a vapor, sistema digital de controle distribuído, descarte de cargas e 

o comutador em carga (STCS, SDCD, DFLS e OLTC), o algoritmo de controle do CAG 

implementado irá comportar-se da seguinte forma: 

3.8.5.1. Falha de comunicação com STCS (Steam Turbine Control 
System) 

O respectivo TG será considerado pelo CAG em modo individual de controle de 

potência ativa e tensão e seu valor não terá mais peso para o cálculo de disponibilidade 

de potência. Demais TGs continuarão a responder aos comandos do CAG. Será emitido 

para o SDCD um alarme de falha de comunicação com STCS. 

3.8.5.2. Falha de comunicação com DFLS (Dynamic Fast Load 
Shedding) 

Todos os TGs irão para o modo individual de controle de tensão e o controle de 

fator de potência será desativado. Será emitido para o SDCD um alarme de falha de 

comunicação com DFLS. 
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3.8.5.3. Falha de comunicação com OLTC (On Load Tap Changer) 

Modo controle de fator de potência será desativado. Será emitido para o SDCD um 

alarme de falha de comunicação com OLTC. 

3.8.5.4. Falha de comunicação com SDCD (Sistema Digital de 
Controle Distribuído) 

O controle do CAG continuará atuando normalmente com os últimos valores 

definidos. Caso a indisponibilidade desta comunicação permaneça por um tempo maior, 

o CAG poderá ser acessado através da estação de engenharia (atuando diretamente no 

programa de controle) para mudança dos modos de operação (individual, conjunto ou 

automático). 
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Capítulo 4 

Programação e Testes do CAG 

O CAG da RNEST foi implementado utilizando o programador de PLC Proficy 

Logic Developer – PLC da General Electric Company (GE) seguindo o algoritmo mostrado 

no final do capítulo 3. Este software permite programar e configurar todos os PLCs da 

GE e controladores de automação programáveis (PACs) GEFanuc. 

A figura 31 mostra um exemplo da programação feita em ladder no referido 

programa com algumas das entradas e saída utilizadas.  Outras lógicas não serão 

apresentadas por serem propriedade da Petrobrás. 

 

Figura 31 –Cálculo da quantidade de TGs em modo conjunto. 
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Na lógica acima a condição verdadeira das entradas (lado esquerdo do bloco) 

gera a saída que é o somatório da quantidade de TGs em modo manual conjunto de 

potência 

O controle secundário não foi feito utilizando o controle PID. A nova tensão é 

calculada com o auxílio de tabela de fatores de influência contendo a variação de tensão 

na barra de 69 kV e a variação de potência reativa nos transformadores de entrada em 

função da tensão terminal do TG como explicado no capítulo 2. 

Para melhor visualização das funcionalidades previstas para o sistema, uma tela 

desenvolvida em sistema supervisório foi utilizada para entrada de dados, tais como: 

potências desejadas e tensões, fator de potência e seleções de modos de operação. 

Também exibe informações fornecidas pelo PAC (potências e tensões atuais e alarmes 

necessários para operação). 

O ANEXO A, diagrama unifilar simplificado do sistema elétrico, facilita o 

entendimento sobre o esquema elétrico que conecta as subestações de entrada, CAFOR e 

GIS. Nele é detalhada a interligação da SE de entrada da concessionária (SE-5500) com a 

GIS (SE- 5010). Na CAFOR (SE-5000)  são mostrados todos os TGs detalhando a conexão 

destes com os transformadores elevadores interligados à GIS. 

4.1. Premissas do CAG 

Durante o desenvolvimento da lógica e os testes, alguns pontos foram seguidos 

para que o CAG atendesse as especificações da Petrobrás ou as normas técnicas para o 

correto funcionamento do controle.  

 

 Nos TGs (RAT) o limite inferior da potência reativa da curva de 

capabilidade (lado de absorção) é considerado negativo. 

 Nos UAC3 e UAC4 a potência ativa e reativa entrando nos transformadores 

230/69 kV é considerada positiva. 

 Para o fator de potência no ponto de conexão com a concessionária foi 

adotada a convenção de sinal positivo para fator de potência indutivo e 

negativo para fator de potência capacitivo. 
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 A faixa operativa do barramento de 13,2 kV varia entre 12.540 V (0,95 x 

13,2 kV) e 14.490 V. Porém o limite inferior fica limitado pelo gerador em 

13.110 V (0,95 X 13,8 kV). 

 A faixa operativa do barramento de 13,8 kV varia entre 13.110 V (0,95 x 

13,8 kV) e 15.150 V. 

 A faixa desejada de tensão no barramento de 69 kV varia entre 68 kV e 70 

kV (-1 kV a + 1 kV). Entretanto a faixa operativa vai de 67 kV a 71 kV (-2 

kV a + 2 kV). 

 A faixa de projeto para a tensão no barramento de 69 kV está o intervalo 

de 65,5 kV a 72,4 kV (95% a 105%). 

 A faixa desejada do fator de potência: - 0,01 a + 0,01 do FP desejado 

(limitado a 0,95 e 1,0). 

 Arbitrou-se que o TG no modo individual de tensão controla a tensão 

terminal do TG e não o fator de potência do TG. 

 O sinal do SDCD para passar o controle dos TGs para o CAG já deverá ter 

verificado que o TG não está em parada ou partida e nem sob comando 

local. Portanto, o TG não é operado pelo CAG se estiver alimentando 

apenas as cargas de 13, 8 kV, ou seja, enquanto o disjuntor de 69 kV 

estiver aberto. 

 Estabeleceram-se as condições iniciais do CAG como: Modo manual 

individual, tensão terminal de 13800 V e potência ativa igual a 0 MW. 

 O controle do fator de potência é feito pela potência reativa dos TGs. Não 

está sendo considerada a elevação de potência ativa para trazer o fator de 

potência para dentro dos limites. 

 Não está incluído no CAG atuação em bancos de capacitores. 

 Foi privilegiado o controle de tensão (no barramento de 69 kV ou 

barramento terminal) em relação à distribuição equânime de potência 

reativa entre os TGs. Quando for necessário corrigir o fator de potência, a 

tensão será elevada igualmente nos TGs, mesmo que isso acarrete 

potências reativas diferentes. 

 Quando as barras de 69 kV estiverem desacopladas,a influência dosTGs 

ligados na barra A nos TGs ligados na barra B no modo individual e na 
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tensão da barra B (e vice-versa) é desprezível. Observe a tabela 1 

comparando os fatores de influência gerados pelo Anarede: 

 

Tabela 1 Comparação de fatores de influência 

Configuração 3TG na barra A 3TG na barra A e 1TG 

na  B modo individual 
Unidade 

dQGA/-dQE 0,35 0,36 Mvar/Mvar 
dVGA/-dQE 31,4 33,0 V/Mvar 
dVGA/dQA 91 91 V/Mvar 

dVGA/dV69 

Barra A 
240 240 V/kV 

dVGA/dV69 

Barra B 
2640 2640 V/kV 

dQGD/-dQE na -0,06 Mvar/Mvar 

Fonte: Tabela de fatores de influência gerados pelo Anarede para cada configuração possível entre as barras. 
 

 Para o cálculo foi considerada a carga de 130 MW + j 92 Mvar na barra de 

69 kV e mais 10 MW na CAFOR (subestação onde estão os TGs). Verificou-

se então que a distribuição de carga entre as barras A e B de 69 kV, quando 

estiverem operando desacopladas, tem uma influência pequena nos 

fatores de influência. 

 Observou-se que a impedância da fonte tem uma influência pequena nos 

fatores de influência. Se reduzida à metade a impedância da fonte, a 

alteração nos fatores é cerca de 5%. A impedância da fonte foi obtida do 

estudo de curto-circuito. 

 Na repartição equitativa da potência no modo desinterligado não foi 

considerando a possibilidade de um TG estar ligado e gerando sem estar 

no CAG, ou seja, se os disjuntores de 13,2 kV e 69 kV estiverem fechados o 

TG está no CAG. 

 Se os TF 230-69 kV estiverem acoplados pelas barras de 69 kV, será 

considerado que os mesmos estão em paralelo, mesmo que as barras de 

230 kV estiverem desacopladas e com um TF ligado em uma barra e o 

outro TF na outra barra. 
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4.2. Desenvolvimento dos testes 

Os testes aplicados no Controle de demanda e geração seguiram a ordem abaixo: 

 Teste de comunicação entre sistemas da rede Modbus que envolve teste 

de alarme de falha de comunicação e teste de leitura de entradas digitais e 

analógicas. A execução deste teste deve ocorrer primeiro para garantir 

que incongruências nos testes posteriores não sejam causadas por falhas 

de comunicação e não seja gasto tempo tentando identificar eventuais 

erros na lógica. Este teste consiste em verificar a geração de alarme de 

falha de comunicação da rede Modbus gerada pelo controlador PAC do 

CAG na ocorrência de não comunicação entre algum dispositivo 

interfaceado na rede Modbus.  

 Lógica de controle de potência a fim de atestar o funcionamento da lógica 

de seleção do controle de potência no modo manual individual ou no 

modo manual conjunto aplicado em cada TG. 

 Lógica de controle em modo ilhado a qual contempla o controle de 

potência em modo ilhado, operação em modo ilhado com barras acopladas 

e operação em modo ilhado com barras desacopladas.  

 Lógica de controle de demanda envolvendo as situações de controle de 

potência no modo automático de demanda, seleção de dia livre, horário de 

ponta e fora de ponta. 

 Lógica de controle de fator de potência dividida em três partes:  

o Controle de fator de potência ativado\desativado; 

o Controle de fator de potência ativado e barras acopladas; 

o Controle de fator de potência ativado e barras desacopladas. 

 Lógica de controle de tensão contemplando: 

o Controle de tensão das barras de 69 kV acopladas; 

o Controle de tensão das barras de 69 kV desacopladas; 

o Controle e atuação do OLTC com barras acopladas; 

o Controle e atuação do OLTC com barras desacopladas; 

o Controle de tensão em modo individual 
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Durante a execução dos testes as contingências dos transformadores foram 

simuladas para criar a situação de estados para um ou dois transformadores (Sistema 

Interligado) ou modo ilhado (Sistema Desinterligado). Estados de contingência dos TGs 

também foram simulados.  

Para as simulações para os controles de fator de potência, potência, demanda e 

tensão as condições de barras de 69 kV acopladas ou desacopladas também foram 

consideradas. 

São muitas as combinações possíveis para simulações. As tabelas 2 e 3 mostram 

os modos de operação possíveis para barras de 69 kV acopladas e desacopladas 

respectivamente. 

Tabela 2 Modos de operação - Barras 69kV acopladas 

Modalidade Casos Modalidade Casos 

4 TG em operação – 4TG conjunto 1 3 TG em operação – 1TG + 2TG 12 

4 TG em operação – 3TG + 1TG 4 3 TG em operação – 3TG individual 4 

4 TG em operação – 2TG + 2TG 6 2 TG em operação – 2TG conjunto 6 

4 TG em operação – 1TG + 3TG 4 2 TG em operação – 1TG +1TG 12 

4 TG em operação – 4TG individual 1 2 TG em operação – 2TG individual 6 

3 TG em operação – 3TG conjunto 4 1 TG em operação – 1TG conjunto 4 

3 TG em operação – 2TG + 1TG  12 1 TG em operação – 1TG individual  4 

Tabela 3 Modos de operação - Barras de 69kV desacopladas 

Modalidade Casos 

4 TG em operação na barra A 16 

3 TG em operação na barra A e 0 na barra B 32 

2 TG em operação na barra A e 0 na barra B 24 

1 TG em operação na barra A e 0 na barra B 8 

3 TG em operação na barra A e 1 na barra B – TG barra B Individual 32 

3 TG em operação na barra A e 1 na barra B – TG barra B Conjunto 32 

2 TG em operação na barra A e 1 na barra B – TG barra B Individual 48 

2 TG em operação na barra A e 1 na barra B – TG barra B conjunto 48 

2 TG em operação na barra A e 2 na barra B – Todos 2 TG da barra B Individual 24 

2 TG em operação na barra A e 2 na barra B – Todos 2 TG da barra B Conjunto 24 

2 TG em operação na barra A e 2 na barra B – 1 TG da barra B Individual e 1 Conjunto  48 

Obs: Os casos duplicam trocando a barra A pela barra B. 
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São abordado neste TCC apenas duas das simulações realizadas para demonstrar 
o funcionamento do CAG. 

4.3. Simulação e resultados 

Para este TCC foi simulado o controle do fator de potência com ajuste de tensão 

na barra e o controle de tensão com fator de potência desativado para a o cenário de 

barras de 69 kV desacopladas, 2 TGs no modo conjunto na barra A e 2 TGs em modo 

conjunto na barra B.  

4.3.1. Controle do Fator de Potência 

Primeiramente é necessário habilitar a lógica para controle do fator de potência 

do sistema elétrico de geração e selecionar na tela simulada o controle pelo fator de 

potência.  

Então é simulado um sistema interligado com barras desacopladas e o modo de 

operação dos TGs é configurado seguindo a tabela 4. 

Tabela 4 - Configuração do modo de operação dos TGs 

MODOS DE OPERAÇÃO DOS TGS 

MODOS MIV MCV MIP MCP ADEM   FP DESLIG BARRA 

TG A    - X     - X - X - A 

TG B - X - X - X - A 

TG C - X - X - X - B 

TG D - X - X - X - B 

Onde:  

MIV = Modo individual de controle de tensão; MCV = Modo conjunto de controle de tensão 

MIP = Modo individual de controle de potência; MCP = Modo conjunto de controle de potência 

ADEM= Modo automático de controle de demanda; FP = Controle de fator de potência 

DESLIG = TG desligado; BARRA = Condição da barra de 69kV ou interligação do TG na barra 
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No ANEXO B as figuras de número 34 a 38 apresentam as telas simuladas com as 

variáveis utilizadas no controle do fator de potência com ajuste de tensão.  

As tabela 5 e 6 apresentam de forma detalhada os resultados encontrados: 

Tabela 5 - Resultados da Simulação do Controle do fator de potência – Variáveis de entrada 

Controle de fator de potência com ajuste de tensão na barra – Barras Desacopladas 
2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em conjunto na barra B – Variáveis de entrada 

Descrição da variável 
 

Valor  Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Inicial Interm Interm Interm Interm Interm Final 

Potência Ativa do Transformador -TFA 10 10 10 10 10 10 10 
Potência Reativa do Transformador -TFA 15,4 3,5 3,2 0,8 2,92 0,8 2,92 
Tensão 69kV do Transformador A -TFA 69 70,6 70,7 70,5 70,2 70,1 69,8 
OLTC – Indicação da posição do Tap-TFA 14 14 14 13 13 12 12 
Potência Ativa do Transformador –TFB 10 10 10 10 10 10 10 
Potência Reativa do Transformador –TFB 15,4 3,5 3,1 0,8 2,91 0,8 2,91 
Tensão 69kV do Transformador B -TFB 69 70,6 70,7 70,5 70,2 70,1 69,8 
OLTC – Indicação da posição do Tap –TFB 14 14 14 13 13 12 12 
TGA - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 30 30 30 
TGA - Potência Reativa Atual 18,9 24,9 25,1 26,4 25,3 26,4 25,3 
TGA – Tensão Terminal Atual 13595 14038 14046 14046 13969 13969 13891 
TGB - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 30 30 30 
TGB - Potência Reativa Atual 17,5 23,6 23,7 25,0 23,8 25,0 23,9 
TGB – Tensão Terminal Atual 13595 14038 14046 14046 13969 13969 13891 
TGC - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 30 30 30 
TGC - Potência Reativa Atual 18,9 24,9 25,2 26,4 25,3 26,5 25,3 
TGC – Tensão Terminal Atual 13595 14038 14046 14046 13969 13969 13891 
TGD - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 30 30 30 
TGD - Potência Reativa Atual 17,5 23,5 23,7 25,0 23,8 25,0 23,8 
TGD – Tensão Terminal Atual 13595 14038 14046 14046 13969 13969 13891 
FT3 – Tensão AB barra 69kV 69 70,6 70,7 70,5 70,2 70,1 69,8 
FT5 – Tensão AB barra 69kV 69 70,6 70,7 70,5 70,2 70,1 69,8 
FT7 – Tensão AB barra 69kV 69 70,6 70,7 70,5 70,2 70,1 69,8 
FT9 – Tensão AB barra 69kV 69 70,6 70,7 70,5 70,2 70,1 69,8 
Demanda Contratada – Horário de ponta 20 20 20 20 20 20 20 

Demanda Contratada Fora do H.P. 20 20 20 20 20 20 20 

Tensão desejada na barra 69 kV 69 69 69 69 69 69 69 

Fator de potência desejado 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Fator de potência medido 0,54 0,94 0,95 1,0 0,96 1,0 0,96 
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Tabela 6 - Resultados da Simulação do Controle do fator de potência- Variáveis de saída 

Controle de fator de potência com ajuste de tensão na barra – Barras Desacopladas 
2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em conjunto na barra B – Variáveis de saída 

Descrição da variável 
 

Valor  Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Inicial Interm Interm Interm Interm Interm Final 

TG-A - Potência Ativa Definida no RAV 30 30 30 30 30 30 30 

TG-B - Potência Ativa Definida no RAV 30 30 30 30 30 30 30 

TG-C - Potência Ativa Definida no RAV 30 30 30 30 30 30 30 

TG-D - Potência Ativa Definida no RAV 30 30 30 30 30 30 30 

TG-A - Tensão Terminal Definida no RAT 14038 14046 14046 13969 13969 13891 13891 

TG-B - Tensão Terminal Definida no RAT 14038 14046 14046 13969 13969 13891 13891 

TG-C - Tensão Terminal Definida no RAT 14038 14046 14046 13969 13969 13891 13891 

TG-D - Tensão Terminal Definida no RAT 14038 14046 14046 13969 13969 13891 13891 

OLTC - Elevar um tap no TF-A 0 0 1 0 1 0 0 

OLTC - Abaixar um tap no TF-A 0 0 0 0 0 0 0 

OLTC - Elevar um tap no TF-B 0 0 1 0 1 0 0 

OLTC - Abaixar um tap no TF-B 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 7 - Fatores de influência. 

Fatores de Influência utilizados 
dVG/-dQE 18,3 18,3 

 

18,3 18,3 18,3 18,3 

dVG/dQG - Barra A 73 73 

 

73 73 73 73 

dVG/dQG - Barra B 

     Qdes 6,6 6,6 

 

5,83 5,83 5,83 5,83 

dQE 24,2 0,4 

 

-4,23 0,00 -4,23 0,00 

dVG/d69 

  

264 

 

264 

  dV69A 

 

-0,7 

 

-0,2 

  dV69B 

 

-0,7 

 

-0,2 

  Obs: 

QE= Potência Reativa na Entrada; Qdes= Potência Reativa Desejada;  

QG= Potência reativa no terminal do TG; VG= Tensão terminal do TG;  

V69 = Tensão na barra de 69kV. 
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Na simulação, o conjunto de valores de entrada iniciais implica em um fator de 
potência de 0,54 (valor inicial do fator de potência medido da tabela 5). Este fator de 
potência é menor do que o desejado (0,95), o programa analisa qual o reativo 
consumido, quanto deve ser gerado e qual deve ser o aumento da tensão para corrigir o 
desvio do valor desejado. Este processo é repetido nas iterações até que o fator de 
potência seja corrigido. A simulação demonstrou que as premissas para o 
funcionamento do CAG foram cumpridas: 

 A tensão nos TGs se manteve dentro da faixa operativa do barramento de 

13,8 kV (13.110V a 15.150V) apresentando valores iniciais, intermediários 

e finais compreendidos entre 13.595V a 14.046V. 

 A tensão no barramento de 69 kV se manteve dentro da faixa operativa 

(67 kV a 71 kV) apresentando valores compreendidos entre 69kV e 

70,7kV. 

 O fator de potência durante a simulação se manteve dentro do limite de - 

0,01 a + 0,01 do FP desejado não ultrapassando o valor 1,0. 

Obtido êxito na simulação do controle do fator de potência com ajuste de tensão 

na barra, o próximo passo foi simular o controle de tensão com o controle do fator de 

potência desativado. 

4.3.2. Controle de tensão da barra  

Primeiramente é necessário desabilitar a lógica para controle do fator de 

potência do sistema elétrico de geração e desmarcar na tela simulada o controle pelo 

fator de potência.  

O mesmo cenário é simulado e mantém-se então o sistema interligado com barras 

desacopladas e o modo de operação dos TGs é configurado seguindo a tabela 8. 

Tabela 8 - Configuração do modo de operação dos TGs 

MODOS DE OPERAÇÃO DOS TGS 

MODOS MIV MCV MIP MCP ADEM   FP DESLIG BARRA 

TG A    - X     - X - - - A 

TG B - X - X - - - A 

TG C - X - X - - - B 

TG D - X - X - - - B 
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As tabelas 9 e 10 apresentam de forma detalhada os resultados encontrados. 

Tabela 9 - Resultados da Simulação do Controle de tensão- Variáveis de entrada 

Controle de tensão – Controle de FP desativado – Barras Desacopladas 
2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em conjunto na barra B – Variáveis de entrada 
Descrição da variável 
 

Valor  Valor Valor Valor 
Inicial Interm Interm Final 

Potência Ativa do Transformador -TFA 10 10 10 10 

Potência Reativa do Transformador -TFA 21,5 28,2 29,3 29,1 

Tensão 69kV do Transformador A -TFA 70,8 70 70,1 69,9 

OLTC – Indicação da posição do Tap-TFA 19 19 19 19 

Potência Ativa do Transformador –TFB 10 10 10 10 

Potência Reativa do Transformador –TFB 19,5 12,3 11,6 11,5 

Tensão 69kV do Transformador B -TFB 67,1 67,9 68 68 

OLTC – Indicação da posição do Tap –TFB 11 11 11 11 

TGA - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 

TGA - Potência Reativa Atual 15,8 12,5 12,5 12,1 

TGA – Tensão Terminal Atual 13860 13649 13649 13622 

TGB - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 

TGB - Potência Reativa Atual 14,3 11,1 11,1 10,7 

TGB – Tensão Terminal Atual 13860 13649 13649 13622 

TGC - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 

TGC - Potência Reativa Atual 17 20,5 20,9 20,9 

TGC – Tensão Terminal Atual 13200 13438 13464 13464 

TGD - Potência Ativa Atual 30 30 30 30 

TGD - Potência Reativa Atual 15,5 19,1 19,4 19,5 

TGD – Tensão Terminal Atual 13200 13438 13464 13464 

FT3 – Tensão AB barra 69kV 70,8 70 70,1 69,9 

FT5 – Tensão AB barra 69kV 70,8 70 70,1 69,9 

FT7 – Tensão AB barra 69kV 67,1 67,9 68 68 

FT9 – Tensão AB barra 69kV 67,1 67,9 68 68 

Demanda Contratada – Horário de ponta 20 20 20 20 

Demanda Contratada Fora do H.P. 20 20 20 20 

Tensão desejada na barra 69 kV 69 69   69 69 
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Ainda no ANEXO B, as figuras de número 39 a 42 apresentam as telas simuladas 

com as variáveis utilizadas no controle da tensão com o controle do fator de potência 

desativado.  

Tabela 10 -Resultados da Simulação do Controle de tensão- Variáveis de saída 

Controle de tensão – Controle de FP desativado – Barras Desacopladas 
2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em conjunto na barra B – Variáveis de saída 

Descrição da variável 
 

Valor  Valor Valor Valor 
Inicial Interm Interm Final 

TG-A - Potência Ativa definida no RAV 30 30 30 30 

TG-B - Potência Ativa definida no RAV 30 30 30 30 

TG-C - Potência Ativa definida no RAV 30 30 30 30 

TG-D - Potência Ativa definida no RAV 30 30 30 30 

TG-A - Tensão Terminal definida no RAT 13649 13649 13622 13622 

TG-B - Tensão Terminal definida no RAT 13649 13649 13622 13622 

TG-C - Tensão Terminal definida no RAT 13438 13464 13464 13464 

TG-D - Tensão Terminal definida no RAT 13438 13464 13464 13464 

OLTC - Elevar um tap no TF-A 0 0 0 0 

OLTC - Abaixar um tap no TF-A 0 0 0 0 

OLTC - Elevar um tap no TF-B 0 0 0 0 

OLTC - Abaixar um tap no TF-B 0 0 0 0 

Tabela 11 - Fatores de Influência para controle do fator de potência desativado 

Fatores de Influência utilizados 

dVG/-dQE 18,3 

   dVG/dQG - Barra A 73 

   dVG/dQG - Barra B 73 

   dVG/d69 264 264 264 264 

dV69A -0,8 0,0 -0,1 0,0 

dV69B 0,9 0,1 0,0 0,0 

Obs: 

 QE= Potencia Reativa na Entrada; Qdes= Potência Reativa Desejada;  

QG= Potência reativa no terminal do TG; VG= Tensão terminal do TG;  

V69 = Tensão na barra de 69kV. 
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Neste teste as tensões nos terminais dos transformadores da SE de entrada 
estavam próximas do limite operativo, estando o TF A próximo ao limite inferior e o TF 
B ao superior e, consequentemente, as barras de 69kV acompanham o valor do trafo ao 
qual estão ligadas.  

O controle de tensão atuou de forma a levar estes valores para a tensão desejada 
de 69kV. Na impossibilidade de fazê-lo, a tensão foi mantida dentro da faixa desejada de 
tensão no barramento de 69kV (68kV a 70kV).   

Durante a simulação, as tensões nos terminais dos TGs também foram mantidas 
dentro da faixa de operação para a barra de 13,8kV. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

5.1. Conclusões gerais 

O trabalho de conclusão de curso aqui descrito apresentou a organização e o 

funcionamento do Controle Automático de Geração da Refinaria Abreu e Lima. 

Atualmente é impossível pensar em um sistema de geração e transmissão de 

energia sem atrelá-lo a um elemento de controle. Usinas solares, eólicas, térmicas, 

hidrelétricas, todas as várias possibilidades de conversão de energia natural em energia 

elétrica das quais as indústrias usufruem não mais atendem apenas a demanda interna 

da empresa. O excedente produzido é muitas vezes vendido para a concessionária de 

energia e para tanto uma série de procedimentos devem ser seguidos durante o projeto 

e implementação destas usinas para que sejam interligadas ao sistema elétrico regional. 

O funcionamento correto do CAG traz não apenas economia e segurança para o processo 

da indústria, sendo fundamental que todas as diretrizes da ONS sejam satisfeitas para 

que seu funcionamento seja autorizado.  

Os testes aqui descritos e seus resultados condizentes com as premissas do CAG 

evidenciam que, embora as técnicas de controle PID sejam o caminho mais intuitivo para 

a modelagem do controle baseado no diagrama de blocos de cada parte do sistema, o 

engenheiro deve se adaptar e utilizar as ferramentas que lhe são disponibilizadas (tipo 

de software, elementos sensores, parâmetros que podem ser medidos) para garantir o 

sucesso do projeto. Os testes exaustivos de cada configuração e todas as adaptações 

realizadas para o bom funcionamento do CAG são imprescindíveis pois, além de se tratar 

de uma obra bilionária, a operação segura é essencial não apenas para que haja lucro 

mas também para resguardar a vida daqueles em que nela trabalham. 

No primeiro teste definiu-se um valor de entrada muito baixo para o fator de 

potência e a atuação do controle com ajuste de tensão funcionou de maneira a trazer o 

fator de potência para o valor desejado sem que as tensões nas barras ultrapassassem os 
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limites superior e inferior de operação. No segundo teste o controle do valor de potência 

foi desativado e os valores das tensões nas barras de 69 kV foram definidos próximos 

aos limites de operação. O CAG atuou de forma a aproximar as tensões do valor desejado 

para o sistema.  

 

5.2. Trabalhos futuros 

 Com o objetivo de aprimorar o trabalho aqui apresentado, sugere-se que seja 

feita uma simulação do CAG utilizando o controle PID em software adequado para 

verificar e comparar o funcionamento em relação ao desempenho aqui apresentado. 
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ANEXO A 
Esquema Elétrico Simplificado 
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Figura 32 Esquema elétrico _ Detalhe CAFOR e GIS 
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Figura -33 Esquema elétrico _ Detalhe SE de entrada e GIS 
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ANEXO B 

Telas Simuladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34 - Controle de FP com ajuste de tensão na barra - 2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em 
conjunto na barra B - Barras desacopladas - Tela inicial 
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Figura 35- Controle de FP com ajuste de tensão na barra – 2TGs em conjunto na barra A e 2TGs em 

conjunto na barra B - Barras desacopladas - Tela 1 
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Figura 36- Controle de FP com ajuste de tensão na barra – 2TGs em conjunto na barra A e 2TGs em 
conjunto na barra B - Barras desacopladas _ Elevação de TAP 
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Figura 37-Controle de FP com ajuste de tensão na barra - 2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em 

conjunto na barra B - Barras desacopladas - Reajuste das tensões. 
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Figura 38- Controle de FP com ajuste de tensão na barra - 2TGs em conjunto na barra A e 2 TGs em 

conjunto na barra B - Barras desacopladas - Final 
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Figura 39- Controle de tesão da barra - 2 TGs em conjunto na barra A e 2 em conjunto na barra B – 
Barras desacopladas – Controle FP desativado – Tela inicial.  
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Figura 40- Controle de tesão da barra - 2 TGs em conjunto na barra A e 2 em conjunto na barra B – Barras 
desacopladas – Controle FP desativado –Desequilíbrio das barras de 69kV mm 
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 Figura 41 - Controle de tesão da barra - 2 TGs em conjunto na barra A e 2 em conjunto na barra B –
Barras desacopladas – Controle FP desativado –Ajuste nas barras de 69 kV 
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Figura 42 - Controle de tesão da barra - 2 TGs em conjunto na barra A e 2 em conjunto na barra B –
Barras desacopladas – Controle FP desativado –Barras de 69 kV dentro do limite  



 
 

82 
 

Referências Bibliográficas 

Miller, R. H. (1987). Operação de Sistemas de Potência. São Paulo: McGraw-Hill. 

ONS, O. N. (Agosto de 2009). Módulo 21 dos Procedimentos de Rede: Estudos para 

reforço da Segurança Operacional Elétrica, Controle Sistêmico e Integração de Instalações: 

Visão Geral . Acesso em 07 de outubro de 2015, disponível em Site do ONS: 

http://www.ons.org.br/procedimentos/index.aspx 

ONS, O. N. (Setembro de 2010). Submódulo 10.6 dos Procedimentos de Rede: 

Controle da Geração em Operação Normal. Acesso em 07 de Outubro de 2015, disponível 

em http://www.ons.org.br/procedimentos/index.aspx 

Orteng Equipamentos e Sistemas. Manual de Operação do CAG da Refinaria Abreu 

e Lima. 

Orteng Equipamentos e Sistemas. Caderno de testes de Fábrica do CAG da 

Refinaria Abreu e Lima. 

Schleif, F. R. (1979). A Study of Interconnected Power Systems Operation at 

Below Normal Frequency. Electric Power Research Institute . 

Vieira Filho, X. (1984). Operação de Sistemas de Potência com Controle Automático 

de Geração. Rio de Janeiro: Campus LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


