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Resumo 

O trabalho em questão aborda a utilização de PMU (Phasor Measurements Units) na malha 

energética brasileira. Devido à extensão territorial do Brasil e o sistema sendo interligado, existe 

uma necessidade de um monitoramento constante do sistema. Os equipamentos com a 

tecnologia de medição fasorial tem a capacidade de uma medição rápida e sincronizada com 

outros equipamentos que utilizam essa mesma tecnologia, tornando assim, este monitoramento 

mais confiável. Sabendo da confiabilidade dos equipamentos PMU, suas aplicações estendem-

se, por exemplo, nas áreas de proteção, estimador de estados, controle e operação do sistema 

elétrico. É neste cenário que será tratado a utilização de PMU em alguns tipos de contingências. 

Sendo assim, faz parte deste trabalho dois estudos de caso. O primeiro, faz a análise de uma 

ocorrência nos Estados Unidos durante o landfall do furacão Gustav, trazendo relatos de como 

foi detectado um ilhamento e quais manobras foram necessárias para o restabelecimento do 

sistema. Tal análise dispõe de gráficos de PMUs que auxiliaram os operadores da 

concessionária que acompanhou a contingência. O segundo estudo de caso relata o desempenho 

da interligação Acre - Rondônia que com o auxílio do projeto Medfasee, coletou dados de 

PMUs para identificar e acompanhar atuações do ERAC (Esquema Regional de Alívio de 

Carga) e oscilações eletromecânicas durante uma interrupção de uma linha de transmissão que 

interligava os dois sistemas. Diante destes dois estudos de casos é analisado o comportamento 

de um Sistema de Medição Fasorial Sincronizada (SMFS) em frente às contingências, visto que 

atualmente os PMUs, por ser uma tecnologia nova, requer muitos estudos para concretizar e 

viabilizar suas aplicações.  
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Abstract 

The work discusses the use of PMU (Phasor Measurements Units) in brazilian energy 

grid. Due to territorial extension of Brazil and the system being connected, there is a need for a 

constant monitoring of the system. The equipment with the phasor measurement technology 

has the ability to quick measurement and synchronized with other devices that use this same 

technology, making this more reliable monitoring. Knowing the reliability of equipment PMU, 

its applications extend, for example, in the areas of protection, state estimator, control and 

operation of the electric system. It is in this scenario that is treated using PMU in some types 

of contingencies. So, part of these work two case studies. The first does the analysis of an 

occurrence in the United States during the landfall of Hurricane Gustav, bringing reports of 

how it was detected an islanding and which maneuvers were necessary to restore the system. 

Such analysis provides graphs of PMUs that helped the company operators who accompanied 

the contingency. The second case study reports the Performance of Interconnection Acre - 

Rondônia que with the aid of Medfasee Project, collected PMU data to identify and track 

performances to ERAC (Regional Scheme Load Relief) and oscillations during an interruption 

of a line transmission que interconnected the two systems. These two case studies is analyzed 

the behavior of a Synchronized Phasor Measurement System (SMFS) in front of the 

contingencies, since currently the PMUs, by being a new technology requires many studies to 

implement and enable their applications. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O objetivo principal de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) é gerar, transmitir e 

entregar energia elétrica aos consumidores de forma a atender a demanda requisitada, segundo 

critérios de qualidade, confiabilidade, economia, dentre outros. 

Devido ao uso cada vez mais intenso dos recursos existentes e a reestruturação do setor 

elétrico, os sistemas de energia elétrica vêm passando por situações de operações críticas nos 

últimos anos. Agrega-se a esta situação a falta de recursos financeiros para grandes 

investimentos e as restrições de ordem técnica e ambiental (Andrade, 2008). 

Grandes desligamentos ocorridos no cenário mundial constatam a situação descrita no 

parágrafo anterior. Em 14 de agosto de 2003, nos Estados Unidos e Canadá, aproximadamente 

50 milhões de pessoas de grande parte do estado de Nova York e partes da Pensilvânia, Ohio 

Michigan e Ontario ficaram sem energia. Posteriormente na Suécia e Dinamarca, em 23 de 

setembro de 2003, houve um blackout afetando cerca de 4 milhões de pessoas. Na Itália, em 28 

de setembro de 2003, milhares de consumidores ficaram sem energia elétrica. Em 2005 no 

Brasil, no dia 1º de janeiro ocorreu um grande blackout no Rio de Janeiro e Espirito Santo. 

Também no Brasil em 2009, juntamente com o Paraguai, 87 milhões de pessoas ficaram no 

escuro devido a um problema na geração de Itaipu. Estas ocorrências citadas foram as maiores 

registradas nas últimas décadas. 

Para avaliar e solucionar as causas de ocorrências deste porte formaram-se fóruns de 

discussão coordenados pelo IEEE Power Engeneering Society, em que foram apresentadas 

recomendações de medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de grandes blackouts. 

Tais recomendações fazem surgir uma preocupação com a operação do SEP, que vem se 

tornando cada vez mais complexa. Paralelamente a isso, com a crescente demanda, surgem 

novas tecnologias que visam à solução dos problemas existentes no sistema elétrico. É neste 

contexto que aparecem os chamados Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada (SMFS) 

(Phadke, 2002). 

O SMFS é uma tecnologia recente que visa o aperfeiçoamento da operação do SEP. São 

constituídos basicamente de Phasors Measurement Units (PMU) que são unidades de medição 
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fasorial, e pelos Phasors Data Concentrator (PDC) que são concentradores de dados fasoriais. 

Os PMUs são responsáveis pela aquisição dos dados de tensão, corrente e frequência, 

sincronizados no tempo, e os concentradores alocam esses dados de maneira centralizada, 

fazendo seu tratamento e oferecendo aos usuários responsáveis as referentes grandezas para 

diversas aplicações de interesse. 

A aplicação de um SMFS na monitoração do sistema elétrico pode trazer muitos ganhos. 

A medição dos sincrofasores permite estimar o estado do SEP de forma mais confiável, precisa 

e rápida. Com isso, tem-se a possibilidade de se avaliar o comportamento do sistema elétrico. 

Com a visão de que a Medição Fasorial apresenta um novo paradigma tecnológico tendo 

aplicações em diversos processos elétricos, vários países, incluindo o Brasil, estão em processo 

de implantação ou já implantaram sistemas do tipo SMFS. No Brasil, o Operador Nacional do 

Sistema (ONS) iniciou em 2005 um projeto para definição da arquitetura de um Sistema de 

Medição Fasorial Sincronizada para registro de oscilações de longa duração no Sistema 

Interligado Nacional (SIN). No ano seguinte, outro projeto foi iniciado para propor e avaliar 

aplicações que utilizam medições fasoriais. Dentro das funcionalidades identificadas estão 

aquelas que utilizam medições angulares no restabelecimento dos SEPs (Junior, 2011). 

Esta nova perspectiva trazida à operação pelos SMFS oferece soluções inovadoras para 

diversas questões relacionadas à supervisão, controle e proteção dos sistemas de potência, 

abrindo o campo das investigações sobre as possíveis aplicações das informações obtidas. Este 

trabalho aborda a aplicação de SMFS em ocorrências de ilhamento na geração de energia. 

Um dos principais problemas da geração de energia é a dificuldade de detecção do 

ilhamento. Esta situação é caracterizada quando as cargas de uma rede elétrica são 

desconectadas da alimentação principal provida pelas concessionárias de energia, devido a 

alguma falta ou falha no sistema, e passam a ser alimentadas exclusivamente pelos geradores 

conectados à rede dentro da ilha formada (Phadke, 1994).  

A ocorrência do ilhamento deve ser evitada, pois pode acarretar em problemas para o 

fornecimento de energia elétrica, como por exemplo afundamentos de tensão e oscilações 

eletromecânicas. Dessa forma, os geradores conectados em uma rede elétrica devem ter 

esquemas de proteção anti-ilhamento para serem deconectados assim que a situação de 

ilhamento for detectada, no caso de uma geração distribuída. Porém, a desconexão dos 

geradores pode resultar em variações de tensão de curta duração que afetam a qualidade de 

energia entregue aos consumidores.  

Outro ponto a ser levantado é o momento quando estes geradores ilhados vão ser 

reconectados ao sistema interligado. Sabe-se que para esta reconexão ser realizada de maneira 
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segura sem danos aos consumidores e aos equipamentos do sistema elétrico, o nível de tensão 

entre o sistema elétrico e o gerador ilhado deve ser o mesmo, além de sua frequência e fase. 

Neste intuito, o presente trabalho tem como objetivo evidenciar os ganhos da utilização de um 

Sistema de Medição Fasorial Sincronizada em uma situação de ilhamento. 

Espera-se que este trabalho sirva como suporte para aqueles que visam a aplicação 

consolidada de um SMFS para supervisão de ilhamentos. Isto se mostra relevante, diante dos 

impactos positivos para a proteção, operação e controle do SEP.  

Para atingir seu objetivo, este trabalho está estruturado em cinco capítulos.  

É descrito no segundo capítulo o Sistema de Medição Fasorial Sincronizada e as 

premissas para um funcionamento efetivo. É feita uma abordagem técnica sobre os 

componentes presentes no SMFS e a funcionalidade de cada um dentro do sistema. 

O terceiro capítulo descreve o Sistema Interligado Nacional e os principais pontos de 

formações de ilhas. Também é feito um estudo sobre ilhamentos, apontando suas principais 

causas de ocorrência e seus impactos no sistema elétrico no ponto de vista do consumidor e das 

concessionárias. 

Posteriormente, no quarto capítulo, são feitos estudos de casos envolvendo situações de 

ilhamento na visão de um Sistema de Medição Fasorial Sincronizada. 

As conclusões e propostas de continuidade são apresentadas no quinto capítulo. O texto 

inclui também referências bibliográficas e anexos. 
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Capítulo 2 

Sistema de Medição Fasorial Sincronizada 

2.1. Considerações iniciais 

O Sistema de Medição Fasorial Sincronizada realiza a medição simultânea de fasores 

de grandezas elétricas, normalmente coletadas em instalações geograficamente distantes entre 

si, usando as Unidades de Medição Fasorial, conectadas a um Concentrador de Dados Fasoriais. 

O PDC é uma unidade lógica que coleta os dados fasoriais e os dados de eventos discretos dos 

PMUs. Esta coleta só pode ser realizada mediante a existência de um confiável sistema de 

comunicação para a transmissão dos dados, sendo a fibra ótica normalmente utilizada para esta 

finalidade. O fato de os PMUs serem sincronizadas via satélite por GPS (Global Position 

System) possibilita a utilização e a aplicação dos dados provenientes de grandes áreas para o 

monitoramento, proteção e controle dos sistemas de potência. A Figura 2.1 mostra a estrutura 

simplificada de um SMFS. 

 

Figura 2.1 - Estrutura básica de um SMFS. Fonte: (Andrade, 2008) 
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2.2. Sincrofasores 

De acordo com a norma IEEE C37.118, um sinal dependente do tempo 𝑣(𝑡) pode ser 

representado por um sincrofasor. Sendo assim, tem-se que 𝑉𝑚/√2 é o valor eficaz do sinal 𝑣(𝑡) 

e 𝜑 é seu ângulo de fase instantâneo relativo à função cosseno (2.1) na frequência nominal do 

sistema sincronizado ao UTC (Universal Time Coordinated), que é a hora do dia no primeiro 

meridiano da Terra. 

𝑣(𝑡) = 𝑣𝑟 + 𝑗𝑣𝑖 

𝑣(𝑡) = (
𝑉𝑚

√2
) 𝑒𝑗𝜑 

𝑣(𝑡) =
𝑉𝑚

√2
(cos𝜑 + 𝑗 sin𝜑) 

(2.1) 

Para desenvolvimento de (2.1) atribuiu-se que 𝑣𝑟 e 𝑣𝑖 são as componentes real e 

imaginária do sinal 𝑣(𝑡). 

De maneira mais simplificada, o sincrofasor é um fasor medido com relação a uma 

referência de tempo absoluta. Determina-se com esta medida a relação de fase absoluta entre 

outros pontos em diferentes localidades no sistema elétrico. Deste modo, os sincrofasores 

possibilitam que sejam tiradas “fotografias” do estado do sistema elétrico, ou seja, da atual 

situação em que se encontra a operação do mesmo, de forma rápida e confiável (Andrade, et 

al., 2008). 

Observa-se que a definição de fasor sincronizado em tempo real, fornecida pela norma 

IEEE C37.118, corresponde à definição convencional descrita anteriormente, para a frequência 

nominal do sistema (50 ou 60 Hz). A norma não possui requisitos relativos à precisão da 

medição da magnitude dos fasores para valores diferentes da frequência nominal. Tal norma, 

portanto, define a forma de onda para o estado de regime, não incluindo requisitos relativos ao 

desempenho da medição dos fasores para uma forma de onda no estado fora do regime 

permanente. Nesta situação, a norma abre caminho para os fabricantes de equipamentos criarem 

suas próprias definições (Santos, 2010). 

2.3. Sistema GPS – Global Position System 

A sincronização temporal é feita utilizando o GPS, que possui 30 satélites em órbitas ao 

redor da Terra, a 16.000 quilômetros de altitude, fornecendo informações de coordenadas de 
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posição e transmissão de um Pulso Por Segundo (PPS) na ordem de 1 µs e erro equivalente a 

0,021º em qualquer lugar do mundo. Este sinal é enviado para as estações receptoras, 

possibilitando que o processo de aquisição seja executado de modo sincronizado em diferentes 

subestações. Através dos receptores, é possível sincronizar as medições de diferentes pontos 

utilizando esse sinal como uma fonte de sincronização (Phadke, et al., 2008).  

2.4. UTC e Etiqueta de Tempo 

Os ângulos de fase das grandezas medidas são determinados a partir de uma referência 

ao UTC. A norma IEEE C37.118 estabelece que no instante em que o valor máximo da grandeza 

elétrica de natureza senoidal coincide com o avanço do segundo UTC, o ângulo de fase será 

igual a 0°. Quando essa mesma grandeza tem valor igual a zero antes do ciclo positivo no 

mesmo instante do avanço do segundo UTC, o ângulo de fase será igual a -90° (Figura 2.2) 

(Phadke, et al., 2008).  

 

Figura 2.2 - Convenção para medição fasorial sincronizada em relação ao tempo. Fonte: (Banmouyal, et al., 

2002) 

Na norma, fica estabelecido que os sincrofasores medidos pelos SMFS devem possuir 

uma etiqueta de tempo constando uma informação do instante no qual foi realizada a medida 

de acordo com a base de tempo UTC. Define-se alguns requisitos como o estabelecimento das 

informações que devem constar nessa etiqueta de tempo e os possíveis instantes de tempo que 

as etiquetas de tempo devem ser inseridas nos fasores medidos (Martins, 2012). 
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2.5. Unidade de Medição Fasorial – PMU 

O PMU é um equipamento capaz de medir fasores de tensão e corrente nos sistemas de 

potência de forma sincronizada. A utilização da medição de fasores tem tido bastante 

reconhecimento no setor elétrico, trazendo benefícios para a monitoração, operação e controle 

dos sistemas de potência (Andrade, 2008).  

Este equipamento tem a função de registrar variações que ocorrem no sistema elétrico. 

Sua sincronicidade dá-se por meio da amostragem das formas de onda de tensão e corrente 

simultaneamente, através do PPS fornecido pelo GPS. Possuem ainda a capacidade de coletar 

e registrar medições em centros de controles remotos. A Figura 2.3 mostra a arquitetura de uma 

PMU. 

 

Figura 2.3 - Hardware básico de um PMU. Fonte: (Andrade, 2008)  

O processo de funcionamento da PMU será descrito nos itens seguintes, passo a passo, 

a partir das etapas necessárias para a determinação do fasor. A maioria dos fabricantes de PMUs 

fazem os cálculos dos fasores utilizando a Transformada Discreta de Fourier (TDF) aplicada a 

uma janela de dados amostrados que se move e cuja largura pode variar de frações de ciclos a 

um ciclo (Moraes, 2009). 
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2.5.1. Aquisição, filtragem e sincronização dos sinais 

Primeiramente é feita a aquisição dos sinais analógicos provenientes dos enrolamentos 

secundários dos transformadores de potência e transformadores de corrente. No final deste 

processo pode-se determinar as componentes de sequência positiva das tensões e correntes 

utilizadas. Os PMU podem ter sinais de correntes de vários alimentadores e de tensões 

provenientes de várias barras da subestação em questão (Menezes, 2012).  

Os sinais de tensão e corrente do alimentador de alta tensão são transformados em 

valores compatíveis com os níveis exigidos pelos conversores analógicos digitais, como, por 

exemplo, para valores de tensão variando tipicamente em torno de ±10 V. Neste sentido, a taxa 

amostral escolhida para o processo de amostragem irá definir a resposta em frequência do filtro 

anti-aliasing. Estes filtros têm como objetivo evitar que ocorra a sobreposição de espectros 

além de eliminar ruídos e altas frequências indesejadas. Ou seja, o filtro irá garantir que o 

teorema de Nyquist seja respeitado através de um filtro passa-baixa com uma frequência de 

corte (𝑓𝐶) no mínimo igual ao dobro da frequência do sinal (𝑓𝑆) a ser amostrado, ou seja, 𝑓𝐶  ≥ 

2𝑓𝑆. As respostas de filtros deste tipo podem ser ilustradas através da Figura 2.4:  

 

Figura 2.4 - Resposta em Frequência dos Filtros: Ideal, Butterworth e Chebyshev. Fonte: (Menezes, 2012) 

Na etapa de conversão A/D (Analógico/Digital) do PMU, depois de eliminar os ruídos 

e componentes de frequências maiores que a taxa de Nyquist na etapa de filtragem, o sinal, 

ainda analógico, é convertido em digital, através de uma taxa de amostragem estabelecida pelo 

PPS originado pelo clock do GPS fornecendo para todas as PMU o mesmo instante de tempo 

de amostragem. Deste modo, realiza-se o sincronismo dos dados. 
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Com os avanços tecnológicos, conversores A/D e processadores mais rápidos surgem 

no mercado, aumentando assim os valores das taxas de amostragem nos dispositivos mais 

modernos. 

2.5.2. Tratamento das medidas – Extração do Fasor 

Como os sinais de tensão e corrente coletados pelos PMUs são analógicos, é preciso 

discretizá-los através do conversor A/D. Com os sinais discretizados, realiza-se um tratamento 

matemáticos nestes dados através de um microprocessador instalado no próprio PMU. Existem 

alguns métodos para efetuar este tipo de tratamento, como por exemplo: 

 Transformada Discreta de Fourier (TDF); 

 Método dos Mínimos Quadrados (MMQ); 

 Função de Walsh; 

 Filtro de Kalman; 

 Filtro PLL (Phase-Locked Loop);  

 Algoritmos Genéticos (AG); 

 Transformada Wavelets. 

A Transformada Discreta de Fourier é a ferramenta mais utilizada para a extração de um 

fasor a partir de um sinal alternado (Andrade, 2008). 

Na TDF, as amostras digitais de um sinal são tomadas em intervalos de tempo regulares 

para compor uma janela de dados deslizante utilizada para calcular a cada amostra, a parte real 

e imaginária do sinal.  

Considerando o sinal cossenoidal (2.2). 

𝑓(𝑡) = √2|𝐹|cos(𝜔𝑡 + 𝜑) (2.2) 

As equações (2.3) e (2.4) descrevem uma forma para obtenção da parte real e da parte 

imaginária de uma grandeza 𝑍. 

𝑍𝑟 =
1

𝑛
[𝑍𝑘−𝑛 + 𝑍𝑘 + 2∑ 𝑍𝑘−𝑛−𝐿 cos (

2𝜋

𝑛
𝐿)

𝑛−1

𝐿=1
] (2.3) 

𝑍𝑖 =
1

𝑛
[2∑ 𝑍𝑘−𝑛−𝐿 sen (

2𝜋

𝑛
𝐿)

𝑛−1

𝐿=1
] (2.4) 

Sendo 𝑍𝑟 a parte real no instante k, 𝑍𝑖 a parte imaginária do sinal no instante 𝑘. O número 

de amostras que compõe a janela de medição é 𝑛. 
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A medição de um fasor pela TDF depende do instante de tempo em que a medição é 

iniciada. Se o intervalo de amostragem for igual a um múltiplo inteiro do período da grandeza 

medida, a TDF apresentará como resultado, a cada nova amostra, um fasor constante. Se a 

frequência do sinal for diferente da frequência nominal do sinal medido, a TDF terá como 

resultado fasores com amplitude quase constante em sequência, porém com ângulos de fase 

com variação uniforme (Menezes, 2012). 

Em meios práticos, a aplicação da TDF a um sinal com frequência constante terá como 

resultado final um fasor com ângulo de fase constante, enquanto que se a frequência do sinal 

medido for diferente da frequência nominal, irá se obter um fasor girante, com uma velocidade 

proporcional à diferença entre a frequência do sinal e a frequência nominal. 

As PMU calculam os fasores de sequência positiva de tensão e corrente das três entradas 

analógicas trifásicas (fases a, b e c), sendo que todos os canais analógicos devem ser 

sincronizados em UTC com a exatidão desejada. Finalmente, o fasor de sequência positiva é 

estampado através do correspondente tempo UTC e enviado para o concentrador de dados 

fasoriais através de um link de comunicação. 

2.6. Concentrador de Dados Fasoriais – Phasor Data Concentrator 

O Concentrador de Dados Fasorias (PDC – Phasor Data Concentrator) tem a função de 

armazenar os sincrofasores coletados dos PMUs. Desta maneira assegura-se a disponibilidade 

das informações de um Sistema de Medição Fasorial Sincronizada, garantindo a possibilidade 

da utilização desses dados em diversas aplicações (Andrade, 2008). 

A estrutura do PDC é formada, basicamente, por uma unidade de processamento que é 

responsável pelo processamento de dados em tempo real; por uma unidade de armazenamento, 

responsável pelo armazenamento dos dados coletados pelos PMUs; e pelos canais de 

comunicação, responsáveis pelo envio e recebimento de dados entre PMUs, PDCs e outros 

sistemas da concessionária que utilizarão estes dados fasoriais.  

A estrutura básica de um PDC, em termos de localização em um SMFS, é apresentada na 

Figura 2.5. 
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Figura 2.5 - Configuração básica de um PDC. Fonte: (Santos, 2013) 

Os PMUs coletam os fasores sincronizados e os enviam de forma assíncrona para o PDC 

onde são organizadamente armazenados. A organização é feita de modo que os dados fiquem 

agrupados conforme a referência temporal relacionada a etiqueta de tempo (Andrade, 2008). 

Os dados coletados são disponibilizados para aplicações online, como monitoramento 

do sistema e para aplicações off-line como análises de contingências ocorridas no sistema e 

validações de modelos de ativos do sistema elétrico. Os PDCs também são capazes de realizar 

troca de informações entre si. 

As funcionalidades anteriormente citadas estão baseadas em aplicativos implementados 

no PDC as quais operam em tempo real. Um relatório emitido pela CERTS (Consortium for 

Electricity Reliability Technology Soluitons) descreveu essas rotinas em operação nos PDCs do 

projeto WAMS (World Area Measurement System), nos Estados Unidos, as quais estão 

apresentadas a seguir na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Funcionalidades Implementadas nos PDCs. Fonte: (Santos, 2013) 

Funcionalidades implementadas nos PDCs 

PMU Data Acquisition Program 
Organização dos dados obtidos através das PMUs instaladas no sistema e 

dos dados oriundos de outros PDCs 

PMU Data Storage Program 
Criação de um arquivo específico com os dados do sistema em uma 

janela de tempo determinada em casos de uma perturbação 

PMU Data Broadcasting 

Program 

Responsável pela transmissão dos dados que estão memorizados no PDC 

para aplicativos que utilizavam esse sistema de medição 

PMU Self-Monitoring Program 

Responsável pela monitoração de todas as funções das PMUs instaladas e 

do PDC e pela criação de um arquivo com o histórico de todas as falhas 

ocorridas no sistema como falhas na transmissão de dados e perdas de 

sincronismo 
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2.7. Transmissão de dados 

Para a transferência de dados, dois pontos são muito importantes: a capacidade de 

transmissão do canal e a sua latência.  

A capacidade de transmissão estabelece a taxa de transferência dos dados que um canal 

pode suportar. Como o volume de dados criados pelas PMU é muito modesto, a capacidade do 

de transmissão do canal não será um fator limitante para as suas respectivas aplicações. A 

latência é o atraso de tempo entre o instante em que o dado é criado e quando este está disponível 

para a aplicação desejada.  

Para a transmissão dos dados fasoriais sincronizados é necessário estabelecer uma rede 

de comunicação. A função básica do sistema de comunicação nos SMFS é interligar seus 

equipamentos. Este deve ser capaz de interligar as PMU aos PDC, os PDC entre si, quando 

necessário, e o próprio SMFS à rede da empresa onde está implantado. Um Sistema de Medição 

Fasorial Sincronizada deve ser acompanhado por uma infraestrutura de comunicação com 

velocidade suficiente para agrupar e alinhar rapidamente os dados medidos pelas PMU. 

Comumente encontram-se sistemas de potência que não estão totalmente equipados com a 

comunicação adequada. Porém, deve-se considerar que os benefícios trazidos pelas PMU 

podem vir a justificar a instalação de uma grande infraestrutura de comunicação.  

Atualmente, a fibra ótica é o principal meio de comunicação, a qual possui uma 

capacidade de transmissão de dados sem igual, altas taxas de transferência de dados e 

imunidade à interferência eletromagnética. O mais popular emprego das fibras ótica em SEP é 

através de cabos OPGW (Optical Ground Wire - Cabos especiais capazes de executar 

simultaneamente as funções de condutor-terra de proteção das linhas de transmissão contra 

descargas atmosféricas e de provedor de interconexões de alta capacidade para 

telecomunicações, graças às fibras ópticas alocadas em seu interior) ao longo das linhas de 

transmissão. Estes tipos de cabos podem carregar múltiplas fibras as quais podem ser usadas 

para outras aplicações de comunicação, controle e proteção dos SEP. Outras configurações dos 

links de fibra ótica podem ser do tipo: torre de energia separada do cabo de fibra ótica, feixe de 

fibras óticas envolvendo os condutores das fases, ou diretamente enterrados sob a superfície, 

conforme ilustra a Figura 2.5: 
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Figura 2.6 - Feixes de fibra ótica empregados em Linhas de Transmissão. (a) A fibra dentro do condutor terra. 

(b) O feixe de fibra está em torre separada ou (c) em cabo subterrâneo. Fonte: (Ehrensperger, 2004) 

2.8. Considerações finais 

O SMFS requer uma estrutura básica para seu pleno funcionamento. Para atender todas 

as premissas de sua instalação é necessário que, primeiramente, o sistema elétrico esteja apto 

para receber tal tecnologia. Sendo assim, as concessionárias devem preparar o sistema de modo 

que a alocação dos PMUs e dos PDCs seja feita de acordo com a expansão de seus respectivos 

sistemas. A grande amostragem de dados e a capacidade de monitoramento sincronizado em 

pontos geograficamente distantes traz mais confiabilidade aos sistemas elétricos no ponto de 

vista de sua operação e controle, fazendo com que os SMFSs ganhem espaço dentro das 

companhias de energia. 
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Capítulo 3 

Ilhamentos nos Sistemas Elétricos 

3.1. Considerações Iniciais 

O sistema interligado no Brasil está sujeito a diversas contingências que afetam os 

consumidores a as próprias concessionárias. Com este intuito, existem estudos e pesquisas que 

visam o mapeamento do Sistema Interligado Nacional para que o mesmo possa ser gerido da 

melhor maneira possível no ponto de vista da confiabilidade. Atrelado a isso, algumas 

contingências têm impactos significativos no sistema e precisam ser detectadas e suas 

respectivas proteções acionadas, como no caso de ocorrências de ilhamentos. Conhecer a 

distribuição do sistema interligado, assim como os métodos mais efetivos para detecção deste 

tipo de ocorrência, é de fundamental importância para que as concessionárias operem de 

maneira segura e com total disponibilidade para os consumidores (Silva, 2014). 

3.2. Eventos no sistema elétrico 

A definição de frequência de sistemas elétricos é fundamental para compreensão das 

análises de ocorrência de eventos. Existem duas definições, sendo que a primeira diz que a 

frequência é um parâmetro da tensão calculada diretamente na forma da onda da tensão e a 

segunda diz que a frequência é um parâmetro do sistema. A diferença entre estas duas definições 

é que a frequência do sistema é a velocidade de rotação dos geradores, que deveria ser 

exatamente a mesma, mas na prática existem pequenas variações. Estas variações acontecem 

devido à baixa velocidade de rotação da maioria dos geradores, fazendo com que variações 

rápidas e/ou instantâneas não consigam ser mensuradas. Porém, na maior parte do tempo a 

frequência medida da tensão é semelhante a frequência do sistema. Com estas definições 

assume-se que o sistema elétrico possui a mesma frequência em toda a sua abrangência, mas 

durante a ocorrência de eventos ocorrem diferenças significativas na frequência entre locais 

diferentes (Bollen, et al., 2006).  
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A medição da frequência realizada pelos SMSFs é como parâmetro da tensão, sujeita as 

variações angulares que ocorrem durante a ocorrência de eventos. Saltos nos sinais de 

frequência são ocasionados devido estas variações, definidos como saltos na frequência ou 

somente como saltos. 

A seguir estão alguns tipos de eventos e seus respectivos comportamentos de frequência 

quando monitorados via PMUs. 

 Chaveamento: causa saltos em poucas PMUs. 

 Curto-Circuito: quando ocorrem no sistema de transmissão apresentam comportamento 

similar ao chaveamento, porém com intensidade maior, podendo atingir diversas PMUs. 

Quando ocorrem na rede de distribuição causam saltos somente na PMU próxima do 

evento. 

 Mudança de Topologia: causa saltos devido aos chaveamentos iniciais e, se alterar o 

intercâmbio entre áreas, ocorrem oscilações inter-áreas. Podendo ocorrer excursões de 

frequência caso haja ações de controle vinculadas a perda de interligação. 

 Interrupção de Carga: caracteriza-se pelo aumento da frequência e pode ocorrer com ou 

sem a presença de chaveamentos. 

 Perda de Geração: leva a um afundamento da frequência. Em alguns casos o 

afundamento é precedido de chaveamentos. 

 Ilhamento: caracteriza-se pela perda de sincronismo entre áreas. Enquanto áreas 

importadoras de energia sofrem afundamento de frequência, as áreas exportadoras 

sofrem elevação. 

 Oscilação Sustentada: caracteriza-se por oscilações eletromecânicas em uma banda 

específica de frequência, comumente entre 0,2 e 2 Hz, e são melhor observadas nas 

diferenças angulares entre as áreas afetadas. 

 Atuação de ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga): é caracterizado por saltos 

durante o afundamento progressivo da frequência. 

3.3. Sistema Interligado Nacional 

O Sistema Interligado Nacional, com características e extensão que o tornam único no 

mundo, é um sistema de geração e transmissão de energia elétrica, que engloba as cinco regiões 

do Brasil com predominância de usinas hidroelétricas. Suas instalações são operadas por 
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empresas públicas, privadas e mistas, sendo regulado e fiscalizado pela ANEEL e com a ONS 

fazendo seu controle e coordenação. 

Os ativos de transmissão integram a Rede Básica do SIN, com aproximadamente 

100.000 km de linhas de transmissão, e compreendem subestações e linhas de transmissão em 

tensões iguais ou superiores a 230 kV. O acesso ao sistema de transmissão é livre e garantido 

por lei, havendo o dever legal de compartilhar a infraestrutura existente com os acessantes 

habilitados. 

O setor de transmissão é fortemente regulado, por ser considerado um monopólio 

natural. Os equipamentos de transmissão podem ser descritos genericamente como intensivos 

em capital, robustos, de vida longa e não facilmente realocáveis. As linhas de transmissão 

cumprem o papel de levar a energia das usinas geradoras aos centros consumidores de energia. 

Adicionalmente, permitem com que a geração de energia no Brasil seja otimizada, de modo a 

permitir a transferência de energia entre regiões, por meio das linhas de interligação. A 

transmissão permite que o sistema elétrico opere com sinergia, gerando uma otimização de 

custos através de intercâmbios de energia. 

Assim, além da função transporte de energia, o Sistema de Transmissão permite o 

melhor uso da água e a minimização da geração térmica, por meio da exploração da 

complementariedade hidrológica das bacias, sendo considerado uma “usina virtual”. A 

Transmissão é fator importante para a melhoria da segurança elétrica e energética. Atualmente 

no Brasil existem instalações de transmissão de até 765 kV, com a perspectiva de chegar a 800 

kV em breve. Na Figura 3.1 está ilustrado o mapa do SIN com horizonte de 2015 (ONS). 

A magnitude desse sistema requer também mecanismos de monitoramento de mesmo 

porte. Alguns eventos como por exemplo o tema deste trabalho: o ilhamento, causam 

perturbações no sistema elétrico, fazendo com que medidas sejam tomadas para o 

restabelecimento de uma operação segura do sistema. É neste cenário que os SMFSs entram 

para dar uma nova robustez e aumentar o nível de confiabilidade do SIN.  
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Figura 3.1 - Perspectiva do Sistema Interligado Nacional em 2015. Fonte: (ONS) 

3.4. Projeto Medfasee 

Resultado da parceria entre a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), do CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), a Agência Brasileira da 

Inovação e Reason Tecnologia, no ano de 2003, iniciou-se o projeto Medfasee para realizar 

estudos, desenvolvimento e difusão sobres os SMFS para aplicações na monitoração e controle 

de sistemas de energia elétrica. 

O sistema criado entrou em operação em 2004, quando foram instalados três PMUs, 

uma em cada capital de cada estado da região Sul do Brasil e o PDC foi instalado em 

Florianópolis, Santa Catarina. Os PMUs foram instalados na rede de baixa tensão e coletavam 

fasores de tensão com uma taxa de amostragem de 60 fasores por segundo. 
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O sistema de aquisição de dados é equipado com PDCs e instalado no LabPlan 

(Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica) na UFSC. Já a comunicação de 

dados empregada é a internet, onde o tráfego é realizado por meio de VPN (Virtual Private 

Network) entre as PMUs e o PDCs. Em 2008 foram instalados mais seis PMUs, totalizando 

nove espalhados pelo Brasil com o objetivo de estudar e monitorar o dinamismo do SIN 

(Zimmer, 2013). Atualmente, o projeto está em andamento e com projeções para instalação de 

novas unidades de medição. A Figura 3.2 foi tirada do site do projeto e demonstra o cenário 

atual da alocação dos 22 PMUs, instalados nas proximidades dos centros de carga (Medfasee, 

2016). 

 

Figura 3.2 - Tela do site do Projeto Medfasee. Fonte: (Medfasee, 2016) 

A partir deste SFMS, foram desenvolvidos aplicativos que acessam o PDC tanto para 

monitoração on-line quanto análises off-line. Estes programas possuem finalidades distintas, 

tais como apresentar graficamente a situação atual dos fasores, apresentar a oscilação 

eletromecânica do sistema ou de um subsistema, monitorar a diferença angular entre PMUs, 

fazer análises de qualidade de energia, apresentar graficamente alguma variável mensurada 

durante um período especificado, etc. 
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3.5. Ilhamento 

O ilhamento refere-se à condição em que um gerador continua a alimentar um local, 

mesmo quando a alimentação da rede da concessionária estiver ausente, conforme pode ser 

visto na Figura 3.3. Na geração distribuída, um ilhamento pode ser perigoso para os 

trabalhadores do setor de energia, que podem não perceber que um circuito ainda está 

alimentado e acabar sofrendo algum tipo de acidente. Por esse motivo, os geradores distribuídos 

devem detectar o ilhamento e interromper imediatamente a produção de energia. Este processo 

é conhecido como anti-ilhamento. Já na geração concentrada, deve-se descobrir qual o tamanho 

da ilha e reconecta-la ao sistema o mais rápido possível para evitar possíveis cortes de carga, 

prejudicando os consumidores (Phadke, et al., 2008). 

 

Figura 3.3 - Alimentador de distribuição ilhado. Fonte: (Junior, 2011) 

O exemplo comum de ilhamento é uma linha de abastecimento da rede que tem os 

geradores conectados a ela. No caso de uma interrupção, os geradores irão continuar a fornecer 

energia. Neste caso, a linha de alimentação torna-se uma "ilha" com energia rodeada por linhas 

não alimentadas.  

No ilhamento intencional, o gerador é desconectado da rede, forçando-o a alimentar o 

circuito local. Isto é frequentemente usado como um sistema de backup de energia para edifícios 

que normalmente vendem seu excesso de energia para a rede na geração distribuída. 

As técnicas para detecção de ilhamentos baseiam-se na medição de grandezas elétricas 

e a detecção ocorre quando há variação significativa dessas grandezas. As principais grandezas 
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monitoradas são potência, tensão, corrente e frequência. Caso essas grandezas monitoradas 

ultrapassem um limite preestabelecido, o sistema atua sinalizando o ilhamento (Pujhari, 2009).  

Os relés baseados em medidas de frequências são de fácil instalação e seu custo de 

implantação é bem atrativo, sendo assim, são uma boa opção para os esquemas de proteção 

contra ilhamento. Seu funcionamento baseia-se na medição da frequência elétrica do sistema, 

uma vez que quando há um desbalanço excessivo entre a potência ativa da carga ilhada e da 

geração, ocorre uma grande variação da frequência desse subsistema ilhado.  

Na geração concentrada, apesar da tarefa de dividir o SEP em ilhas ser caracterizada 

como uma ação de controle de emergência, impedindo que o distúrbio se espalhe pelo sistema 

atingindo proporções maiores do que a esperada, ela marca a passagem entre os estados de 

emergência e restaurativo. A importância desta atividade consiste no fato do restabelecimento 

depender do status do sistema após o blecaute. 

Há duas estratégias para seccionar o sistema. A primeira, denominada “todos abertos”, 

consiste em ilhar o sistema abrindo todos os disjuntores, sendo vantajosa por gerar um estado 

bem definido para o operador que precisa só se preocupar com qual disjuntor irá fechar. A 

segunda, denominada “disjuntores controlados”, consiste em selecionar determinados 

disjuntores para abrir, ilhando a região desejada. 

3.5.1. Ilhamentos no sistema brasileiro 

Quando ocorre o desligamento de LTs (Linhas de Transmissão) que interligam 

subsistemas, diversos esquemas de proteção atuam visando minimizar o impacto destes 

eventos. Algumas vezes o sistema acaba se dividindo em ilhas elétricas, que geralmente não 

estão em equilíbrio de carga e geração, levando a variações na frequência e consequentes perdas 

de carga e/ou geração em ambas as ilhas. 

Nos últimos dois anos os casos mais comuns de ilhamento de sistemas no SIN ocorreram 

devido ao desligamento das LTs que interligam o subsistema Acre/Rondônia (AC/RO) ao SIN, 

que atualmente compõe um trecho radial de LTs de 230 kV com aproximadamente 1400 km de 

extensão, ilustrado em laranja na Figura 3.4.  

Em geral, quando ocorrem blecautes o SIN se divide naturalmente devido a atuação das 

proteções. Este comportamento ocorreu em alguns dos blecautes citados anteriormente, por 

exemplo, no blecaute de 2011 onde a região Nordeste ficou ilhada do restante do SIN, e no 
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blecaute de 2010 onde o Norte, Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste formaram três ilhas 

elétricas. A Figura 3.4 ilustra as principais ilhas elétricas formadas no SIN. 

No capítulo 4 deste trabalho será relatado as situações contribuidoras da ocorrência do 

ilhamento, entre Acre e Rondônia, monitoradas através dos PMUs do projeto Medfasee. 

Também, neste mesmo capítulo, será feito um estudo de caso de uma situação semelhante 

ocorrida em New Orleans, nos Estados Unidos, durante a passagem do furacão Gustav. 

 

Figura 3.4 - Principais ilhas elétricas formadas no SIN. 

3.5.2. Sincronismo de uma ilha com o sistema interligado  

Atualmente, o restabelecimento é realizado com o auxílio de sincronoscópios. Desta 

forma, é possível comparar a amplitude da tensão, a frequência e a diferença angular de ambos 

os lados de um disjuntor. Por verificar essas grandezas somente em duas barras de cada vez, a 

utilização do sincronoscópio resulta em uma demanda de tempo maior no restabelecimento. 
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Além do sincronoscópio, são utilizados relés de teste de sincronismo que basicamente 

verificam as condições para o fechamento do disjuntor antes de permitir tal ação. Para tanto, 

são supervisionadas a divergência de frequência entre as ilhas, a diferença angular sobre o 

disjuntor e a diferença do módulo das tensões no lado do barramento e no lado da linha do 

disjuntor. Até que os limites dessas três grandezas sejam atendidos, o relé bloqueia as ações de 

controle provenientes do sistema EMS (Energy Management System) e SCADA (Supervisory 

Control and Data Asquisition) (Santos, 2010). 

Durante o restabelecimento, a ação comumente adotada pelos operadores em geral é 

enviar comandos para os disjuntores e esperar que um esteja dentro dos limites definidos ao 

relé de teste de sincronismo que permitirá o fechamento deste equipamento. Em suma, a 

interligação das ilhas é realizada através de “tentativa e erro”. 

Conforme será discutido nos Estudos de Casos no capítulo seguinte, a utilização de um 

Sistema de Medição Fasorial Sincronizada é de grande auxílio neste processo de sincronismo, 

pois disponibiliza à operação informações sobre os ângulos de fase, diferença de frequência e 

angular entre as ilhas formadas e a frequência de oscilação da diferença angular. Com esses 

dados, é possível verificar com mais confiabilidade, se o restabelecimento do sistema ao fechar 

o disjuntor será concluído com sucesso ou não, ou se devem ser tomadas medidas adicionais de 

controle antes de realizar o processo de restabelecimento. 

3.6. Considerações finais 

O ilhamento é um tipo de contingência que, em países de dimensões continentais como 

o Brasil, pode causar impactos severos no fornecimento de energia. A medição de fasores 

mostra-se como uma ferramenta eficaz e confiável para o acompanhamento deste tipo de 

ocorrência devido a sua capacidade de sincronização em pontos geograficamente distantes. 

Dentro deste contexto, a medição e monitoramento da frequência no SIN permite analisar o seu 

comportamento durante a operação do SEP, evidenciando para os profissionais da área quais 

tipos de contingências e quais suas proporções no momento da ocorrência, podendo tomar 

medidas preventivas e/ou corretivas para reduzir a indisponibilidade do sistema. 
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Capítulo 4 

Estudos de Casos 

4.1. New Orleans – Furacão Gustav 

4.1.1. Considerações iniciais 

Uma ilha elétrica foi formada em uma área abrangendo New Orleans, Los Angeles (LA) 

e suas áreas metropolitanas e Baton Rouge, durante o landfall (quando um ciclone tropical ou 

também uma tromba de água move-se sobre terra depois de estar sobre água) do furacão Gustav 

em 1 de setembro de 2008. A concessionária Entergy, responsável pela região afetada, emitiu 

um relatório (Galvan, et al., 2010) onde os dados para este estudo de caso foram retirados para 

análise. Neste item, é relatado o uso da Unidade de Medição Fasorial em detectar e identificar 

a ilha, bem como, o uso de PMU na gestão da ilha durante as 33 horas de sua formação e 

permanência no sistema. Este furacão teve proporções catastróficas sendo o de segundo maior 

magnitude nos EUA (Estados Unidos da América), sendo o primeiro o Furacão Katrina.  

4.1.2. O Furacão Gustav 

O furacão Gustav fez landfall (em 1 de setembro de 2008 às 09:30 no Cocodrie, 

Louisiana) como um furacão de categoria 2. Em comparação, os furacões Katrina e Rita ambos 

fizeram landfall como furacões categoria 3. No seu auge, o furacão Gustav causou a paralisação 

de 241 linhas de transmissão e 354 subestações. Além disso, estiveram no seu caminho duas 

plantas geradoras nucleares e 13 não-nucleares. O furacão Gustav foi o mais destrutivo em 

termos de transformadores de distribuição (4.349 transformadores danificados ou destruídos) e 

linhas de transmissão (mais de 4.000 km afetados) e segunda tempestade mais destrutiva em 

termos de paralisações de cliente nos 95 anos de história da concessionária de energia Entergy. 

A paralisação de clientes devido ao Gustav atingiu um pico de 964.000, em segundo lugar 

apenas para as paralisações de 1,1 milhões de clientes em 2005 durante o furacão Katrina. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclone_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tromba_de_%C3%A1gua
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Antes do landfall do furacão Gustav, a concessionária Entergy tomou medidas de 

precaução para proteger e limitar os danos para os seus sistemas, incluindo colocação de 

geradores para pronto atendimento, servindo apenas sua carga para determinados locais e 

isolando-os do sistema interligado. Estes preparativos, feitos com antecedência a tempestade, 

contribuíram diretamente para sustentar o sistema de energia em New Orleans, LA e áreas 

vizinhas. 

 

Figura 4.1 - Furacão Gustav aproximando-se pelo sul da Louisiana. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 

4.1.3. Formação da ilha 

Como a tempestade mudou-se para o interior, muitas das linhas de transmissão em todo 

o sul da Louisiana sofreram danos e foram outaged (interrupção na produção de energia elétrica 

por defeito no gerador ou na linha de transmissão). Das linhas de transmissão, servindo a área 

metropolitana de New Orleans, 14 sofreram trip e ficaram fora de serviço durante a tempestade. 

Isto criou uma situação onde a área metropolitana de New Orleans, LA e um corredor ao longo 

do rio Mississippi formasse uma ilha elétrica, desconectada com o resto do sistema Entergy ou 

com a rede elétrica do leste dos Estados Unidos. As unidades geradoras da Entergy nas estações 

de Waterford, Nine Mile Points e Little Gypsy tornaram-se as únicas fontes geradoras 

disponíveis na ilha para atender a demanda de carga. 
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Figura 4.2 - Ilha criada pelo furacão Gustav. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 

4.1.4. Detecção da formação da ilha por PMU 

Como Gustav trilhou seu caminho através de Louisiana, deixou para trás um largo 

caminho de destruição. Os coordenadores do sistema Entergy mantiveram vigilância sobre o 

sistema de linhas, geradores e equipamentos do sistema que enfrentaram ventos e maré de 

tempestade ocasionados pelo furacão. Os picos de frequência na Figura 4.3 representam as 

paralisações da extensa linha causadas pelas dramáticas condições atmosféricas. Este gráfico 

foi gerado pelo SMFS da Entergy e mostra as frequências de Waterford e Mablevale. 
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Figura 4.3 - Freqüência do sistema Entergy. Fonte: (Galvan, et al., 2010)  

A ilha foi criada pela paralisação da linha de transmissão de 230 kV entre Gypsy e 

Fairview, com extensão de 90 km. Esta foi a última linha interrompida antes da formação da 

ilha. Os despachantes foram alertados da criação da ilha pelas frequências divergentes do 

sistema sendo monitoradas pelo SMFS da Entergy (Figura 4.4). 

O sistema de medição sincronizada de fasores da Entergy tem um total de 21 PMUs 

dentro de quatro estados: Louisiana, Mississippi, Arkansas e região leste do Texas (a região do 

Texas dispõe dos serviços de duas concessionárias de energia: ERCOT (Electric Reliability 

Council of Texas) e Entergy). Durante o evento do ilhamento, o PMU de Waterford estava 

localizado dentro da ilha. A frequência medida pelo PMU de Mabelvale foi escolhida como a 

frequência de referência temporária para o sistema da Entergy durante o furacão pois era o que 

estava fora do caminho da tempestade. A localização destes PMUs provou ser vital na detecção 

e gestão da ilha. Com um PMU dentro e outros fora da ilha (e no caminho do furacão), foi 

possível monitorar as alterações em tempo real da ilha. Tendo PMUs sincronizados no tempo 

via GPS e a amostragem da medição de frequência em 30 amostras/segundo, teve-se uma 

grande vantagem que não é possível com o sistema SCADA. Os dados do sistema SCADA não 
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são sincronizados no tempo via GPS e são coletados somente uma vez cada 2 a 4 segundos, 

com isso a detecção do evento de ilhamento não seria feita de maneira confiável e rápida como 

nos SMFSs. Como pode ser visto na Figura 4.4, os PMUs de Waterford (dentro da ilha) e 

Mabelvale são comparados e os operadores podem ver imediatamente as oscilações de 

frequência criadas pelo o nascimento da ilha. 

 

Figura 4.4 – Momento da criação da ilha. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 

Os coordenadores do sistema da Entergy foram alertados das divergências das 

frequências e responderam imediatamente. A Figura 4.5 mostra a diferença angular entre os 

PMUs no momento em que acontece uma variação angular em Waterford, acompanhado de 

saltos na frequência da mesma. Diante de tal situação pôde-se confirmar a formação da ilha e 

os operadores começaram a verificar as paralisações das linhas dentro da região para determinar 

a sua extensão. Com base nas informações do SMFS, demorou cerca de 20 minutos para 

constatar que partes do Sul da Louisiana estavam em uma situação de ilhamento. Sem este tipo 

de sistema de medição, a detecção da ilha teria levado muito mais tempo e possivelmente 

poderia não ter sido detectada, levando o sistema a quedas potencialmente generalizadas em 

todo sul da Louisiana. 
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Figura 4.5 – Diferença angular entre os PMUs. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 

4.1.5. Utilização de fasores para monitoramento da ilha  

A ilha durou cerca de 33 horas. Durante este tempo, a restauração do serviço no interior 

da ilha continuou, no entanto, a energização de reparos concluídos foi adiada até que a ilha 

pudesse estar ligada ao resto da rede. Isso foi feito para manter o nível de demanda elétrica e 

impedir que a carga excedesse a geração disponível na ilha.  Se a carga crescer a uma taxa mais 

elevada do que a geração disponível, a geração pode sofrer um trip acionado de modo off-line, 

fazendo com que toda a ilha perca potência ou reduza seu tamanho. 

Avaliou-se a melhor forma de ligar e sincronizar a área de volta para o sistema 

interligado. Uma operação delicada que requeria uma estreita coordenação entre geração, 

transmissão, distribuição e outras funções da concessionária. O maior risco naquele momento 

era que a geração da área ilhada poderia sofrer um trip de modo off-line antes de poder ligar 

com o resto do sistema da Entergy. Se a geração ilhada ficasse off-line toda a potência na zona 

da ilha poderia ser perdida. Havia também uma ligeira possibilidade de conectar a área ilhada 

com o resto do sistema, causando a interrupção dessa área devido à natureza delicada de 

sincronizar um sistema multigerador. 

 Sendo a diretriz, "uma ilha bem-sucedida é uma condição muito melhor do que um 

apagão" (H. B. Ross, 1994) uma ilha bem-sucedida garante que, mesmo através da ilha 

operando em um estado de qualidade inferior, os clientes devem continuar a ser servidos. Uma 

vez em situação de ilhamento, o desafio torna-se assegurar um equilíbrio constante entre 

geração, carga e manter a frequência de ilha perto da frequência nominal do sistema o quanto 
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possível. Durante o Gustav, teve-se o desafio adicional de manter a ilha na passagem de um 

grande furacão, com muitas áreas alagadas, com grande parte da rede interrompida e com 

informações em tempo real sobre a ilha limitadas do envio do sistema SCADA a cada 2-4 

segundos e o SMFS da Entergy com um PMU localizado na ilha. 

As três unidades geradoras do interior da ilha estavam no modo automático, antes da 

formação da mesma. Quando a ilha se formou, sua força elétrica era muito menor do que quando 

conectada à rede e qualquer variação na demanda de carga poderia levar a oscilações de alta 

frequência. Essas oscilações poderiam ser resultadas quando todos os geradores tentassem 

responder a uma mudança na demanda por causa de suas configurações pré-ilha. Para evitar 

esse cenário e estabilizar a frequência na ilha, os geradores das unidades Waterford e Gypsy 

foram bloqueados e colocados no modo manual. A unidade geradora de Ninemile, sendo a 

maior das três unidades, foi colocada em modo automático, permitindo o balanceamento para 

atender as diferentes mudanças de carga na ilha. O PMU na estação Waterford foi utilizada para 

monitorar a estabilidade da ilha e para ajudar a manter a melhor frequência possível. 

O SMFS da Entergy também coletou oscilações na frequência no interior da ilha quando 

os geradores foram mudados de manual para automático. Os PMUs mostraram as crescentes 

oscilações entre as unidades e alertaram os despachantes de sistema. Isto permitiu que os 

colaboradores da sala de controle tomassem decisões rápidas para prevenir quaisquer oscilações 

entre as unidades e manter a ilha intacta. Isso é demonstrado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Oscilações de frequência dos geradores no interior da ilha. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 
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Figura 4.7 - Análise FFT (Fast Fourier Transform) das oscilações dentro da ilha. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 

A análise FFT das oscilações na rede, conforme Figura 4.7, mostra claramente 

oscilações sub-amortecidas em 0,19 Hz. Tal valor é comum em problemas de estabilidade do 

sistema. 

O sistema PMU da Entergy inclui FFTs em tempo real que funcionam em qualquer 

variável no sistema. Estas funcionam em um servidor separado, lendo dados em tempo real a 

partir do servidor de dados principal. As FFTs são normalmente executadas com 4096 amostras 

na janela em movimento e executa a uma taxa de 30Hz, ou seja, uma nova FFT é computada a 

cada 33 ms. A forma da FFT pode ser usada para identificar os modos críticos do sistema e a 

estabilidade global da rede.  

As FFTs normalmente são executadas em frequência e diferenças de frequência 

selecionadas. O complexo da FFT é calculado e armazenado no servidor. O algoritmo da FFT 

inclui detecção automática dos picos do espectro, bem como o cálculo automático da área sob 

a curva espectral. 

4.1.6. Considerações finais 

Em 2 de setembro de 2008 em aproximadamente 23:21, a ilha formada no rescaldo do 

furacão Gustav foi reconectada no sistema interligado oriental sem incidentes e sem perda de 

carga ou geração (Figura 4.8). Enquanto os PMUs foram usados para monitorar e capturar o 



31 

 

 

 

evento de re-sincronização, o sincroscópio foi a ferramenta escolhida para reconectar os dois 

sistemas. 

 

Figura 4.8 - Re-sincronização da ilha. Fonte: (Galvan, et al., 2010) 

Junto com as dificuldades que o furacão Gustav trouxe para o sul da Louisiana, ele 

também trouxe uma profunda compreensão do valor do Sistema de Medição Fasorial 

Sincronizada da companhia Entergy. Este sistema, em um momento de grande necessidade, 

conseguiu alertar sobre um grande evento no sistema elétrico. O Furacão Gustav também 

conscientizou das áreas onde PMUs adicionais são necessários e a importância de continuar a 

adicionar PMUs no sistema elétrico. 

Por último, os eventos que ocorreram durante o furacão Gustav tornaram claro que o 

papel dos PMUs está mudando. Eles não são mais uma simples ferramenta para monitoramento 

da rede para serem usados em uma análise pós-ocorrência. Com o Gustav, os PMUs mostraram 

um papel verdadeiramente operacional de ajudar a identificar e gerenciar um grande evento na 

rede. E ao fazê-lo, tornaram-se uma peça de equipamento que já não é opcional, mas vital para 

a confiabilidade do sistema. 
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4.2. Acre/Rondônia – Interligação 230 kV 

4.2.1. Considerações iniciais 

No Brasil, a interligação entre o subsistema Acre-Rondônia e o Sistema Interligado 

Nacional, de 230 kV e com aproximadamente 1.400 km, sofreu algumas perturbações nos anos 

de 2010 e 2011. Para este estudo de caso foram coletadas informações do Relatório de Análise 

de Pertubações, emito pelo ONS anualmente. Além disso utilizou-se os dados (Zimmer, et al., 

2012) de PMUs do projeto Medfasee que acompanharam as contingências. Este item mostra a 

utilização de sincrofasores coletados através de um Sistema de Medição Fasorial Sincronizada 

instalado na rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão para avaliar o desempenho 

desta interligação. A atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, religamentos 

automáticos, operação de estabilizadores de sistema de potência (PSS) e identificação de modos 

oscilatórios foram utilizados como critérios para avaliar tal desempenho.  Os resultados obtidos 

demonstram a rapidez na atuação do ERAC e de religamentos automáticos, a existência de 

oscilações eletromecânicas sustentadas durante a operação interligada com PSSs (Power 

System Stabilizer) bloqueados e a existência de um modo oscilatório, de frequência incomum, 

com presença intermitente na região. 

4.2.2. Interligação Acre-Rondônia com o SIN 

A rede de transmissão de energia elétrica do subsistema Acre-Rondônia (AC-RO), bem 

como a sua interligação com Sistema Interligado Nacional (SIN), são constituídos por extensos 

segmentos de linhas de transmissão de 230 kV, formando uma rede de transmissão com 

características radiais de aproximadamente 1.400 km de extensão. Tal sistema, desde sua 

implementação, tem sido submetido a frequentes perturbações, ocasionadas principalmente por 

aberturas de circuitos de 230 kV ao longo da interligação AC-RO/SIN. Estas perturbações 

degradam a tensão e a frequência, reduzindo a qualidade da energia local, e, além disso, levam 

à atuação de Sistemas Especiais de Proteção, que realizam cortes de carga ou geração para 

assegurar o equilíbrio entre elas, degradando os índices de continuidade dos consumidores. 

A capacidade de geração do Acre é aproximadamente 95 MW, sendo esta formada 

basicamente por três usinas termelétricas que constituem o Parque Térmico de Rio Branco. A 

capacidade de geração de Rondônia é aproximadamente 740 MW, sendo composta pela Usina 
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Hidrelétrica Samuel, com potência instalada de 215 MW, e pelas usinas termelétricas Rio 

Madeira, Termonorte I e Termonorte II, que totalizam a potência instalada de 525 MW 

(ELETRONORTE).  

Objetivando reduzir os custos de operação deste subsistema, baseado em geração 

termelétrica, foi implementada a interligação com o SIN, e, segundo estimativas do ONS, a 

economia obtida, desde o início da operação da interligação (23 de outubro de 2009) até o final 

de janeiro de 2010, alcançou 147 milhões de reais (ONS, 2010). 

A interligação AC-RO/SIN foi realizada com a entrada em operação do circuito duplo 

de 230kV Jauru/Vilhena com 354 km de extensão, entre os estados de Mato Grosso e Rondônia, 

conforme a Figura 4.9 

 

Figura 4.9 - Interligação AC-RO 

No ano de 2012 entrou em operação as primeiras máquinas das usinas hidrelétricas no 

rio Madeira, que compreende a UHE (Usina Hidrelétrica de Energia) Santo Antônio, que 

totalizavam a potência instalada de 3.150 MW, e a UHE Jirau, que tem 3.750 MW de potência 

instalada. Estas usinas utilizam turbinas bulbo, de baixo impacto ambiental, sendo a maior parte 

de sua energia direcionada à região sudeste, através de um sistema de corrente contínua em alta 

tensão composta por duas LTs de 600 kV. A parcela menor é destinada a alimentação do 

subsistema AC-RO 230 kV, por meio de um sistema Capacitor Commutated Converter (CCC), 

que muda consideravelmente a qualidade de desempenho do sistema de transmissão desta 

região (Ximenes, 2011).  
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4.2.3. Análise do desempenho da Interligação 

Para realizar a análise do desempenho da interligação AC-RO/SIN foram selecionadas 

algumas ocorrências apresentadas de forma sintética na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Dados de Ocorrências Selecionadas. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

Data Circuitos Abertos Perda de Carga 

30/10/2010 Jauru/Vilhena C1 e C2 71 MW 

13/11/2010 Jauru/Vilhena C1 e C2 120 MW 

27/05/2011 Jauru/Vilhena C1 e C2 182 MW 

24/11/2011 Jauru/Vilhena C1 e C2 278 MW 

30/11/2011 Ji-Paraná/Pimenta Bueno 119 MW 

 

Foram utilizados os PMUs do Projeto Medfasee Baixa Tensão para monitorar as 

ocorrências. O PMU da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) mediu as variações de 

frequência durante as ocorrências e as demais PMUs do projeto serviram como referência de 

frequência do SIN. Os gráficos gerados com os dados coletados pelos PMUs são exibidos em 

janelas de medição. É dado o instante inicial da medição e seu respectivo tempo corrido, em 

segundos. 

4.2.4. Atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga 

O Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) constitui-se do desligamento 

automático, escalonado e controlado de blocos de carga. Para isso são utilizados relés de 

frequência que são ajustados pela taxa de variação da frequência e pela frequência absoluta. O 

desligamento automático visa restaurar o equilíbrio de carga e geração, sendo que, cada área 

geo-elétrica possui ajustes específicos, que rejeitam montantes de carga característicos. 

Quando ocorre perda no equilíbrio entre carga e geração, o valor da frequência do 

sistema é levado para fora da faixa aceitável. Por isso os geradores possuem um controle 

automático de geração com finalidade de manter a faixa de frequência do sistema 

aproximadamente constante em torno do valor nominal. Porém, se a geração ainda for 

insuficiente, a frequência do sistema tenderá a cair, causando danos ao sistema elétrico e nos 

seus respectivos equipamentos.  

Para evitar uma queda brusca na frequência e manter a estabilidade do sistema, o ERAC 

desliga uma quantidade apropriada de carga para restabelecer a frequência a valores nominais 
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de operação em torno do valor nominal. A atuação do ERAC força o sistema perturbado a entrar 

em um novo estado de equilíbrio. 

O ajuste do ERAC para a região AC-RO para ser interligado ao SIN, é mostrado na 

Tabela 4.2. Os cortes de carga são realizados considerando-se somente patamares de 

subfrequência absoluta, onde o tempo de atuação dos relés, somado ao tempo de abertura dos 

disjuntores e a temporização intencional, conforme gráfico da Figura 4.10, deve ser de no 

máximo 350 ms (ONS, 2009).   

Tabela 4.2 - Parâmetros de ajuste do ERAC no Sistema AC-RO. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

Estágio Ajuste (Hz) Carga Rejeitada (%) 

1º 58,5 15 

2º 58,2 10 

3º 57,9 10 

4º 57,7 10 

5º 57,5 10 

 

A identificação dos instantes prováveis de atuação do ERAC foi realizada com base nas 

variações instantâneas de frequência registrada pelo PMU da UNIR, nos instantes seguintes às 

ocorrências, conforme mostrado nos gráficos das Figura 4.10 a Figura 4.13, respectivamente. 

 

Figura 4.10 - Atuação do ERAC AC-RO (30/10/2010). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 
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Figura 4.11 - Atuação do ERAC AC-RO (13/11/2016). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

 

Figura 4.12 - Atuação do ERAC AC-RO (24/11/2011). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 
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Figura 4.13 - Atuação do ERAC AC-RO (30/11/2016). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

Na Tabela 4.3 são apresentados a frequência (Hz) em que supostamente o ERAC atuou, 

e o atraso de tempo (ms) entre a passagem pelo patamar de frequência de ajuste e a suposta 

atuação. 

Tabela 4.3 - Resultados de Atuações do ERAC. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

Estágio 
30/10/2010 13/11/2010 24/11/2011 30/11/2011 

f ∆t f ∆t f ∆t f ∆t 

1º 58,3 155 58,3 175 58,3 160 58,4 170 

2º 58,1 150 58,1 185 57,9 165 58,2 190 

3º - - - - 57,6 85 - - 

4º - - - - 57,7 165 - - 

 

Observa-se que a atuação do ERAC, prevista para ocorrer em no máximo 350 ms, 

ocorreu em menos de 200ms em todos os casos verificados, demonstrando a rápida e efetiva 

atuação destes equipamentos. 
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4.2.5. Religamentos automáticos 

O sistema AC/RO ao ser desconectado do SIN, pode operar ilhado. Tal situação é 

perigosa conforme foi descrito neste trabalho. Para isso é necessário fazer o seu religamento 

com o sistema. 

Inicialmente, a operação de reconexão da interligação AC-RO/SIN, após a abertura, era 

realizada manualmente. Contudo, foi desenvolvido um esquema de religamento automático, de 

forma a garantir a continuidade de serviço e, consequente aumento da confiabilidade (ONS, 

2010). 

Ocorrida a abertura da interligação, o religamento automático inicia pela energização da 

LT, através de um terminal líder. Transcorrido o tempo morto (aproximadamente 5 segundos), 

é iniciada a fase de verificação de sincronismo no terminal seguidor, onde são verificados os 

valores de defasagem angular, desvio de frequência e diferença de tensão, com relação aos 

ajustes do relé. Nos gráficos da Figura 4.14 e da Figura 4.15 pode-se observar a rápida 

recomposição da interligação, com a utilização deste procedimento, ocorrida em 

aproximadamente 13 segundos após a abertura, no primeiro caso, e em aproximadamente 20 

segundos no segundo caso. 

Ressalta-se, entretanto, que a reconexão automática da interligação acontece somente se 

as condições estabelecidas previamente são atingidas. Foram registrados casos em que estas 

condições demoraram mais tempo para serem alcançadas, o que leva o subsistema AC-RO a 

operar ilhado por períodos longos, tal como mostrado no gráfico da Figura 4.16 (ocorrência em 

27/05/2011). Neste caso, no instante da ocorrência, houve o desligamento automático das 

unidades geradoras 1 e 2 da Termonorte II e da unidade geradora STG (Steam Turbine 

Generator), deteriorando as condições para o religamento. 
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Figura 4.14 - Religamento AC-RO/SIN (30/10/2010). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

 

Figura 4.15 - Religamento AC-RO/SIN (13/11/2010). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 
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4.2.6. Operação de Estabilizadores de Sistema de Potência  

Para evitar subtensões e sobretensões expressivas, decorrentes da ação indevida dos 

Estabilizadores de Sistema de Potência (Power System Stabilizer – PSS) durante períodos de 

operação ilhada do subsistema AC-RO, é realizada a desativação automática destes 

equipamentos com base na frequência, sendo que a sua reativação é realizada manualmente. 

Em virtude disso os PSSs das UHE Samuel e UTE (Usina Termelétrica) Termonorte II são 

bloqueados quando ultrapassam a frequência de 60,8 Hz ou quando a frequência atinge valores 

abaixo de 59,2 Hz. 

No dia 27/05/2011, após a abertura da interligação AC-RO/SIN, os PSSs foram 

bloqueados devido ao limite de subfrequência ter sido atingido. Ocorreu que, no instante da 

reconexão, o PSS não havia sido habilitado e surgiram oscilações eletromecânicas sustentadas 

de baixa frequência. Esta situação perdurou por aproximadamente 157 segundos, como pode 

ser observado na Figura 4.16, Figura 4.17 e Figura 4.18. A análise pelo espectro de frequências 

aponta um modo de oscilação dominante de 0,53 Hz, conforme a Figura 4.19 (período de análise 

compreendido entre o segundo 800 e o 900). 

Ressalta-se que estas oscilações são prejudiciais à operação do sistema elétrico, pois 

dificultam a operação do sistema em condições transitórias, podendo, em alguns casos, gerar 

limitações nas transferências de potência entre barras do sistema (Oliveira, et al., 1995). 
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Figura 4.16 - Abertura AC-RO/SIN (27/05/2011). Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

 

Figura 4.17 - Oscilações sustentadas. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 
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Figura 4.18 - Religamento da interligação. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

 

Figura 4.19 - Espectro de frequência das oscilações. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 
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Figura 4.20 - Ativação do PSS da UHE Samuel. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

Conforme ilustrado na Figura 4.20, em torno do segundo 930 observa-se o início do 

amortecimento da oscilação, supostamente o momento em que o PSS é ativado.  

4.2.7. Identificação de Oscilações Eletromecânicas  

A utilização de técnicas de processamento de sinais, para a identificação de oscilações 

no SIN, é um campo de bastante estudo dentro do Projeto MedFasee. Uma destas técnicas 

emprega a Transformada Discreta de Fourier para identificação do conteúdo espectral do sinal, 

apontando em quais frequências há modos de oscilação excitados. 

O emprego da TDF de forma sucessiva, em janelas deslizantes no tempo, permite 

identificar períodos em que determinados modos oscilatórios são excitados. 

Embora seja incomum a existência de modos oscilatórios em frequências superiores a 2 

Hz, existe um método para identificação de um modo oscilatório de aproximadamente 4 Hz no 

barramento de 230 kV de uma subestação alimentada por um elo High Voltage Direct Current 

(HVDC), servido este como fator limitante na operação daquela interligação e demonstrando a 

importância da identificação de modos oscilatórios nesta faixa de frequência (NASPI, 2014). 
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O monitoramento do sinal de frequência do subsistema AC-RO tem apresentado a 

presença intermitente de oscilações com frequências em torno de 4 Hz e 5 Hz. Na Figura 4.21 

é apresentado um gráfico de uma análise espectral, realizada com janelas deslizantes de 60 

segundos com passo de 10 segundos, utilizando um conjunto de dados do dia 15/11/2011. Nele 

é possível observar que os modos de oscilação são excitados em torno do segundo 500, 

permanecendo excitados durante todo o restante do período, variando sua intensidade ao longo 

do tempo, o que também pôde ser observado em outros dias. 

 

Figura 4.21 - Modos oscilatórios no tempo. Fonte: (Zimmer, et al., 2012) 

4.2.8. Considerações finais 

Neste estudo de caso foram apresentados resultados de análises de desempenho da 

interligação AC-RO/SIN com base: na atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, onde 

foram identificados os instantes prováveis da atuação do ERAC, com base em variações 

instantâneas de frequência; na operação de religamentos automáticos, cujo desempenho 

depende das condições do sistema após a abertura desta interligação; e na operação de PSSs, 

onde oscilações eletromecânicas sustentadas foram identificadas nos períodos em que o 

subsistema opera interligado com os PSSs bloqueados, bem como, seu amortecimento a partir 

do desbloqueio destes equipamentos. Análises baseadas em TDFs sucessivas, com janelas 

deslizantes no tempo, tem permitido identificar modos de oscilações incomuns no sistema 
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elétrico, os quais permanecem excitados durante determinados períodos de tempo. Resultados 

foram apresentados para modos de oscilação dominantes na região AC-RO, com frequências 

em torno de 4 Hz e de 5 Hz. Em síntese os registros do SPMS, mesmo realizados em Baixa 

Tensão, permitiram a avaliação do desempenho da interligação AC-RO, em geral, bem como, 

constatar o adequado desempenho do ERAC e do religamento automático, em específico. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

O sistema elétrico brasileiro possui uma grande complexidade e requer um 

monitoramento bem executado para que o seu controle, supervisão e proteção sejam efetivos. 

Sabendo dessa necessidade e juntamente com o surgimento de novas tecnologias no mercado, 

estudos e pesquisas voltados para a utilização de sincrofasores, tem na utilização da PMU uma 

ferramenta para atender as necessidades operacionais do nosso sistema. 

O PMU mostra-se versátil quando se fala em tempo de resposta a uma contingência. Por 

estar sincronizado via GPS, pode-se cobrir uma grande área para monitoramento e todos os 

pontos dentro desta extensão estão sincronizados uns com os outros. Esta sincronização permite 

uma maior confiabilidade do sistema, visto que quanto mais rapidamente o sistema atuar contra 

a perturbação, menos consequências serão sentidas pelos consumidores e pelas concessionárias. 

Conforme as análises dos estudos de casos, viu-se que a utilização de um SMFS para 

acompanhamento de contingências, no caso de ilhamentos e suas consequências, demostrou um 

desempenho positivo para viabilizar sua aplicação.  

Na ocorrência em New Orleans, devido a um fenômeno natural, a concessionária 

responsável pela área afetada teve o auxílio de seu SMFS para controlar a ilha e manter a 

integridade do sistema sem prejudicar os consumidores. Seus PMUs, alocados em diferentes 

pontos geograficamente distantes, tiveram papel adjuvante com o sistema de sincronismo da 

concessionária para o restabelecimento seguro do sistema. 

Nos estudos do desempenho da interligação AC-RO/SIN, os PMUs do projeto Medfasee 

verificaram a eficácia dos sistemas de proteções da região além de mostrar alguns pontos de 

atenção do sistema. Mensurou-se, com maior precisão, o tempo de atuação do ERAC, 

mostrando-o de acordo com as normas pré-estabelecidas. O monitoramento das condições do 

sistema é essencial para a eficácia dos reguladores automáticos, sendo assim, os PMUs com 

suas altas taxas de amostragem em tempo real e sincronizado, são uma excelente ferramenta 

para tal aplicação. Mostrou também que os PSSs exigem constante monitoração e ajustes, visto 

que sua ação no sistema pode ser tanto positiva quanto negativa no quesito de oscilações 

eletromecânicas. 
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Com a análise desses dois estudos de caso, foi possível perceber que a utilização de um 

SMFS dentro de um sistema elétrico da magnitude do Brasil pode oferecer inúmeros benefícios. 

Este trabalho abordou sua utilização como um sistema de suporte para os já atuais sistemas em 

situações de ilhamento. Porém, sua aplicação vai mais longe que isso. Por isso é necessário 

manter o constante estudo sobre a medição de fasores para fomentar o surgimento e 

viabilizações para novas aplicações.  

A nível de propostas de continuidade deste trabalho, tem-se:  

 Desenvolvimento modelo de um SMFS no simulink para simulação de ilhamentos; 

 Comparativo da eficiência da medição fasorial sincronizada entre ilhamentos na geração 

concentrada e ilhamentos na geração distribuída; 

 Estudo da quantidade de PMUs e suas localizações ótimas dentro do território brasileiro 

para maximizar a monitoração dos ilhamentos; 

 Estudo de viabilidade técnica e econômica para aquisição de um SMFS para o CEFET-

MG; 

 Estudo para ingressão no Projeto Medfasee. 
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Apêndice A  

Fundamentos Teóricos 

A-1   Função Senoidal 

A função senoidal tem características bem singulares. Uma delas é que pode-se 

decompor funções periódicas em senoides através da análise de Fourier. Por isso os fenômenos 

da natureza são representados através de senoides ou de uma função com características 

senoidais (Alexander, et al., 2008). 

A resposta forçada da função senoidal tem a mesma forma da função excitação, ou seja, 

sua derivada e integral também são senoides, o que facilita a sua aplicação. É neste âmbito que 

o setor de energia utiliza geradores senoidais.  

A equação (A.1) expressa a forma geral de uma senoide. 

𝑓(𝑡) = 𝐹𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (A.1) 

Sendo 𝐹 a amplitude da senoide e 𝜔 a frequência angular. 

A cada 2π radianos a função se repete conforme Figura A.1. 

 

Figura A.1 - Função Senoidal 𝑓(𝑡) = 𝐹𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡). Fonte: (Alexander, et al., 2008) 

Apesar da senoide ter sido apresentada como função seno, pode-se usar a função cosseno 

para representá-la, uma vez que essas funções diferem apenas por um ângulo de fase: 

cos(𝜔𝑡) = 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 +
𝜋

2
) (A.2) 
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sen(𝜔𝑡) = 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 −
𝜋

2
) (A.3) 

Uma forma mais geral de senoide inclui, no argumento, o ângulo de fase φ. Este ângulo 

de fase aparece como o número de radianos pelo qual a senoide original está deslocada para a 

esquerda, conforme a figura A.2. 

𝑓(𝑡) = 𝐹𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) (A.4) 

 

Figura A.2 - Onda 𝐹𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) adiantada de 𝜑 radianos em relação a 𝐹𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡). Fonte: (Andrade, 2008) 

A-2   Fasor 

Ao analisar circuitos de corrente alternada é necessário realizar operações com funções 

senoidais. Este processo pode ser bastante cansativo, pois seria preciso traçar as diversas 

senoides em um mesmo gráfico e somá-las algebricamente ponto a ponto. Além disso, este 

processo não é muito preciso. Uma outra forma de representar uma função senoidal é através 

de um diagrama fasorial, mostrado na Figura A.3, onde cada vetor deste diagrama representa a 

magnitude da função num determinado instante e cada ângulo que o vetor faz com o eixo 

horizontal representa a diferença de fase naquele mesmo instante (Banmouyal, et al., 2002). 

𝐹𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 𝜑) 𝐹𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) 
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Figura A.3 - Diagrama fasorial. Fonte: (Banmouyal, et al., 2002) 

Um diagrama fasorial é formado por vetores radiais girantes numa frequência ω 

definida, e cada vetor é chamado de fasor, que nada mais é do que um número complexo 

representando uma onda senoidal em regime permanente.  

Fasor é uma entidade que especifica a magnitude e o ângulo de fase de uma senoide e 

que a caracteriza completamente como se fosse expressa por uma função analítica do tempo. 

Num diagrama fasorial, os ângulos positivos são medidos no sentido anti-horário e os negativos 

no sentido horário. 

Num plano complexo, um fasor é representado graficamente por uma seta desde a 

origem até um ponto qualquer do plano, onde o eixo horizontal representa a parte real e o eixo 

vertical a parte imaginária (Figura A.4), tendo-se então a forma trigonométrica de um fasor. 

 

Figura A.4 - Representação de um fasor em um plano complexo. Fonte: (Banmouyal, et al., 2002) 

Através da identidade de Euler: 

𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜑) = cos(𝑡 + 𝜑) + 𝑗𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) (A.5) 

 Pode-se relacionar a forma trigonométrica com a forma complexa do fasor, onde 

cos(𝜔𝑡 + 𝜑) e 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) são respectivamente a parte real e a parte imaginária de 𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜑).  

Uma corrente ou tensão senoidal com frequência determinada é caracterizada por apenas 

dois parâmetros: a amplitude e o ângulo de fase. Como o fator 𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜑) é comum em todos os 

termos de um circuito, o fasor pode ser representado por uma forma ainda mais concisa: a forma 

polar. 
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𝐹 = |𝐹|∠𝜑 (A.6) 

A transformação descrita caracteriza a passagem das grandezas fasoriais do domínio do 

tempo para o domínio da frequência. Esta ferramenta é bastante utilizada para representar as 

tensões e correntes alternadas na frequência fundamental do sistema de potência com o objetivo 

de transformar as equações diferenciais em simples equações algébricas. 

Para aplicações em SEP o valor RMS é mais apropriado para análise do que o valor de 

pico do sinal. Dessa forma, a equação (A.6) torna-se: 

𝐹 =
|𝐹|

√2
∠𝜑 (A.7) 
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