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integrated thermoelectrical model

Abstract – This paper proposes a new approach for the
electrical stability analysis of industrial cogeneration
plants which integrates the steam system features and
controls to the electrical model. The focus is on the appli-
cation of such analysis on the definition of an
antecipating protection and load shedding system
philosophy. Results from a study performed for a pulp
and paper plant are discussed.

Resumo – Este trabalho propõe uma nova abordagem à
análise de estabilidade elétrica de sistemas industrias
cogeradores que integra as características e controles do
sistema de vapor ao modelo elétrico. O enfoque será dado
na aplicação desta análise para a definição de uma filoso-
fia de proteção e rejeição de cargas antecipatória. São
apresentados os resultados de um estudo realizado para
uma indústria de papel e celulose.

I.   INTRODUÇÃO

Sistemas industriais de grande porte com cogeração de
energia elétrica e vapor tipicamente operam conectados à
concessionária de energia elétrica (regime de parale-
lismo) comprando desta a energia elétrica suplementar
para seu funcionamento. Contingências severas no
sistema elétrico que resultam na separação dos dois
sistemas (formação de ilha) causam variações significati-
vas na geração de energia elétrica por atuação dos
controles de freqüência dos turbogeradores e, por conse-
qüência, variações nos fluxos de vapor e pressões nos
coletores de vapor do sistema térmico.

A análise de estabilidade elétrica convencional torna-
se inadequada para analisar este tipo de evento pois nela
o sistema elétrico é considerado completamente desaco-
plado do sistema de vapor ou, em outras palavras, o
sistema de vapor é considerado uma fonte infinita de
energia primária e não influencia a capacidade de geração
termoelétrica durante o transitório.

Este trabalho propõe uma nova abordagem ao
problema que integra as características e controles do
sistema de vapor ao modelo do sistema elétrico. Desta
maneira, as grandezas fundamentais de análise do sistema
passam a ser não só tensão e freqüência, mas também
pressão e temperatura, o que corresponde com a realidade
física da operação de um sistema de cogeração.

O enfoque será dado na aplicação desta análise para a
definição de uma filosofia de proteção do sistema elétrico
e de um sistema de rejeição de cargas antecipatório. São

apresentados e discutidos os resultados práticos de um
estudo realizado para uma indústria de papel e celulose e
outras possibilidades de aplicação desta análise.

II.   MODELOS CLÁSSICOS

Os modelos clássicos de análise de estabilidade de um
sistema termoelétrico baseiam-se nos denominados
modelos para pequenas perturbações, onde os reguladores
de velocidade/pressão das turbinas e as próprias turbinas
são tratados de uma forma extremamente simplificada.
Geralmente, são feitas as seguintes simplificações:
• desprezam-se não-linearidades dos controles de velo-
cidade;
• desprezam-se os controles de pressão da própria
turbina;
• linearizam-se as curvas de válvulas de vapor e de
rendimento das turbinas.

Além disto, admite-se que os coletores de vapor são
infinitos, isto é, não há limitações na geração de vapor e
qualquer degrau de demanda de vapor exigido pelas
turbinas não implica em variação de pressão do coletor
nem, muito menos, variação da geração termoelétrica
devido à própria variação de pressão e temperatura no
coletor de vapor.

A validade desta modelagem é restrita aos primeiros
instantes do fenômeno (de 3s a 5s, dependendo da inércia
térmica do sistema) e para faltas que não envolvam
grande desbalanço entre carga e geração elétricas (menor
que 25%), tornando sua aplicação inadequada para
estudos de sistemas de cogeração industriais.

Como conseqüência, mascara-se o real comportamento
do sistema. Para salientar este comentário, basta ser
mencionado que a capacidade de geração elétrica ao
longo de um transitório de tomada de carga pode ser da
ordem de apenas 70% da geração obtida em regime
permanente com as válvulas de admissão de vapor na
mesma posição (1).

A aplicação dos modelos convencionais acaba, assim,
limitando-se a fornecer informações relativas à estabili-
dade elétrica transitória baseada apenas na disponibili-
dade de máquinas (reserva girante) e em um curtíssimo
espaço de tempo, nada indicando a respeito do que ocor-
rerá nos segundos que se seguem à tomada de carga.

Estas simplificações podem levar a conclusões erradas
com relação à filosofia e aos ajustes da proteção e do
controle do sistema elétrico bem como o dimensiona-
mento errado do sistema de rejeição de cargas.



Figura 1 - Modelo dinâmico integrado de um sistema termoelétrico

III.   O MODELO COMPLETO

O modelo completo desenvolvido pela FIGENER,
cujo diagrama esquemático é apresentado na Figura 1,
inclui as seguintes inovações:
• modelagem dos controles de velocidade e de pressão
das turbinas a partir das funções de transferência obtidas
junto aos fabricantes considerando todos os seus recursos
e limitações, com validação por ensaios destes;
• introdução da curva de rendimento de cada turbina
com base em análise das curvas potência versus fluxos de
admissão e extração;
• introdução do fator de correção de geração elétrica dos
turbogeradores com base na variação da pressão e
temperatura dos coletores de alimentação, extração e
descarga;
• introdução dos modelos lineares de cálculo de pressão
dos coletores a partir do desbalanço de fluxos de vapor
nos mesmos e a partir de constantes de tempo caracte-
rísticas dos coletores - calculadas através da modelagem
térmica pura (modelo não-linear) - incluindo modelos das
válvulas de bypass e válvulas de segurança com seus
controles;
• introdução de modelo linear do conjunto de geradores
de vapor incluindo sistema de combustão e seu controle.
O modelo consiste também em um reservatório cuja
pressão e temperatura variam conforme o desbalanço de
fluxo de vapor e de acordo com uma constante de tempo
a partir da linearização dos resultados da simulação do
modelo térmico puro (modelo não-linear).

O modelo completo é obtido utilizando-se como
ferramenta o software de cálculos elétricos DIgSILENT,
desenvolvido na Alemanha pela DIgSILENT Systems
GmbH. Este software, além de já possuir modelos pré-
programados de elementos convencionais do sistema
elétrico permite a programação de modelos dinâmicos

definidos pelos usuários de qualquer sistema físico que se
julgue importante para análise do comportamento deste
sistema elétrico. Assim, pode-se modelar em detalhes
todos os reguladores dos turbogeradores, incluindo não-
linearidades e sinais adicionais, além de outros tipos de
equipamentos tais como relês de proteção e de rejeição de
carga, cargas especiais e até lógicas de intertravamento
(2).

Como apresentado, valeu-se também de um software
especial de análise de transitórios térmicos não-lineares,
descrito no item 3.1, a seguir, para a obtenção de parâ-
metros das funções de transferência linearizadas dos
coletores de vapor e das malhas de combustão dos gera-
dores de vapor a serem programados no modelo completo
do DIgSILENT.

Da análise dinâmica integrada dos sistemas elétrico e
térmico surge, por exemplo, o conceito de um sistema
integrado de proteção e rejeição de cargas antecipatório
baseado na real disponibilidade de geração elétrica segura
e no montante de cargas elétricas que o sistema pode
manter ligado em ilha sem que as variáveis de controle
fundamentais – tensão, frequência, pressão e temperatura
- entrem em declínio irreversível e inaceitável.

A.   O Modelo de Transitórios Térmicos

O modelo de transitórios térmicos baseia-se na divisão
do sistema de vapor em diversos coletores sobre os quais
são escritas as equações de continuidade mássica e ener-
gética, bem como as equações de quantidade de movi-
mento (passagem de fluxo de um coletor para outro), as
de transferência de calor e as equações de estado do
vapor. São modeladas as caldeiras em sua completeza,
considerando-se válvulas de admissão, sistema de
combustão, troca de calor dos gases para as paredes dos
tubos e destes para o sistema água-vapor. Todas as
válvulas de segurança dos coletores e válvulas de redução
(incluindo dessuperaquecimento) são também incorpora-



das aos modelos. O tratamento dos consumidores é
igualmente rigoroso associando-se aos mesmos equações
de consumo pela natureza do processo, isto é, permitindo-
se que o consumo varie conforme a pressão (turbo-
acionadores) ou permaneçam praticamente invariáveis
(consumo de 'calor') (3).

Uma vasta tipologia de acidentes ou perturbações é
configurada, permitindo-se que virtualmente todas as
ocorrências de um sistema termoelétrico sejam estudadas.
As respostas obtidas são assim tratadas de forma a se
estabelecer uma correlação direta entre perturbação (vari-
ação de demanda de vapor) e as pressões a montante e a
jusante das turbinas ao longo do tempo. Ressalvando a
não-linearidade desta correlação, são criadas funções
lineares que ajustam-se adequadamente às curvas obtidas
e assim são agregadas ao modelo do sistema elétrico.

IV.   CASO REAL – FÁBRICA DE PAPEL E CELULOSE

Para uma avaliação completa dos efeitos de contingên-
cias elétricas no sistema térmico de uma fábrica de papel
e celulose localizada no estado de Santa Catarina, proce-
deu-se a uma modelagem integrada do seu sistema
termoelétrico.

A.   Configuração do sistema

1)   Sistema Térmico
A  fábrica de papel e celulose analisada possui uma

central termoelétrica de cogeração  (ver Figura 2) consis-
tindo em:
• quatro caldeiras principais:

R2 - recuperação química: 100 t/h
A1 e A2 - a biomassa: 30 t/h
A3 - a óleo combustível: 30 t/h

• três turbogeradores:
TG1 - tipo condensante: 5,6 MW
TG2 - tipo contrapressão: 8,4 MW
TG3 - turbina de contrapressão com extração
controlada: 23,8 MW

O coletor de vapor de 85 kgf/cm2 é interligado ao de
46 kgf/cm2 através de uma redutora que procura manter a
pressão do V46 constante. Além disto, existem redutoras
para os demais níveis de pressão do sistema, interligando,
assim, o coletor de V46 aos de V13 e V4.

2)   Sistema Elétrico
O sistema elétrico da fábrica estudada é dividido em

dois pares de barramentos prioritário (P) e não prioritário
(NP), sendo um par na tensão de 6,6 kV e o outro 13,8
kV.  Cada par é alimentado por um transformador de
entrada da concessionária (T1 e T2 respectivamente)
normalmente através do barramento NP. Normalmente os
barramentos P e NP em 13,8 kV permanecem interliga-
dos, ao passo que os barramentos em 6,6 kV permanecem
separados. Os barramentos prioritários em 6,6 e 13,8 kV
também são interligados através de um transformador
(T4) e um reator limitador (R3). Os turbogeradores TG1 e
TG2 são conectados ao barramento P6,6 enquanto o TG3
é conectado ao barramento P13,8.

A Figura 3 representa o fluxo de carga detalhado do
sistema elétrico da fábrica. Observa-se que todas as utili-

dades estão conectadas à barra da SE33, que por sua vez
está ligada ao barramento P6,6 através do R3 e ao barra-
mento P13,8 através do T4.

3)   Sistema de proteção e rejeição de cargas
O sistema de proteção do paralelismo e rejeição de

cargas da fábrica, na época do estudo, consistia basica-
mente de dois elementos:
• dois relês de subfreqüência de quatro estágios cada -
um no sistema de 6,6 kV e outro no 13,8 kV - com o
primeiro estágio ajustado em 59,3 Hz, atuando sobre o
interligador NP/P13,8, rejeitando as cargas da P13,8 e
cargas não prioritárias da SE33 (aprox. 2,5 MW);
• um relê de potência reversa instalado na interligação
com a concessionária, atuando sobre o T1 e T2 e
temporizado em 2s, para proteger o sistema da fábrica em
caso de perda de alimentação da concessionária e
tentativa de se alimentar cargas externas à ela.

B.   Contingências elétricas da fábrica

As análises dos relatórios de ocorrências e o estudo de
todas as outras contingências elétricas que podem causar
a formação de ilhas de geração permite dividí-las em dois
grupos:
• contingências externas: problemas no fornecimento de
energia da concessionária, principalmente variações
excessivas de freqüência e desenergização completa da
CELESC;
• contingências internas: desligamentos de qualquer um
dos TGs, perda de transformadores e curto-circuitos com
atuação da proteção na média tensão.

Um outro aspecto do sistema estudado que mereceu
uma avaliação cuidadosa foi a sua extrema vulnerabili-
dade quanto à propagação de falhas e perturbações.

Um exemplo emblemático desta vulnerabilidade
consistiu  na simples desenergização da concessionária.
Neste caso, uma vez detectada a falha, o TG3 passa a
operar em controle de freqüência e abre-se o interligador
de barras P/NP 13,8 kV. A importação através do interli-
gador de barras passa a ser compensada pela maior gera-
ção dos TGs em ilha (TG1, 2 e 3). Este aumento de
demanda dos turbogeradores apresenta um caráter
desbalanceador no sistema de vapor, uma vez que as
caldeiras, por suas peculiaridades, apresentam sérias
deficiências quanto ao aumento de carga. A razão para tal
é que a principal caldeira, a de recuperação, opera de
acordo com a disponibilidade de licor, as caldeiras A1 e
A2 são caldeiras a biomassa e não modulam a carga a não
ser através de lentos processos de ajuste  de  alimentação.
Apenas  a  caldeira  A3,  a  óleo, apresenta condições de
modular, sendo porém uma caldeira pequena e que
normalmente já opera perto de sua capacidade nominal. 

Como decorrência disto, qualquer solicitação adicional
de vapor é acompanhada de um intenso abaixamento de
pressão, que acaba se transferindo para o coletor de V85.
Devido aos controles e proteções da turbina TG3,
processa-se inicialmente um fechamento das válvulas de
admissão desta turbina (em V85), diminuindo-se conco-
mitantemente a geração e solicitando-se mais vapor pelos
TG1 e TG2. Como os coletores de baixa pressão passam
a ser subalimentados, as válvulas redutoras 46/13 e 46/4
abrem.



Figura 2 - Sistema térmico da fábrica de papel e celulose

Figura 3 - Sistema elétrico da fábrica de papel e celulose



A redutora 85/46 também abrirá e o processo de
despressurização do coletor de V85 continua até o trip do
TG3. A conseqüência final de qualquer solicitação de
carga elétrica que origine um desbalanço incompensável
do sistema de vapor é a ampliação do corte de cargas
elétricas.

Outro acidente esclarecedor refere-se à queda da
bomba de alimentação de licor da caldeira de recupera-
ção. Como a segunda bomba (stand by) não entrou em
operação em tempo, houve desligamento da caldeira.
Houve, então, despressurização do coletor de V85, o que
acabou por provocar a queda de geração do TG3. O corte
de geração do TG3 provocou o aumento de importação da
concessionária através do transformador T2. Perdeu-se
este transformador, e conseqüentemente a interligação
com a concessionária, por sobrecarga. O relê de rejeição
de cargas por subfreqüência então atuou abrindo o inter-
ligador de barras NP/P 13,8 e cortando algumas cargas
elétricas. A capacidade de geração passou a depender
apenas dos TG1 e TG2, que entretanto, devido à perda de
uma fonte de vapor das mais importantes, sofreram contí-
nua despressurização a montante mesmo com o alívio de
cargas elétricas, até que também estes TGs entraram em
trip. O resultado final foi o blecaute total da indústria.

A simples rejeição elétrica por subfreqüência não foi
capaz de equilibrar o sistema em nenhuma das contingên-
cias acima por não se ter idéia do montante de cargas que
de fato poderia ser atendido pelos turbogeradores consi-
derando-se as limitações do sistema térmico e efeitos dos
controles de pressão.

C.   Estabilidade do sistema da fábrica - modelo elétrico
puro

O sistema da fábrica foi analisado inicialmente do
ponto de vista puramente elétrico através de um modelo
desenvolvido sobre o DIgSILENT. A Figura 4 exempli-
fica os resultados para análise da abertura do paralelismo,
mostrando a variação de freqüência elétrica do sistema
prioritário após a abertura do paralelismo.

Observa-se que, apenas pela análise da disponibilidade
das máquinas, após a abertura do paralelismo via T2 os
turbogeradores suportariam toda a carga restante (aprox.
2,0 MW).

Deve-se ressaltar que nesta simulação já considerou-se
a retirada da temporização do relê de potência reversa que
protege o paralelismo, que foi uma das sugestões de
melhoria no sistema de proteção feitas durante o estudo
(1).

1)   Problemas não contemplados pelo modelo
puramente elétrico
O modelo denominado puramente elétrico não prevê,

no caso da CELUCAT, a pequena disponibilidade de
vapor para crescimento da geração elétrica, nem os
desvios na geração do TG3 devido ao abaixamento de
pressão do coletor de V85. Não são computados também
a atuação dos controles de pressão dos coletores de V4 e
V13, que atuarão no sentido de abrir válvulas redutoras.

Ocorre, especificamente para o caso de queda de
paralelismo, que o consumo de vapor para a nova condi-
ção é superior à máxima capacidade de produção em
cerca de 30t/h. Haverá, na realidade, uma intensa
despressurização do sistema de vapor, ocasionando

inicialmente a diminuição da geração do TG3 pelo
fechamento (limitação) da válvula de admissão de V85 -
vide item 5.4.2.2 - havendo tomada de vapor de V46
pelas admissões dos três TGs de acordo com os seus
estatismos. O consumo continuará acima do limite de
produção e a válvula redutora 85/46 abrirá mantendo o
ritmo de despressurização do coletor de V85 até o trip do
TG3. Os demais TGs tentarão ampliar a geração,
mantendo a despressurização do sistema de vapor e sua
geração será continuadamente reduzida havendo queda de
frequência - vide Figura 8 - e desligamento de cargas por
subfrequência. Poderá, enfim, como já sucedeu na
prática, haver colapso da central de cogeração.

Figura 4 - Freqüência após abertura do paralelismo.

        Modelo elétrico puro.

D.   Desenvolvimento de modelo de análise completo

Dadas as limitações do modelo puramente elétrico, a
FIGENER iniciou o processo de modelagem do sistema
térmico com vistas à fusão dos dois sistemas em único
modelo denominado modelo termoelétrico integrado.

1)   Sistema de excitação dos geradores
Resumidamente, os geradores possuem os seguintes

sistemas de excitação:
• TG1: Excitatriz CC com regulador de tensão digital
• TG2: Excitatriz CC com regulador eletrônico
• TG3: Excitatriz CA Brushless com PMG e regulador
de tensão digital

Já se dispunha no programa de modelos representati-
vos destes sistemas, não sendo necessária nenhuma
programação adicional.

2)   Reguladores de velocidade/pressão das turbinas

- TG1 e TG2:

Estas turbinas possuem reguladores de velocidade
mecânico-hidráulicos convencionais, sem controle de
pressão. Já se dipunha no programa de um modelo repre-
sentativo deste sistema, não sendo necessária nenhuma
programação adicional.

- TG3:

Esta turbina possui um controlador digital configurado
para controle das pressões dos coletores de V13 (extra-
ção) e V4 (contrapressão) na operação em paralelo com a
concessionária de energia elétrica e controle de veloci-
dade e pressão de extração na operação isolada, com



comutação automática entre os dois modos de controles.
Adicionalmente este regulador está configurado para o
controle de limite de pressão de admissão, isto é, quando
estas variáveis (o TG3 possui admissão de vapor em dois
niveis diferentes de pressão, como pode ser visto na
Figura 2) caem abaixo de um valor de referência, o
controlador comanda o fechamento destas válvulas,
sobrepondo-se a todos os outros controles.

Este controlador possui uma característica especial
chamada de tracking: quando um certo controlador está
inativo (p.ex., controlador de velocidade na operação em
paralelo com a concessionária), sua referência segue o
valor real da variável controlada (p.ex., a velocidade real)
e sua saída acompanha a do controlador ativo (p.ex., o
valor de saída do controlador de velocidade segue a do
controlador de pressão de contrapressão na operação em
paralelo), evitando assim variações bruscas nas saídas dos
controladores.

Além disso, este controlador realiza a coordenação
entre as válvulas de admissão de V85 e V46. Em outras
palavras, durante uma variação na demanda de vapor e/ou
energia elétrica, as válvulas de admissão são comandadas
com ganhos e limites diferentes. Quando uma delas
atinge seu limite, o controlador aumenta o ganho da outra
para fornecer o vapor demandado. Este sistema é repre-
sentado esquematicamente pelo diagrama de blocos da
Figura 5.

Controle
Pressão/velocidade

Controle Limite
Pressão V85 e V46

Controle
Pressão Extração

Coordenação e Atuação
das válvulas

pos. válvula V85

pos. válvula V46

pos. válvula V13

vel.

pV13

pV4

pV85 pV46

Figura 5 - Regulador de velocidade do TG3

3)   Modelos das turbinas - TG1, TG2 e TG3
Os modelos das turbinas foram modificados para

considerar suas curvas de eficiência e a variação dos
fluxos de admissão, extração e contrapressão e geração
termoelétrica causados pela variação de pressão e
temperatura.

Como exemplo, é mostrado na Figura 6 uma parte do
modelo da turbina do TG3 (1o corpo).

Figura 6 - Modelo de turbina do TG3 (1o corpo)

4)   Modelo dinâmico linearizado do sistema térmico
Este modelo leva em consideração as constantes de

tempo características dos coletores calculadas através da
modelagem térmica pura (modelo não-linear), geração de
vapor com controle de combustão simplificado, válvulas
de bypass e de segurança com seus controles de pressão e

o consumo de vapor.
Como exemplo, é mostrado na Figura 7 o diagrama de

blocos do coletor de alta pressão V85.

Figura 7 - Modelo do Coletor V85

E.   Estudo de caso: queda de paralelismo com a
concessionária

A contingência estudada consistiu na perda de
alimentação da concessionária ocorrida em uma subesta-
ção distante da fábrica, ou seja, durante o tempo em que o
paralelismo não é desfeito, os turbogeradores da fábrica
alimentarão outras cargas ligadas a esta subestação além
da própria indústria.

1)   Sistema de rejeição de cargas atual
Aqui é estudado o caso de queda do paralelismo com a

concessionária considerando-se apenas o sistema de
rejeição de cargas por relês existente.

Pela análise de disponibilidade de máquinas, o adicio-
nal de carga tomada pelos turbogeradores pelo trip do T2
(aprox. 2 MW) seria perfeitamente admissível, causando
apenas uma queda temporária da freqüência elétrica com
rápida recuperação.

Porém esta tomada de carga faz com que o fluxo de
vapor turbinado exceda - para o sistema em carga plena -
a máxima capacidade de produção em cerca de 30t/h.
Este déficit será sentido primeiramente no coletor de
V46, pois a tomada de V85 do TG3 é limitada pelo seu
controle. Porém o coletor de V85 também será afetado
pela abertura da válvula redutora de V85/46. A despres-
surização do coletor de V85 causará, além da diminuição
da geração elétrica do TG3 por redução do salto entál-
pico, a atuação do controle limite de pressão de V85 do
TG3, que ordena incondicionalmente o fechamento da
válvula de admissão de V85, reduzindo ainda mais a
geração elétrica deste turbogerador.

O reflexo destas limitações no sistema elétrico é a
queda de freqüência alguns segundos após a abertura do
paralelismo, como mostrado na Figura 8.

Os turbogeradores tentarão ainda compensar esta
queda de freqüência aumentando a tomada de vapor de
V46 de acordo com os seus estatismos. O consumo conti-
nuará acima do limite de produção e a válvula redutora
85/46 abrirá mantendo o ritmo de despressurização do
coletor de V85 até o trip do TG3. Também ocorrerá,
tardiamente, a rejeição de cargas não prioritárias pelo relê
de subfreqüência.

Os turbogeradores tentarão ainda compensar esta
queda de freqüência aumentando a tomada de vapor de
V46 de acordo com os seus estatismos. O consumo conti-
nuará acima do limite de produção e a válvula redutora



Figura 8 - Freqüência após abertura do paralelismo.

        Rejeição de cargas convencional.

85/46 abrirá mantendo o ritmo de despressurização do
coletor de V85 até o trip do TG3. Também ocorrerá,
tardiamente, a rejeição de cargas não prioritárias pelo relê
de subfreqüência.

Os demais TGs tentarão manter as cargas restantes e,
além de ser mantida a despressurização do sistema de
vapor, eles serão eletricamente sobrecarregados. Haverá
mais desligamentos de cargas por atuação dos outros
estágios do relê de subfreqüência e, a partir desta situa-
ção, poder-se-á atingir duas condições: TG1 e/ou TG2
alimentando parte das cargas da SE33 (que não é rejei-
tada), ou, como já sucedeu na prática, colapso da central
de cogeração.

Verifica-se que o sistema de rejeição de cargas não foi
suficiente para garantir a estabilidade do sistema termoe-
létrico: além de não garantir que as cargas remanescentes
respeitassem a disponibilidade de geração termoelétrica
de longo prazo, a despressurização dos coletores de vapor
agravou o problema acelerando a degradação do sistema.

2)   Sistema integrado de proteção e rejeição de cargas
antecipatório
Pela avaliação das disponibilidades de geração de

longo prazo, neste tipo de contingência o paralelismo
deve ser aberto via relê de potência reversa com atuação
instantânea, habilitado por um relê de taxa de variação de
freqüência atuando diretamente sobre o interligador de
barras P/NP13,8kV.

No caso de falha do relê de potência reversa, atuaria o
relê de sobrecorrente direcional P=>NP instalado no
interligador ou, em último caso, atuaria o 1o estágio do
relê de subfreqüência que também comanda a abertura do
interligador.

A lógica de intertravamento prevê ainda a rejeição das
subestações não prioritárias eventualmente conectadas ao
barramento P13,8 e a transferência automática das
subestações prioritárias conectadas ao barramento NP
13,8 para o barramento P13,8.

Na Figura 9, é mostrada a curva de freqüência desta
simulação já com as modificações sugeridas.

Pela curva de freqüência verifica-se que a queda de
freqüência antes da abertura do paralelismo é drástica.
Pelos cálculos executados (1), mesmo que os turbogera-
dores assumissem apenas as cargas não prioritárias antes
alimentadas pela concessionária (incluindo a barra
NP6,6) esta queda seria igualmente brusca (3,4 Hz/s).

Figura 9 - Freqüência após abertura do paralelismo.

 Rejeição de cargas antecipatória.

Com a rápida abertura do paralelismo via abertura
direta do interligador de barras P/NP 13,8kV (50 ms de
tempo de atuação do relê mais 50 ms de tempo de inter-
rupção do disjuntor) a queda de freqüência é minimizada
o suficiente para não causar a atuação do relê de subfre-
qüência e assim não rejeitar desnecessariamente cargas
prioritárias. Após a abertura, a freqüência do sistema
prioritário (agora operando em ilha) é recuperada por
atuação dos controles de velocidade dos turbogeradores.

O reflexo inicial desta contingência no sistema térmico
é o aumento de pressão no coletor de V4 e queda de pres-
são no coletor de V46 (com prejuízos para a geração de
energia elétrica) pela tendência inicial dos turbogera-
dores TG1 e TG2 de assumirem as cargas elétricas exce-
dentes e para isso aumentarem as suas admissões (e
descarga de V4 no caso do TG2) de V46.

Após a abertura do interligador, o TG3 passa para
controle de rotação (e pressão de extração) e quem
assume o controle de pressão do coletor de V4 é a válvula
redutora V46/V4. Simultaneamente, a potência que fluía
pelo interligador no sentido P=>NP deixa de existir,
equivalendo assim a uma rejeição de carga para o sistema
prioritário. Logo, a pressão no coletor de V4 abaixa e
estabiliza no setpoint da válvula redutora (3,6 bar) e a
pressão do coletor de V13 aumenta e começa a ser
compensado pelo controle do TG3.

Nos coletores de V85 e V46 ocorre uma pequena
oscilação de pressão pela atuação do controle da válvula
redutora V85/V46 que tende a compensar a queda inicial
de pressão no coletor de V46. A produção da caldeira A3
aumenta temporariamente para compensar a queda de
pressão no coletor de V85 pelo aumento de vazão de
válvula redutora V85/V46.

Em suma, o sistema térmico sente os efeitos indiretos
da queda do paralelismo com a concessionária e, como o
sistema de rejeição antecipatório foi dimensionado de
forma que as cargas remanescentes respeitassem a real
disponibilidade de geração termoelétrica para esta
contingência, mostra claramente uma tendência de esta-
bilização.

F.   Estudo de caso: trip do TG3

A contingência simulada consistiu no trip do turboge-
rador TG-3 por atuação de alguma proteção interna
(p.ex., proteção contra vibração excessiva nos mancais)
estando o sistema da fábrica em funcionamento normal



antes da falta.
Para se ilustrar a influência dos tempos de abertura 0-

100% das válvulas redutoras na estabilidade do sistema
térmico e sua influência na geração de eletricidade foram
efetuadas duas simulações com os valores extremos
dentro da faixa fornecida pela equipe técnica da fábrica:
5s e 3s.

Os gráficos das simulações encontram-se nas Figura
10 - (a) e 10 - (b).

Figura 10 - (a) - Pressões nos coletores após trip do TG3

 Tempo de abertura das válvulas: 5s

Figura 10 - (b) - Pressões nos coletores após trip do TG3

 Tempo de abertura das válvulas: 3s

A princípio a rede passa a fornecer a potência antes
gerada pelo TG-3 e o resto do sistema não é afetado a
exceção de uma queda de tensão e diminuição do fator de
potência global da fábrica. Mas para tal, o fluxo de
potência pelo transformador de entrada 69/13,8kV T2
aumenta significativamente levando-o a uma condição de
sobrecarga.

Para evitar que esta sobrecarga se prolongue e provo-
que um efeito cascata que possa conduzir o sistema ao
blecaute - atuação da proteção do T2=>perda do parale-
lismo com a CELESC=>sobrecarga dos TGs remanes-
centes - foi configurado um esquema de rejeição de
cargas por intertravamento lógico que atua neste tipo de
falta rejeitando as cargas não prioritárias alimentadas pelo
T2 e transferindo automaticamente subestações prioritá-
rias eventualmente conectadas ao barramento NP13,8
para o barramento P13,8 por segurança.

Independentemente dos tempos das válvulas redutoras,
o trip do TG-3 causa um déficit de vapor acentuado nos
coletores de V4 e V13 e conseqüentemente uma queda
rápida de pressão nestes.

Este intertravamento lógico também tem por objetivo a

rejeição de consumidores de vapor de forma a se minimi-
zar a despressurização dos coletores e compatibilizar-se
as cargas remanescentes com a disponibilidade de gera-
ção de curto prazo.

Como o controle de pressão dos coletores de baixa
pressão é assumido pelas válvulas redutoras V46/V13 e
V46/V4, o tempo de resposta delas é fundamental para
determinar a recuperação destas.

Com os tempos de abertura 0-100% em 5s, os resulta-
dos mostram que as pressões nos coletores de V4 e de
V13 chegam a 0,65 pu (2,6 bar) e 0,54 pu (7,0 bar)
respectivamente. Esta queda de pressão no coletor de V13
não é aceitável por se tratar de vapor utilizado na nebuli-
zação de combustível nos queimadores das caldeiras.

Com os tempos de abertura 0-100% em 3s, os resulta-
dos mostram que neste caso as pressões nos coletores de
V4 e de V13 chegam a 0,74 pu (2,95 bar) e 0,68 pu (8,8
bar) respectivamente. Esta queda de pressão no coletor de
V13 passa a ser aceitável por ser de curta duração.

Quanto aos coletores de alta pressão, inicialmente as
curvas mostram um aumento de pressão pela queda de
consumo representada pelo trip do TG3, até ocorrendo a
abertura das válvulas de segurança dos superaquecedores
das caldeiras de V85 (A-3 e R-2), modeladas por uma
válvula de segurança equivalente no coletor de V85.

Mas logo a despressurização dos coletores de baixa é
refletida no coletor de 46 (com prejuízos para a geração
de energia elétrica) pela abertura das válvulas redutoras
V46/V13 e V46/V4 e por fim refletida no coletor de V85
pelo aumento de vazão de válvula redutora V85/V46. A
produção da caldeira A3 aumenta temporariamente para
compensar a queda de pressão no coletor de V85.

Assim como nos coletores de baixa, a despressurização
nos coletores de alta é menor com a atuação mais rápida
das válvulas redutoras.

Conclui-se que os tempos de abertura 0-100% de todas
as válvulas redutoras devem ser diminuídos a valores não
superiores a 3 segundos para garantir a estabilidade do
sistema térmico.

Nota-se que seria impossível conduzir esta análise se
não se dispusesse de um simulador que possibilitasse a
implementação do modelo termoelétrico integrado.

V.   CONCLUSÕES

A partir da comparação entre os dois tipos de modela-
gem através das respostas fornecidas para a mesma
contingência e também a partir das comparações entre
simulações do transitório termoelétrico considerando em
uma, e não considerando em outra, a disponibilidade real
de geração termoelétrica, permitem concluir que:
• o modelo elétrico puro só é capaz de dar respostas
adequadas para o problema de estabilidade elétrica em
transitórios termoelétricos nos primeiros instantes após
um acidente, onde o principal fator de influência é a
reserva girante de máquinas conectadas ao sistema e a
carga elétrica na condição pré-falta;
• para a análise de estabilidade elétrica nos segundos
posteriores a um acidente, é necessária a aplicação de um
modelo completo, denominado modelo termoelétrico
integrado, que leva em conta os tempos de atuação e



resposta do sistema de vapor, incluindo válvulas de
bypass, malhas de controle destas e do sistema de
combustão, batentes de geração de vapor, etc.;
• os sistemas de proteção de paralelismo são de vital
importância, pois devem garantir a pronta separação dos
sistemas prioritários da concessionária em caso de falhas
externas porém evitando atuações indevidas. Deve-se
ressaltar que estas proteções devem separar os sistemas
prioritários e não prioritários em um ponto onde o desba-
lanço entre carga e geração elétrica sejam minimizados
• se em conjunto com um sistema de proteção do parale-
lismo otimizado, for implantado um sistema de rejeição
de cargas antecipatório, que pode consistir desde um
simples intertravamento lógico até um sistema digital que
rejeite cargas através de um sistema de supervisão e
controle on-line, que leve em conta a disponibilidade real
de geração termoelétrica, é garantida a estabilidade do
sistema termoelétrico para todas as faltas que envolvam
perda de parte das fontes de energia elétrica ou térmica.
• dentro desta nova filosofia de rejeição de cargas em
sistemas termoelétricos, que vale-se dos recursos de
supervisão e automação de sistemas hoje perfeitamente
disponíveis, os sistemas tradicionais de rejeição de cargas
por subfreqüência assumem o papel de retaguarda do
sistema principal, pois sua ação é sempre remediadora,
nunca preventiva.

VI.   POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO

Pela completeza da modelagem termoelétrica inte-
grada e pela sua fidelidade às características físicas e
operativas reais de um sistema termoelétrico, vislum-
bram-se outras possibilidades de aplicação.

A.   Análise de estabilidade on-line

Neste sistema, valores de demanda e geração elétricas
e consumos e produção de vapor são atualizados automa-
ticamente via um sistema supervisor e enviados ao banco
de dados de um simulador como o DIgSILENT, onde já
estariam armazenados todas as características físicas
(configuração, capacidades nominais, etc.) e de controle
do sistema termoelétrico.

O simulador é configurado para executar uma série de
contingências pré-definidas em um processo de batelada.
No caso de alguma das contingências resultar em uma
condição pós-falta não estável, o operador é orientado a
executar ações como mudança de set-points de controle
ou transferência de cargas. Ou ainda, estas ações podem
ser tomadas automaticamente pelo sistema.

A pré-definição das contingências mais importantes e
dos procedimentos operacionais são efetuados através do
estudo detalhado dos sistemas térmico e elétrico da
indústria, levando-se em conta ainda características bási-
cas do processo industrial e da rede elétrica da concessio-
nária local.

B.   Treinamento

A modelagem termoelétrica integrada utilizada em um
simulador digital como o DIgSILENT é bastante
adequada para o treinamento de engenheiros e operadores
de utilidades para procedimentos operativos em situações
normais e de emergência, uma vez que ela representa

fielmente a realidade física e operativa de um sistema
termoelétrico.

C.   Análise de estabilidade de centrais de cogeração em
ciclo combinado

Em sistemas de cogeração em ciclo combinado, é
virtualmente impossível desvincular-se o sistema elétrico
do sistema térmico, mesmo em análises de curto e médio
prazos.

Isto deve-se principalmente ao fato de que neste tipo
de central a capacidade de geração de vapor na caldeira
de recuperação para a turbina a vapor é diretamente
ligada à temperatura e à vazão dos gases de escape da
turbina a gás, que variam substancialmente com a atuação
dos seus controles de velocidade e temperatura.

Logo, a aplicação de um modelo termoelétrico inte-
grado não só é adequada como também é necessária para
este tipo de análise.

Em [4] são discutidas em mais detalhes as característi-
cas da modelagem de centrais em ciclo combinado.
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