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Abstract – This paper treats technical aspects of parallel
operation of self-generating industrial systems and utility
grid. The focus is on typical protection and operation
philosophies nowadays adopted by cogenerating
industries based on studies performed by FIGENER in
the last two years. The work is developed by way of
identifying which points could be improved and could
permit a better utility and self-generating industries
integration looking toward a general improvement of
electric power quality and energy efficiency.

Resumo – Este trabalho trata dos aspectos técnicos do
paralelismo com enfoque nas filosofias típicas de
operação e proteção do paralelismo hoje adotadas pelas
indústrias cogeradoras, baseado em estudos realizados
pela FIGENER nos últimos dois anos. O trabalho é
desenvolvido de modo a se identificar os aspectos que
podem ser melhorados e que permitam uma melhor
integração entre autoprodutores e concessionárias de
energia elétrica visando a melhoria global da qualidade
do fornecimento de energia elétrica e da eficiência
energética.

I.   INTRODUÇÃO

O paralelismo de sistemas industriais de cogeração de
energia elétrica e vapor com a rede pública é um assunto
muito discutido entre profissionais de órgãos reguladores,
concessionárias de energia elétrica e do setor privado. A
questão torna-se mais instigante quando trata-se de
qualidade do fornecimento de energia e do futuro do setor
de energia elétrica no Brasil.

Para muitos consumidores industriais de médio e
grande porte, suprir a demanda de energia elétrica em
parte ou totalmente através de geração própria é a melhor
solução do ponto de vista econômico. O ciclo a ser usado
para a geração própria depende tanto de fatores relativos
ao processo da indústria, entre eles consumo de energia
térmica (vapor e/ou gases quentes) e consumo de energia
elétrica, quanto fatores externos e conjunturais como
tarifa de energia elétrica, disponibilidade e custo de
combustíveis e o custo do próprio equipamento a ser
utilizado para geração própria. Independente do aumento
da confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, é
alcançado um melhor aproveitamento das fontes

primárias de energia o que contribui para a economia de
insumos.

Em países em desenvolvimento, onde o consumo de
energia elétrica cresce a taxas relativamente elevadas e as
redes de transmissão e distribuição de energia elétrica não
estão perfeitamente estabelecidas devido à necessidade de
crescimento (e investimento) contínuo, a necessidade de
se criar uma fonte de energia elétrica confiável é muitas
vezes a principal motivação para se instalar a geração
própria numa indústria.

II.   VANTAGENS DO PARALELISMO

A princípio, pode parecer que as vantagens previstas
da geração própria podem ser alcançadas operando-se
isoladamente da rede pública. Porém, na prática,
considerações econômicas e de confiabilidade favorecem
a operação em paralelo. Dentre estas considerações,
pode-se citar:
• otimização da operação do sistema termoelétrico pela
possibilidade de se operar os turbogeradores de acordo
com o consumo de energia térmica comprando da rede a
energia elétrica suplementar para a indústria ou até
mesmo exportando os excedentes de geração para a
concessionária;
• regulação automática do intercâmbio de potência ativa
e do fator de potência no ponto de interligação;
• possibilidade de se isolar o sistema da indústria do da
rede pública quando ocorre falha nesta última,
garantindo-se o fornecimento de energia elétrica ao
menos para as cargas prioritárias da indústria. Também,
em caso de falha na geração própria, não haverá
interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A avaliação da interligação do sistema autoprodutor
com a rede pública é de fundamental importância para
permitir que sejam atingidas todas as vantagens do
paralelismo. Esta avaliação deve definir aspectos de
operação e controle do sistema, configuração do circuito,
sua monitoração e sua proteção, pontos de sincronização
e de isolamento do circuito em caso de falhas,
aterramento, entre outros.

III.   SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO PARALELISMO

Na ocorrência de faltas, os equipamentos de
isolamento automático devem atender às seguintes
condições:
• problemas na rede da concessionária que possam



causar problemas para o sistema elétrico da indústria
devem ser prontamente detectados e resultar no
isolamento dos dois sistemas;
• problemas na geração própria não devem causar a
interrupção do fornecimento da rede da concessionária;
• curto-circuitos no sistema da indústria também não
devem causar a interrupção do fornecimento da
concessionária. Desta maneira assegura-se a manutenção
do nível de tensão e fornecimento de potência reativa
após a eliminação da falta (depende das características da
rede e da capacidade dos equipamentos de interligação).

Para atender a todas estas condições, a proteção do
paralelismo é composta por uma combinação lógica de
vários tipos de relês. Os relês fundamentais que devem
compor o esquema são sub e sobretensão e sub e
sobrefreqüência. Para acelerar a atuação da proteção em
caso de faltas e evitar a atuação indevida destas proteções
em outras condições, acrescentam-se ao esquema relês
direcionais de corrente e potência ativa e relês de taxa de
freqüência.

Em sistemas onde os tempos críticos de abertura de
falta (limites de perda de estabilidade para curto-
circuitos) são baixos ou onde os tempos de atuação das
proteções de curto-circuito são altos por questões de
seletividade, deve-se limitar os tempos de eliminação de
faltas para diminuir o risco de instabilidade. Isto pode ser
resolvido através da otimização dos ajustes da proteção
(se houver margem para tal) e modernização dos
equipamentos, cujo alto custo não é geralmente
justificável pela redução de eventos não estáveis e
redução de risco de dano no turbogerador. A alternativa
nestes casos é a instalação de relês de perda de
sincronismo que funcionam pelo critério de mudança
repentina de ângulo de fase da tensão, que conseguem
detectar a perda de sincronismo antes mesmo de ocorrer o
escorregamento de um pólo do gerador.

A definição do esquema ideal de proteção para o
paralelismo depende fortemente do comportamento
dinâmico do sistema a ser protegido. Apesar de já
existirem esquemas e ajustes consagrados, a maneira
mais confiável de se verificar a adequação do esquema e
de se analisarem casos especiais é através de simulações
dinâmicas em programas que permitam a modelagem
dinâmica de todos os relês do paralelismo e de outros que
possam causar trip de geradores ou cargas prioritárias por
atuação indevida (tipicamente relês de sobrecorrente,
perda de campo e de reversão de potência dos geradores e
relês de subtensão de motores), além da modelagem
detalhada das características eletromecânicas da carga
(principalmente grandes motores de indução e síncronos)
e dos geradores.

IV.   FALTAS TÍPICAS E SUAS IMPLICAÇÕES NOS DOIS
SISTEMAS ENVOLVIDOS

Nas Tabelas 1 e 2 são resumindas as faltas típicas que
envolvem a proteção do paralelismo e suas implicações
potenciais tanto no sistema da indústria quanto no da
concessionária.

Deve-se ressaltar que todas estas faltas causam
distúrbios no sistema térmico (devido à variação de
geração dos turbogeradores e rejeição de cargas

consumidoras de energia térmica) que influenciam a
estabilidade de longo prazo do sistema termoelétrico
como um todo. A estabilidade de longo prazo é assunto
de outro trabalho desenvolvido pela FIGENER.

V.   RELIGAMENTO DE LINHAS NO SISTEMA DA
CONCESSIONÁRIA

Deve ser dada atenção especial à questão do
religamento após a ocorrência das faltas.

O religamento do ramal que alimenta uma indústria
cogeradora (religamento radial) deve ser evitado, pois o
desligamento momentâneo da interligação com a
concessionária permitirá que os geradores da indústrias
acelerem ou desacelerem e assim eles não estarão mais
em fase com a rede no momento do religamento. Isto
causaria grandes oscilações de torque nos eixos das
máquinas de tal forma que a fadiga resultante pode levar
a um defeito prematuro nos equipamentos. A proteção do
paralelismo deve ser rápida e sensível o suficiente para
isolar o sistema antes do religamento. No caso do fluxo
na interligação em regime ser baixo, a variação das
grandezas elétricas na interligação assim como a atuação
da proteção serão mais lentas de forma que neste caso a
maneira mais confiável (porém mais cara) de se evitar o
religamento é a transferência do sinal de trip da linha da
concessionária para a chegada na subestação da indústria.
Também pode-se instalar no religador um relê de cheque
de linha desligada que impediria o religamento no caso da
linha se mantiver energizada pela geração da indústria.

A confirmação da atuação correta da proteção deve
preferencialmente ser verificada através de simulações
dinâmicas. Através de uma modelagem detalhada do
sistema incluindo neste os relés de proteção do
paralelismo e o religador, pode-se avaliar a atuação da
proteção para várias condições de carga tanto na
concessionária quanto na indústria e pode-se avaliar
também a influência do tipo de falta e sua duração na
proteção estudada.

Outro tipo de religamento que pode causar efeitos
danosos ao sistema da indústria é aquele que não é
efetuado no ramal que alimenta a indústria, mas em um
ramal próximo, o que pode alterar o fluxo de potência (e
conseqüentemente o ângulo de fase da tensão)
significativamente no ramal que alimenta a indústria.

Neste caso, se o modelo do sistema da concessionária
nas proximidades da indústria for agregado ao da própria
industria para estudos de transitórios dinâmicos, pode ser
estudado o efeito dos religamentos em linhas próximas no
sistema da indústria. No caso de serem identificados
problemas potenciais, pode-se discutir com a
concessionária mudanças na prática de religamento nesta
área.

VI.   EXEMPLOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO
PARALELISMO

Na Figura 1 é mostrado o exemplo de proteção do
paralelismo de uma indústria  com as seguintes
características:



Falta Implicações potenciais no
sistema da indústria

Implicações potenciais no
sistema da concessionária

Desligamento acidental do
fornecimento de energia elétrica
da concessionária

Variação de freqüência;
variação de tensão;
problemas se houver religamento
automático da linha;
sobrecarga dos geradores;
rejeição de cargas;
trip de geradores.

Linha permanece energizada até
atuar proteção da indústria;
problemas se houver religamento
automático da linha.

Curto-circuito e posterior
desligamento do fornecimento de
energia elétrica da concessionária

Variação intensa de tensão;
drop-out de contatores de
motores;
déficit de potência reativa com a
reaceleração de motores de
indução;
sobrecarga dos geradores;
trip de geradores.

Desligamento de cargas de
consumidores nas proximidades
da falha.

Perda de geração significativa no
sistema da concessionária (p.ex.
Itaipu e Xingó)

Variação de freqüência com alta
taxa;
rejeição de cargas;
perda de sincronismo;
sobrecarga dos geradores;
trip de geradores.

Variação de freqüência com alta
taxa;
sobrecarga dos geradores;
rejeição de cargas (ERACs);
oscilações de potência em LTs;
trip de geradores;
trip de LTs.

Tabela 1 - Faltas típicas no sistema da concessionária

Falta Implicações potenciais no
sistema da indústria

Implicações potenciais no
sistema da concessionária

Curto-circuito no nível de tensão
de distribuição de energia elétrica
da indústria

Variação intensa de tensão;
drop-out de contatores de
motores;
desligamento do paralelismo;
déficit de potência reativa com a
reaceleração de motores de
indução;
rejeição de cargas;
perda de sincronismo;
sobrecarga dos geradores;
trip de geradores.

Desligamento de cargas de
consumidores nas proximidades
da indústria.

Desligamento acidental de
turbogerador

Sobrecarga dos geradores
remanescentes e/ou da
interligação;
desligamento do paralelismo;
trip de geradores.

Sobrecarga na linha que fornece
energia elétrica para a indústria.

Tabela 2 - Faltas típicas no sistema da indústria

• interligação com a concessionária: duas LTs de 230
kV, ramal exclusivo;
• geração própria: quatro turbogeradores a vapor mais
dois a gás, totalizando 150 MW em horário de ponta;
• carga própria: aproximadamente 250 MW.

A principal vantagem do paralelismo neste caso é a
modulação da geração própria de acordo com a tarifa de
e.e. (horário fora de ponta - geração mínima para atender
consumo de energia térmica, horário de ponta - aumento
da geração através do aumento do fluxo de vapor para
condensação), deste modo otimizando o custo da energia
elétrica para a empresa e aliviando a carga do horário de
ponta para a concessionária.

Para a definição do esquema de proteção e seus ajustes
foram levadas em consideração  particularidades do

sistema tais como:
• por um acordo com a concessionária local, a empresa
deve adequar o seu sistema de proteção do paralelismo e
de rejeição de cargas ao ERAC (esquema regional de
alívio de carga) da concessionária, contribuindo assim
para a estabilidade do sistema interligado como um todo;
• no caso de desligamento dos ramais de 230 kV do lado
da concessionária (condição esta possível devido à
atuação de uma proteção de sobrecarga especial da
concessionária) não há religamento. Além disso, como
neste caso haverá sempre um desbalanço de potência
ativa significativa quando o fornecimento de e.e. da
concessionária for interrompida, este desligamento é
facilmente detectável por um relê de taxa de freqüência
com backup por subfreqüência;



Figura 1 - Exemplo de proteção do paralelismo, indústria A.

• para a perda de geração mais grave no sistema da
concessionária, a freqüência se recuperava no médio
prazo porém atingia valores transitórios que ativavam o
nível menos prioritário dos relês de rejeição de cargas da
indústria.

Neste caso, devido à grande variedade de faltas
possíveis e de configurações do sistema, foram realizadas
várias simulações com o modelo dinâmico completo,
incluíndo um modelo simplificado do sistema da
concessionária e o modelo dinâmico dos relês de proteção
do paralelismo, para virtualmente esgotar as
possibilidades de falhas do sistema.

Na Figura 2 é mostrado o exemplo de proteção do
paralelismo de outra indústria com as seguintes
características:
• interligação com a concessionária: uma LT de 88 kV,
ramal compartilhado com outros consumidores;
• geração própria: um turbogerador a vapor com
capacidade de 10 MW;
• carga própria: aproximadamente 25 MW.

As principais vantagens do paralelismo neste caso são
a possibilidade de se operar o turbogerador na geração
mínima para atender o consumo de energia térmica
independente do fato da carga prioritária ser maior que
esta geração mínima e a possibilidade de se ativar uma
caldeira elétrica em períodos que houver disponibilidade
de ETST (energia temporária de substituição térmica),
deste modo otimizando o custo da energia elétrica para a
empresa e contribuindo para a otimização do custo de
geração e operação do sistema da concessionária.

Para a avaliação do esquema de proteção e dos seus
ajustes foram levadas em consideração  particularidades
do sistema tais como:
• por critério de projeto, a separação dos dois sistemas

deveria acontecer em ponto do sistema de distribuição de
e.e. que já descartasse as cargas menos prioritárias do
sistema. Logo, o esquema de proteção deveria ser
instalado no sistema interno da indústria e deveria atuar
diretamente na interligação de cargas prioritárias e não
prioritárias;
• alimentador da caldeira elétrica é uma derivação da
interligação de cargas prioritárias e não prioritárias. Logo,
um curto-circuito neste alimentador causava
inevitavelmente a abertura da interligação. Como foi
descartada a relocação deste alimentador para um do
painéis, foi elaborada uma lógica que impedia a atuação
do esquema de proteção do paralelismo se os relês de
sobrecorrente do alimentador da caldeira elétrica
estivessem em alarme ou trip;
• Em caso de curto-circuito no sistema da
concessionária ou no sistema interno de distribuição de
e.e. com a subseqüente separação da interligação, foi
verificado através de simulações que o gerador não teria
capacidade de fornecer potência reativa para os motores
de indução (90% da carga da indústria) que estariam
reacelerando após a retomada parcial do nível de tensão
do sistema. Para solucionar este problema, foi elaborado
um esquema de rejeição de carga por subtensão
prolongada que permite o restabelecimento completo do
nível de tensão do sistema.

Neste caso foram realizadas várias simulações com o
modelo dinâmico completo, incluindo o modelo dinâmico
dos relês de proteção do paralelismo, para verificar a
atuação dos esquemas lógicos e de proteção sugeridos.



Figura 2 - Exemplo de proteção do paralelismo, indústria B.

VII.   CONCLUSÕES

O paralelismo é vantajoso tanto para a indústria
autoprodutora quanto para a concessionária não só do
ponto de vista de melhoria da confiabilidade do sistema
mas também do ponto de vista econômico-financeiro.

Os problemas técnicos de segurança da operação de
sistemas que alimentam indústrias autogeradoras são
perfeitamente solucionáveis através da elaboração
cuidadosa de esquemas de proteção da interligação e da
análise dos sistemas de religamento da concessionária.
Com a tecnologia de relês hoje disponível, virtualmente
qualquer falta é detectada em tempos pouco maiores que
um ciclo, conseguindo-se tempos de eliminação de faltas
de 60 ms.

Também, a tecnologia de simuladores digitais de
sistemas de potência permite um refinamento na
modelagem tal que o modelo de qualquer sistema físico
que influencie o fenômeno a ser estudado (relês e lógicas
de proteção, reguladores especiais, sistema térmico, etc.)
pode ser agregado ao modelo do sistema elétrico
podendo-se assim gerar resultados muito próximos aos
obtidos através de testes no sistema real.

Logo a autoprodução e o paralelismo não devem ser
desestimulados por temores tecnicamente refutáveis,
devendo-se, sim, incentivar sua associação para viabilizar
o aproveitamento do potencial de geração de indústrias e
assim chegar-se a uma redução do custo global de energia
elétrica  e das fontes primárias de energia.
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