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RESUMO 

 

Essa dissertação apresenta um estudo para a melhoria de lógicas de controle de comutação 

de fontes de serviços auxiliares aplicados em usinas hidrelétricas. O principal enfoque a ser dado se 

identifica na melhoria dos processos de análise das rotinas de supervisão e controle, com o objetivo 

de garantir à usina a manutenção e operação do sistema elétrico em condições adversas, através da 

análise das ocorrências de falhas nos dispositivos de supervisão e proteção das fontes de 

alimentação, as quais fornecem energia para a operação e controle de usinas. Inicialmente foram 

estudadas as formas de operação do sistema de alimentação de serviços auxiliares da usina e, com a 

utilização de um procedimento de verificação de erros dos equipamentos, foram identificadas as 

condições operativas de cada componente envolvido no processo, sendo que os sinais vitais de cada 

dispositivo foram tratados e incluídos nas rotinas de controle e supervisão dos serviços auxiliares, 

visando assim fornecer ao processo de operação e manutenção de usinas maior robustez e 

confiabilidade. Com a identificação das situações em que a lógica de supervisão e controle torna 

parte do sistema desassistido e, com a aplicação do estudo dos componentes elétricos envolvidos 

neste processo, foi verificado que as rotinas de supervisão dos serviços auxiliares apresentaram 

maior autonomia. Com a inclusão das informações intrínsecas dos dispositivos, as rotinas de 

supervisão identificam os erros nos equipamentos, e com essa informação ocorre a desativação do 

ramal de alimentação ao qual o equipamento compõe, e nesse momento outra fonte de alimentação 

passa a atuar. Nessas condições não são necessárias as intervenções humanas no processo de 

comutação de fontes, pois com a ocorrência e identificação de qualquer erro dos dispositivos, a 

lógica adota a rotina necessária para que sejam comutados os equipamentos envolvidos, mantendo a 

alimentação confiável do painel de serviços auxiliares, e mantendo assim segura a operação e 

manutenção de usinas hidrelétricas.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation is going to present improvements may be used as an option to switch power 

sources of auxiliary services in hydroelectric plants.  Aiming the processes of supervision and 

control, a plant tries to guarantee complete operation to the electric system when demanded, but 

sometimes this necessity could not be done. One of these disturbs is the lack of stability in some 

power sources, therefore a faster switch of them may be executed, by humans or automatically by 

some logic. In general a switch operation occurs after alarms are reported, depending on how long 

the action is, it can be more expensive than planned.  Therefore, methods of decreasing it have a 

great chance be analyzed by power plants engineers. Focusing to achieve this target, the auxiliary 

service feeding the system was studied using a procedure for checking errors of equipments, then 

the operating conditions of each component involved in the process was identified, the vital signs of 

each device were treated and included in routines of control and supervision of auxiliary services 

aiming to provide a greater reliability. Mapping all these situations in the logic of supervision and 

control that makes the system unattended, and with the application of the study of the electrical 

components involved in this process, were verified some routines of the auxiliary services to get a 

greater autonomy. After including those intrinsic information of the devices, the supervision 

routines then identify the errors from the equipment deactivating its power branch link, enabling 

another power source to start its action. In these conditions, human interventions in the switching 

process are not necessary, because with the occurrence and identification of any device error, the 

logic adopts the routine necessary to switch the equipment involved itself, maintaining reliable the 

source power of the auxiliary services. Thus, maintaining a safe operation and maintenance of 

hydroelectric plants. 

 

 

Keywords: Switching, improvement, maintenance, supervision, operation. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Desde o início da revolução industrial se busca a substituição do trabalho humano por 

sistemas automatizados que, além de proporcionar maior desempenho para o sistema produtivo, 

dispensa o homem de atividades laboriosas, repetitivas e por isso sujeita a erros e desvios de 

qualidade, deixando-o livre para tarefas mais intelectualizadas ou sob o domínio do pensamento. 

Desde os primeiros teares automáticos, desenvolvidos em 1801 por Joseph Jacquard, buscou-se a 

substituição da mão de obra humana pela automatização de processos, aumentando com isso o 

desempenho e a qualidade dos processos industriais (Silveira, 2006). 

Com o desenvolvimento dos transmissores eletrônicos, na década de 70, surgem os 

primeiros equipamentos eletrônicos medidores de campo que se comunicavam com os 

controladores analógicos, sendo que os sistemas lógicos e de intertravamento eram realizados com o 

auxílio de relés e chaves eletromecânicas. Com a evolução dos sistemas de controle, surgem os 

CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) responsáveis pela aquisição e tratamento de dados 

com auxílio das lógicas de controle, e pela transmissão dos dados até a central de operação de onde 

todo o sistema é comandado, além do comando local (Silveira, 2006). 

Para a operação dos CLPs, são necessárias as elaborações de lógicas de controle, que são 

responsáveis por efetuar as análises das condições operativas de todos os equipamentos envolvidos 

num processo. As informações dos dispositivos eletromecânicos são aquisitados por meio de 

entradas digitais e/ou analógicas, e processadas pelo CLP, após a análise das rotinas lógicas 

construídas em suas memórias. 

A elaboração deste trabalho será direcionada ao estudo das lógicas de controle aplicados na 

automação de Usinas Hidrelétricas (UHEs), com o intuito de otimizar o processo analítico das 

rotinas de controle e tornar o sistema mais autônomo e flexível, fornecendo maior segurança para o 

controle dos processos envolvidos em UHEs. 

Será dada ênfase neste trabalho às lógicas de comutação de fontes de serviços auxiliares, 

através do estudo minucioso das lógicas de controle, com auxílio de simulações, com o intuito de 

confirmar a eficácia do estudo realizado. 
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1.1 - OBJETIVOS 

1.1.1 - Principal 

O objetivo principal deste trabalho consiste na melhoria de lógica de comutação de fontes de 

serviços auxiliares, com interação automática, aplicados a usinas hidrelétricas. 

1.1.2 - Específicos 

 Estudar as lógicas de controle dos sistemas supervisórios aplicados a Usinas Hidrelétricas; 

 Propor adequações nas lógicas de comutação de fontes de Serviços Auxiliares; 

 Comprovar a atuação da lógica adequada; 

 Efetuar um estudo de caso demonstrando uma situação em que pode ocorrer uma falha no 

sistema e, que com a implementação desta proposta, verificar o comportamento do sistema 

frente a nova solução. 

 

1.2 - Justificativa e relevância 

A qualidade da energia é um conjunto de limites elétricos que garantem o adequado 

funcionamento de um equipamento sem influenciar no desempenho ou ainda diminuir de forma 

apreciável sua vida útil. Das várias grandezas elétricas existentes, a qualidade da energia está 

adequadamente caracterizada sobre a tensão, pois ela está sob o controle das empresas produtoras 

de energia elétrica e, portanto, passível de manipulação e padronização. O mesmo não se pode dizer 

a respeito da corrente elétrica, pois a mesma é definida pela natureza da carga conectada ao Sistema 

Elétrico de Potência (NETTO, 2007). 

A alimentação dos serviços auxiliares de UHEs se torna imprescindível, tendo em vista que 

é este o sistema que faz o controle da usina em situações normais e, deve garantir o fornecimento de 

energia também em casos críticos onde há uma limitação de fontes para manutenção segura da 

usina. Tendo em vista o conceito apresentado anteriormente, a medida básica para a análise da 

comutação de fontes, é o sinal de subtensão nas barras que alimentam o painel principal de serviços 

auxiliares.  
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   A importância deste trabalho residirá na oportunidade de desenvolver um sistema de 

automação aplicado à comutação de fontes de serviços auxiliares de UHEs, de forma a tornar o 

sistema o mais autônomo possível, deixando-o mais robusta, ou seja, com maior verificação de 

prováveis erros que possam causar a perda do sistema elétrico, monitorando dessa forma diversas 

condições que assegurem o objetivo esperado. Sendo assim, para cada fonte ou ramal de 

alimentação dos serviços auxiliares, serão considerados os pontos de controle de cada equipamento 

no início da lógica, de forma a garantir que aquele circuito esteja habilitado para efetuar a 

alimentação do sistema, e o possa realizar com sucesso, tornando assim a lógica seletiva. 

     Esta adequação, em comparação com a lógica tradicional, faz com que a lógica não fique 

estagnada numa mesma seleção por anomalias de equipamentos, ao passo que a aquisição atual não 

trata as informações dos equipamentos, mas sim apenas as condições genéricas do sistema como a 

presença de tensão no ramal de alimentação o que se torna restritiva caso ocorra a falha do próprio 

equipamento. 

Com a elaboração deste trabalho pretende-se chegar a um modelo lógico para melhoria das 

lógicas de controle de serviços auxiliares aplicados a sistemas industriais a partir do estudo 

detalhado das condições dos equipamentos envolvidos nesse processo e das lógicas otimizadas para 

esse processo. 

 

1.3 - Descritivo da dissertação 

A dissertação está dividida em cinco capítulos.  

No segundo capítulo será apresentada a fundamentação teórica do presente trabalho, a qual 

identificará o cenário envolvido neste projeto e os principais conceitos a serem utilizados. O 

objetivo deste capítulo é fornecer uma base sobre os conceitos a serem empregados no restante do 

trabalho. 

No terceiro capítulo serão apresentadas as lógicas de supervisão e controle, objeto desse 

estudo, fazendo todas as considerações sobre a situação atual do emprego das lógicas de comutação 

de fontes.  

No quarto capítulo será apresentado o estudo da melhoria das lógicas, com a demonstração 

das identificações das variáveis empregadas e por fim a apresentação dos testes e validações 

comparando-se a lógica atual com a lógica objeto desse estudo. 

No quinto capítulo serão apresentadas as considerações finais, com a exposição de 

conclusões deste trabalho e perspectivas de trabalhos futuros. 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 - Histórico 

Até a década de 1950, os sistemas de medição e controle pneumáticos eram dominantes na 

indústria, sendo que eles ofereciam pouca precisão e confiabilidade. O sinal padrão adotado no 

Brasil para estas aplicações era a variação da pressão de ar na faixa de 0,2 a 1,0 Kgf/cm² ou de 0,2 a 

1,0 bar. Este tipo de sinal continua sendo utilizado na atuação de válvulas de controle e está 

presente em algumas malhas de controle em processos industriais antigos que não foram 

automatizados (Barbosa, 2006).  

A partir da década de 1970, impulsionados pela crescente competitividade na indústria, 

surgem os primeiros transmissores eletrônicos. Os primeiros equipamentos eletrônicos medidores 

de campo, se interligavam aos controladores através de sinais analógicos de tensão ou corrente (0-

10V e 0-20mA). A parte de lógica discreta (liga/desliga) e intertravamento, era implementada pela 

combinação de relés e chaves eletromecânicas (Barbosa, 2006). 

Na década de 80, o padrão de comunicação analógica (4 a 20 mA) se estabelece como 

principal forma de conectar os equipamentos de campo, como os transmissores, válvulas de 

controle e motores, aos equipamentos de controle do processo. Esses equipamentos de controle 

geralmente eram instalados em enormes painéis em salas conhecidas como Centro de Controle, 

onde os operadores tinham acesso de leitura e ajuste nos controladores. Os registros históricos das 

variáveis de processo em função do tempo eram feitos por registradores, pneumáticos ou 

eletrônicos, em cartas graduadas com escalas diversificadas. As funções de integração ou 

totalização dos dados de processo, anúncio de alarmes, indicação e outros, eram realizadas por 

equipamentos dedicados a cada função específica. O operador, em muitos casos, ficava à mercê de 

uma centena de pontos de leitura (Barbosa, 2006). 

O primeiro CLP – controlador lógico programável, equipamento de controle micro 

processado, surgiu em 1968, devido à sofisticação dos processos industriais, que requeriam sistemas 

mais rápidos e confiáveis. O CLP foi originalmente concebido para substituir os incontáveis relés 

de circuitos lógicos de controle discreto, porém, hoje é utilizado para praticamente todos os tipos de 

controle, como será abordado mais adiante neste capítulo.  

A tecnologia da informação começa a entrar neste ambiente industrial na década de 1980, 

com o surgimento dos Sistemas Digitais de Controle Distribuídos com a utilização de cartões de 

Entrada e Saída (E/S) dedicados. Surgem também os primeiros sistemas supervisórios, que 

possibilitavam ao operador o controle em um único console, de todas as variáveis de processo da 
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planta industrial. Estes sistemas tinham o propósito de substituir os antigos equipamentos de painel, 

como os controladores, anunciadores de alarmes, registradores e muitos outros, e centralizá-los em 

uma única interface, que possibilitasse o acesso a todas as informações do processo, de maneira 

ágil, rápida e efetiva (Barbosa, 2006). 

2.2 - Evolução do processo industrial 

De acordo com Silveira (2006) um processo industrial pode ser definido como a aplicação 

do trabalho e do capital para transformar a matéria-prima em bens de produção e consumo, através 

de meios e técnicas de controle, obtendo valor agregado ao produto. 

O processo industrial é dividido basicamente em dois tipos, de acordo com a manipulação 

das variáveis a serem controladas. Se as variáveis forem do tipo analógicas, ou de tempo contínuo, 

o processo é considerado do tipo continuo; caso as variáveis sejam do tipo discreta, ou digital, o 

processo é considerado do tipo discreto. 

Com o acionamento elétrico dos relés, através de suas bobinas, os contatos mecânicos 

principais e auxiliares operam indicando a informação que se está aquisitando. Por utilizar-se de 

contatos mecânicos, a aplicação dos relés torna-se susceptível ao desgaste além de serem lentos 

(Silveira, 2006). 

Até o início da década de 1960, a utilização de relés eletromecânicos predominava na 

indústria. Com a criação dos dispositivos microprocessados, vieram os CLPs, em que a forma 

básica de programação é baseada na lógica de programação dos diagramas elétricos a relés, e seu 

funcionamento é caracterizado por rotinas cíclicas de operação, efetuando controle discreto, ou seja, 

operando apenas variáveis digitais (Silveira, 2006). 

2.3 - Controlador Lógico Programável 

Os CLPs vieram com a missão de substituir os relés eletromecânicos e facilitar nos quesitos 

de manutenção e operação, visto que seu princípio de funcionamento é lógico, e mudanças de 

topologias são de fácil implementação em comparação com a utilização de relés, que caso 

precisassem de alterações, haveriam de ser trocadas todas as fiações entre eles (Moraes, 2007). 

Conforme a Figura 1, os CLPs são compostos por dois elementos principais: uma CPU 

(Unidade de Processamento Principal) e interfaces para os sinais de entrada e saída. A partir das 

entradas do CLP, são realizadas as aquisições dos dados, através dos sensores e dispositivos 

eletromecânicos, para então realizar a análise e processamento das informações pela CPU, que 
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acionará os mecanismos de saída do CLP para tomar as ações preventivas dos dispositivos 

monitorados. 

 

Figura 1 - Diagrama de blocos - configuração geral 

Fonte: Moraes. 2007 

 

A CPU segue padrões similares às arquiteturas dos computadores digitais, compostos 

basicamente por um processador, memória e barramento de interligação de elementos do sistema. 

Conforme representado na Figura 2, o princípio fundamental de funcionamento do CLP 

consiste na execução por parte da CPU de um programa que realiza ciclicamente ações de leitura 

das entradas, execução do programa de controle do usuário e atualização das saídas (Silveira. 2006).  
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Figura 2 - Diagrama de execução do CLP 

Fonte: Silveira. 2006 

 

2.3.1 - Entradas e saídas discretas 

O sistema de entradas e saídas permite realizar a conexão física entre a CPU e o controle dos 

processos propriamente dito. 

Nas entradas e saídas discretas as informações possuem duas possíveis situações: ligado ou 

desligado. Como exemplo de dispositivos de entrada, tem-se: chaves seletoras, botoeiras, sensores 

fotoelétricos, chaves fim-de-curso e contatos de relés. Como exemplo de dispositivos de saída, tem-

se: relés de controle, solenoides, ventiladores, alarmes e lâmpadas. 

2.3.2 - Entradas e saídas numéricas 

A recepção ou envio de sinais numéricos é realizado principalmente por meio de pontos de 

entrada/saída analógicos, o que implica em existir no CLP um circuito conversor analógico-digital, 

ou digital-analógico conforme a situação. 

Como exemplo de entradas analógicas, tem-se: transdutores de tensão, temperatura, pressão; 

e como exemplo de saídas analógicas: controladores de potência, atuadores analógicos, mostradores 

gráficos. 

Em todo o sistema elétrico há o monitoramento dos processos com o intuito de se evitar e 

minimizar os danos materiais e pessoais e, eliminar os riscos em caso de anomalias. Para isto são 

utilizados dispositivos de controle, proteção e manobra, como: sensores, relés, atuadores, 
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disjuntores e religadores. Esses dispositivos têm a função de proteger o circuito e transmitir suas 

informações para o Sistema de Supervisão e Controle (SSC), que monitora esses dados e toma 

decisões contidas em sua lógica de memória (Maia, 1998; Siqueira, 2012). 

2.4 - Sistema de Supervisão e Controle  

O sistema de supervisão e controle é parte fundamental de praticamente qualquer sistema de 

automação de processos. Ele é responsável pela aquisição dos dados obtidos através dos 

equipamentos elétricos (sensores, relés, disjuntores, etc), e a partir destas informações controlar 

todo o sistema a ele interligado, conforme ilustrado na Figura 3.  

 

Figura 3 – Funcionamento básico do SSC 

Fonte: Mecatrônica Atual 

 

As funções do sistema são as seguintes: 

 Monitorar variáveis do processo em tempo real (temperatura, pressão, nível, dentre 

outras); 

 Diagnosticar falhas ou condições indevidas através de alarmes e eventos; 

 Ajustar parâmetros do processo; 

 Enviar comandos para o sistema. 

As UACs são responsáveis pela aquisição dos dados do processo e o comando de 

equipamentos. Neste nível encontra-se a interface com o processo e as seguintes funções a eles 

associados: 

 Entradas analógicas: recepção de sinais numéricos (tensão, corrente, temperaturas, 

etc.); 
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 Entradas digitais: recepção de sinais discretos de estado (aberto/fechado) ou 

posição (ligado/desligado) de equipamentos; 

 Saídas digitais: envio de sinal discreto (binário) ao processo para alteração de estado 

ou posição de equipamentos; 

 Saídas analógicas: envio de sinal numérico de valor contínuo para ajuste da 

referência de dispositivos (reguladores de tensão e de velocidade de geradores). 

2.4.1 - Funções do sistema de supervisão e controle 

Com o objetivo de listar as funções do sistema de supervisão e controle com aplicação para 

usinas hidrelétricas, são descritos abaixo todos os processos contemplados na supervisão e controle 

de uma Usina. 

2.4.1.1. Comando manual/automático 

As formas de atuação dos equipamentos eletromecânicos ocorrem de duas formas: através 

do comando manual e automático. O comando manual ocorre com a interferência operacional no 

sistema, ou seja, quando o operador do sistema faz a intervenção nos equipamentos. Já o comando 

automático é a resposta do sistema de supervisão a uma sequência de eventos programados em sua 

lógica. 

2.4.1.2. Comando local/remoto 

Para o comando dos equipamentos em modo local/remoto existe uma chave seletora no 

respectivo quadro. Quando essa chave está selecionando a forma local, pode-se controlar o 

equipamento do próprio quadro. Do contrário se essa chave estiver em remoto o controle será feito 

através da célula remota que se encontra na sala de comando. 

2.4.1.3. Controle e aquisição de dados 

A aquisição de dados e controle de atuações no processo é efetuada pela UAC através das 

entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas e portas de comunicação serial de dados. 
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2.4.1.4. Relés de proteção 

Os relés de proteção são responsáveis pela monitoração e prevenção de uma falha no 

sistema elétrico. No caso de detecção de falha o relé deve atuar diretamente sobre o dispositivo de 

interrupção do circuito (disjuntor) tendo a sua operação monitorada pelo sistema de supervisão. 

 

2.4.1.5. Supervisão, sinalização e medição 

As funções de supervisão, sinalização e medição são encontradas localmente e no centro de 

controle da usina. Essas funções consistem na apresentação ao operador dos valores das variáveis 

analógicas, do estado dos equipamentos, gráficos de tendências, gráficos na forma de barras, etc. 

2.4.1.6. Alarmes 

Um alarme é considerado um evento onde ocorre uma condição de anormalidade que requer 

atenção especial e ação, imediata ou não, do operador, sendo sinalizado de forma especial, por meio 

visual e sonoro. Eles são gerados por mudanças de estado não previstas, atuações indevidas de 

equipamentos, atuações da proteção ou por variáveis fora dos limites estabelecidos. 

Os alarmes são classificados em níveis de prioridade, de acordo com a gravidade e com a 

urgência de intervenção do operador. 

2.4.1.7. Intertravamentos e bloqueios 

O intertravamento ou bloqueio é alocado na UAC ou em painéis de relés auxiliares próprios 

de acordo com o equipamento. Consiste em permitir ou inibir uma ação em função de condições 

pré-existentes avaliadas através de lógica binária. 

No caso de atuação de uma proteção, ocorre o acionamento de um relé de bloqueio que 

impede o retorno do equipamento à operação, a menos que seja feito um rearme do relé por ação do 

operador. 

2.5 - SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

O sistema SCADA foi desenvolvido para supervisão e controle de quantidades elevadas de 

entrada e saída digitais e analógicas distribuídas.  
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Esse sistema busca a segurança dos processos envolvidos e também das pessoas que 

trabalham neste sistema, criando sistemas redundantes de hardware e meios físicos, fazendo com 

que o supervisório tenha confiabilidade na identificação de erros e falhas possíveis.  

A composição do sistema SCADA é feita por IHM (interface homem-máquina), UTR 

(unidade terminal remota) e (CLP).  As IHMs são sistemas que traduzem as informações vindas do 

CLP para sinais gráficos de fácil compreensão e são instaladas próximo às linha de produção. A 

partir da IHM é possível alterar as configurações dos equipamentos, realizar as operações em modo 

manual, visualizar os alarmes gerados pelo sistema e alterar os parâmetros do processo. 

A UTR é uma extensão do sistema supervisório, e é responsável pela aquisição dos dados de 

uma área distante do SSC central, e possui comunicação direta com o SSC localizado na sala de 

operação da usina. 

2.6 - Dispositivos elétricos 

A seguir será dada uma abordagem sobre os dispositivos elétricos envolvidos na proteção 

dos equipamentos desse trabalho. São eles: disjuntores, relés de subtensão, transformadores de 

potência, geradores e linhas de transmissão. 

2.6.1 - Disjuntores 

Os disjuntores são dispositivos de comando e proteção de circuitos de baixa tensão, cuja 

finalidade é conduzir continuamente a corrente em condições normais, e interromper correntes 

anormais de sobrecarga e de curto-circuito. 

Os disjuntores podem ser acionados localmente, e remotamente através do emprego de 

alimentação auxiliar (fornecimento de tensão externa) e circuito de comando específico, além do 

emprego de comando através do sistema supervisório.  

A utilização dos sinais de proteção dos disjuntores é monitorada pelo SSC e utilizada nas 

lógicas de controle, desabilitando processos que dependam dos ramais em questão. 

2.6.2 - Relés de subtensão 

Os relés de subtensão são destinados à supervisão das redes de alimentações elétricas.  

A tensão do circuito a ser monitorado é conectada ao relé, e acoplado a este um circuito com 

contato auxiliar em que ocorre a comutação no mesmo na ocorrência de uma falha de tensão. Esse 
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contato auxiliar é enviado para o SSC com o intuito de utilizar essa informação para sinalização, e 

também para utilizar em rotinas de comutação de fontes. 

2.6.3 -  Transformadores de potência 

Os transformadores de potência são dispositivos elétricos que tem aplicações no âmbito da 

transmissão de energia devido a sua característica básica de transformar valores referenciais, de 

tensão e corrente, podendo operar de forma a elevar a tensão, ou abaixar essa grandeza elétrica. 

Com a operação dessa máquina na forma de transformador elevador, tem-se a aplicação na 

distribuição de energia a partir do sistema de geração. Com a elevação do nível de tensão da rede 

elétrica, haverá uma otimização na transferência de energia, pois com a elevação do nível da tensão 

de referência, ocorre a diminuição do valor da corrente, a qual influencia diretamente na seção dos 

condutores que farão o transporte dessa energia. Outro fato a se destacar é que com a diminuição da 

seção dos cabos também haverá a redução dos esforços necessários nas estruturas para a sustentação 

desses cabos. 

Na aplicação desse dispositivo na forma de transformador abaixador, ele se aplica na 

distribuição de energia próxima aos centros consumidores. Esses são responsáveis por transformar o 

nível da tensão de distribuição para o nível de tensão de utilização dos usuários. 

2.6.3.1. Sistemas de proteção 

A proteção elétrica dos transformadores deve abranger a proteção contra sobrecarga, curto-

circuito, surtos de tensão, vazamentos, elevação de temperaturas, etc. 

Dentre as proteções intrínsecas dos transformadores, destacam-se: 

 Termômetro do óleo: possui uma indicação local e acesso remoto com informação de 

temperatura de alarme e temperatura de desligamento; 

 Termômetro dos enrolamentos: possui um acionamento de contatos para controle do 

transformador e monitora informação de temperatura de alarme e temperatura de 

desligamento; 

 Relé de gás: controla os efeitos de perda de óleo, descargas internas, isolação 

defeituosa dos enrolamentos, do ferro ou mesmo contra a terra; 

 Nível de óleo: indica o nível do óleo nos transformadores, com envio de informações 

ao SSC dos níveis baixo e muito baixo. 
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2.6.4 - Geradores 

Os geradores hidroelétricos são as máquinas elétricas responsáveis por converter energia 

mecânica em energia elétrica. 

2.6.4.1. Sistemas de monitoramento 

O principal sistema de monitoramento do gerador são as proteções térmicas incluídas ao 

longo do gerador com o intuito de se monitorar as temperaturas de operação do mesmo.  

As medições podem ser realizadas utilizando-se os sensores via Termoresistores, 

Termistores ou termostatos. 

2.6.4.2. Termoresistores 

A utilização dos termoresistores baseia-se na característica de variação do valor da 

resistência (RTD) com a variação da temperatura, considerando alguns materiais típicos (platina, 

níquel ou cobre). Estes sensores possuem uma resistência calibrada que varia linearmente com a 

temperatura, o que possibilita efetuar a análise do aquecimento da máquina, com elevado grau de 

precisão e sensibilidade com o uso de um controlador. Um mesmo sensor pode servir tanto para 

fornecer informações de alarme como de desligamento, pois o monitoramento do processo é 

contínuo. 

Os termoresistores normalmente utilizados em máquinas elétricas são os do tipo Pt100 

(Platina), Ni20 (Níquel) e Cu10 (Cobre). Sua aplicação é ampla nos diversos setores de técnicas de 

medição e automatização de temperatura nas indústrias em geral e geralmente aplica-se em 

instalações de grande responsabilidade.  

As medições de temperatura e aquecimento nos geradores são realizadas nos seguintes 

subsistemas: 

 Nos enrolamentos (fases); 

 Nos mancais (rolamentos e buchas); 

 No ar de resfriamento da máquina (ar quente ou frio).  
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2.6.4.3. Termistores 

Já os termistores são detectores térmicos compostos por semicondutores que variam a sua 

resistência bruscamente ao atingirem uma determinada temperatura. 

Os termistores podem ser de dois tipos: PTC (Coeficiente de Temperatura Positiva) e NTC 

(Coeficiente de Temperatura Negativa). 

O tipo PTC é um termistor cuja resistência aumenta bruscamente para um valor bem 

definido de temperatura. Essa variação brusca na resistência interrompe a corrente no PTC, 

acionando um relé de saída, o qual pode ativar um circuito de proteção.  

Para o termistor "NTC" acontece o contrário do PTC, porém, sua aplicação não é normal em 

geradores elétricos, pois os circuitos eletrônicos de controle disponíveis geralmente consideram o 

aumento de temperatura e não a diminuição, portanto utilizam o PTC. 

A utilização desses sensores de temperaturas deve considerar um termistor para cada função 

a se exercer, pois os mesmos não permitem um acompanhamento continuo do processo de 

aquecimento do gerador dentro de uma ampla faixa de temperatura. Portanto, na necessidade do 

fornecimento de informações de alarme e desligamento, deve ser utilizado um sensor para cada 

medição apontada. 

2.6.4.4. Termostatos 

São detectores térmicos do tipo bimetálico com contatos de prata normalmente fechados 

(NF), que se abrem quando ocorre determinada elevação de temperatura. Quando a temperatura de 

atuação do bimetálico baixar, este volta a sua forma original instantaneamente, permitindo o 

fechamento dos contatos novamente. Os termostatos podem ser destinados para sistemas de alarme, 

desligamento ou ambos (alarme e desligamento). São normalmente ligados em série com a bobina 

de um contator do circuito de proteção da máquina. Dependendo do grau de segurança e da 

especificação do cliente, podem ser utilizados três termostatos (um por fase) ou seis termostatos 

(grupos de dois por fase). Para operar em alarme e desligamento (dois termostatos por fase), os 

termostatos de alarme devem ser apropriados para atuação na elevação de temperatura prevista do 

gerador, enquanto que os termostatos de desligamento deverão atuar na temperatura máxima do 

material isolante. 
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2.6.5 - Linhas de transmissão 

As linhas de transmissão são utilizadas para realizar o transporte de energia dos centros de 

produção até os centros de consumo.  

Entende-se por centros de produção as usinas hidrelétricas, por exemplo, que estão 

localizadas em áreas que dependem da condição geográfica, ou seja, da presença de grande volume 

de águas e de locais que possam ser realizadas as construções de todo o sistema de uma usina. E 

caracteriza-se por centros de consumo, todos os usuários de energia elétrica, sejam cidades ou 

grandes empresas, que dependem desse insumo. 

2.6.5.1. Sistemas de proteção 

Os monitoramentos principais das linhas de transmissão consistem na análise de todos os 

dados da linha, desde tensão, corrente e frequência, até uma avaria no sistema como um surto ou 

sobrecorrente. Esses dados são analisados por relés que monitoram constantemente todas variáveis, 

e são responsáveis por tomar decisões em caso de uma ocorrência anormal no sistema elétrico. 
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3 -  LÓGICAS DE SUPERVISÃO E CONTROLE 

O funcionamento das Usinas Hidrelétricas (UHEs) depende dos recursos tecnológicos 

presentes para a sua operação e controle, que hoje conta com o auxílio de sistemas embarcados com 

alta capacidade de processamento e, sendo assim fornecendo alta confiabilidade na operação e 

manutenção dos sistemas elétricos. 

Com o entendimento desse requisito, surge a necessidade de tornar o processo de supervisão 

e controle mais robusto, atuando diretamente no tratamento das rotinas lógicas que envolvem: a 

técnica de leitura dos dados dos equipamentos de campo, a execução do programa de controle e o 

envio dos comandos para as interfaces de campo. 

A rotina lógica de controle deve levar em conta todos os possíveis sinais que envolvem os 

equipamentos presentes em um determinado sistema para que a operação dos mesmos seja 

realmente eficaz e não fique dependendo de informações que não estejam consideradas na sua 

programação. Caso informações importantes dos equipamentos não sejam consideradas, a 

supervisão e controle dos mesmos ficarão desassistidos ou estagnados, não desempenhando assim a 

sua principal função que é interagir com os sistemas externos e manter a operação em perfeito 

funcionamento. 

Sendo assim o tratamento das informações lógicas se dá com o processo de melhoria nas 

rotinas lógicas, ou seja, a realização de uma análise mais eficaz com obtenção de mais informações 

sobre os equipamentos de interface do sistema de proteção e controle. Esse procedimento se faz 

necessário para que seja possível o tratamento de todos os sinais envolvidos nas tomadas de 

decisões para a manutenção e operação do sistema elétrico.  

Atualmente as lógicas envolvidas nesses processos priorizam a análise básica das 

informações dos equipamentos para a utilização nas lógicas de controle. 

Os dados específicos dos equipamentos, que não são considerados na elaboração das lógicas 

de supervisão, não fazem interferência direta no sistema supervisório, apenas desativam as lógicas, 

em certos casos, e informam ao sistema de monitoramento a falha ocorrida. O que se deseja realizar 

neste trabalho é a utilização das informações intrínsecas dos equipamentos
1
 que desabilitam a 

operação automática dos serviços auxiliares de UHEs, para que o sistema continue operando de 

forma automática e tomando decisões a partir de tais informações.  

                                                 

1
 Entende-se por informações intrínsecas dos equipamentos, as informações de operação dos mesmos, como 

alimentações auxiliares para o próprio funcionamento, ou informações de falha do próprio equipamento. 
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3.1 - Situação atual – Estudo de caso 

A lógica a ser analisada neste trabalho refere-se à lógica de comutação de fontes dos 

Serviços Auxiliares de uma Usina Hidrelétrica (UHE) composta por três unidades geradoras.  

A estrutura dos Serviços Auxiliares é composta pelo conjunto de derivações das 

alimentações necessárias para o fornecimento seguro de energia para a manutenção e controle das 

UHE. O painel de Serviços Auxiliares é composto por um subsistema de alimentações redundantes 

capaz de suprir a energia necessária para a operação e manutenção do sistema elétrico de uma UHE 

em situações normais de operação, ou em situações adversas – na ausência das fontes de 

alimentações com geradores normais de energia – fazendo a utilização de Grupo Gerador de 

Emergência à diesel (GGE). 

As situações normais de operação são denominadas quando o painel de Serviços Auxiliares 

está alimentando seja pelas fontes derivadas da própria usina, ou então pela alimentação do sistema 

pela Fonte Externa, que é um circuito de alimentação oriundo de uma linha de transmissão exterior 

a usina. E as situações adversas de operação se caracterizam quando não há disponibilidade das 

fontes internas (pelas derivações das Unidades Geradoras próprias da UHE) e também quando a 

Fonte Externa está fora de operação, sendo então que nessa situação o GGE deve assumir o 

fornecimento de energia para a manutenção das cargas prioritárias da usina – que envolvem todas as 

cargas essenciais para a operação de uma Unidade Geradora (UG), que no caso de uma parada de 

emergência essas devem ser mantidas operantes - bem como manter a operação do sistema elétrico 

de forma adequada. 

O estabelecimento das fontes prioritárias ocorre pela análise do sistema envolvido, e 

também pelo fornecimento de segurança e confiabilidade à operação de uma UHE. Nesse caso a 

composição dessa UHE é feita por três UGs e optou-se por fazer a derivação da alimentação dos 

Serviços Auxiliares (SA) a partir de duas UGs, fontes essas da própria usina, mais uma alimentação 

oriunda de uma linha de transmissão exterior a UHE (composta pela Fonte Externa) e por fim por 

um grupo gerador de emergência, mantendo assim um índice de confiabilidade para a assistência no 

fornecimento de energia a esse sistema. 

Para manter a disponibilidade do sistema de serviços auxiliares da usina são levados em 

conta os seguintes fornecimentos de energia: 

 Derivação da UG1; 

 Derivação da UG3; 

 Fonte externa; 

 Grupo Gerador de Emergência (GGE).  
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A configuração para o fornecimento e confiabilidade do painel de serviços auxiliares, 

consiste na utilização de duas barras de alimentação independentes, uma denominada como barra 

essencial que concentra as cargas ou equipamentos essenciais para a manutenção da usina - cargas 

essas imprescindíveis para a operação da usina – e, outra denominada como barra não essencial, a 

qual concentra as cargas gerais da usina, cargas essas que podem ficar desassistidas na ocorrência 

de uma eventual falha da alimentação normal da usina. 

Para a garantia do suprimento de energia aos painéis secundários, configura-se o painel de 

distribuição de cargas (PDC) com dois barramentos, um essencial denominado PDC-C2 – composto 

por uma UG e a utilização do Grupo Gerador de Emergência (GGE) – e outro não essencial 

denominado PCD-C1 – composto por uma UG e pela Fonte Externa, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Configuração dos Serviços Auxiliares 

Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

Para a alimentação do painel de Serviços Auxiliares são feitas derivações das fontes a serem 

utilizadas, e como as tensões empregadas nas gerações da própria usina, bem como na derivação da 

fonte externa (através de um circuito de alta tensão) possuem tensões elevadas, são utilizados 

transformadores abaixadores para que as tensões fiquem no mesmo nível das tensões da operação 

dos equipamentos internos. 

BARRA NÃO ESSENCIAL BARRA ESSENCIAL 
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Conforme a Figura 4, fazem interface diretamente com o painel de distribuição de cargas os 

seguintes dispositivos de proteção e monitoramento: 

 TSA-P1: transformador de serviços auxiliares da UG1; 

 27-P1: relé de subtensão do ramal de ligação 1; 

 52-P1: disjuntor do ramal de ligação 1; 

 TSA-P2: transformador de serviços auxiliares da FE; 

 27-P2: relé de subtensão do ramal de ligação 2; 

 52-P2: disjuntor do ramal de ligação 2; 

 TSA-P3: transformador de serviços auxiliares da UG3; 

 27-P3: relé de subtensão do ramal de ligação 3; 

 52-P3: disjuntor do ramal de ligação 3; 

 GGE-CF: grupo gerador de emergência da Casa de Força; 

 27-P4: relé de subtensão do ramal de ligação 4; 

 52-P4: disjuntor do ramal de ligação 4; 

 27C1: relé de subtensão da barra não essencial; 

 27C2: relé de subtensão da barra essencial; 

 52-IC1: disjuntor de interligação de cargas 1 – barra não essencial; 

 52-IC2: disjuntor de interligação de cargas 2 – barra essencial. 

 

Nessa configuração as indicações 27 representam os sinais de subtensão e as indicações 52 

representam os disjuntores. 

O fornecimento de energia para os Serviços Auxiliares da usina deve ser garantido tanto em 

situações de operação normal, como em situações de emergência. 

3.1.1 - Operação normal  

As condições em que a situação de operação da usina é normal podem ser realizadas através 

de duas configurações: 

Pelas Unidades Geradoras (UG): quando as UG estão em operação, ou seja, fornecendo 

energia para o sistema elétrico, e também fornecendo energia para a alimentação dos serviços 

auxiliares internos.  
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Pela Fonte Externa: quando as duas UGs não estão em operação, seja por falha ou por 

manutenção, e tem a disponibilidade de alimentação por uma rede de distribuição de energia local, 

mantendo assim as condições operativas dos Serviços Auxiliares. 

3.1.2 - Situações de emergência 

O caso em que a situação da usina opera em situação de emergência consiste na utilização 

do Grupo Gerador de Emergência (GGE) para o suprimento de energia para os Serviços Auxiliares 

da barra essencial do painel, seja pela falta das Unidades Geradoras e também da Fonte Externa, ou 

pela falta de um dos disjuntores de interligação quando o painel está sendo alimentado pela Unidade 

Geradora 1 ou pela Fonte Externa – ou seja, quando nesse caso a UG da barra essencial está 

indisponível- garantindo assim o suprimento de energia para a operação da usina para a barra 

essencial, cargas estas que tem a responsabilidade de manter a operação e manutenção segura em 

caso de falha dos sistemas de alimentação citados anteriormente. 

3.2 - Prioridades de alimentação 

Para a seleção das fontes de alimentação dos Serviços Auxiliares, convencionaram-se as 

fontes prioritárias de acordo com a disponibilidade de fontes para se efetuar a alimentação do 

sistema, priorizando sempre que possível a utilização das fontes de geração internas da usina, 

conforme segue abaixo. 

 Alimentação pela UG3 (ou UG3 e UG1; ou UG3 e FE); 

 Alimentação pela UG1 (ou UG1 e GGE); 

 Alimentação pela FE (ou FE e GGE); 

 Alimentação pelo GGE (Grupo Gerador de Emergência).. 

Portanto a ordem de prioridade de alimentação dos Serviços Auxiliares é baseada na 

alimentação pela UG3, seguido da alimentação pela UG1, pela Fonte Externa e então pelo GGE.  

A prioridade da sequência de alimentação das UG para a alimentação do painel de SA, é 

baseada no princípio que: devido a barra essencial estar sendo alimentada pela UG3, essa fonte é 

prioritária sobre a UG1, que alimenta a barra não essencial. 

Caso o painel esteja sendo alimentado pela Unidade Geradora (UG) 1 ou pela Fonte externa 

e pelo menos um dos disjuntores de interligação estiverem com algum defeito, o Grupo Gerador de 

Emergência (GGE) deve fornecer a alimentação para a barra essencial, devido a essa barra conter 
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todas as cargas essenciais para a manutenção e operação da usina, portando sempre deve ser 

priorizada a sua alimentação. 

3.2.1 - Alimentação pela UG3 

Depois de dada a partida nas UG, com o auxílio da Fonte Externa ou do GGE, a lógica 

verifica qual ramal de alimentação está com condições de fornecer energia ao SA.  

A configuração de alimentação do painel de Serviços Auxiliares pela UG3 (conforme Figura 

5) se dará no caso em que essa unidade tenha condições de fornecimento de energia. Essa condição 

é prioritária, pois o ramal em questão está alimentando a barra essencial do painel. 

 

Figura 5 – Alimentação dos SA pela UG3  

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Nesta configuração, por ser a unidade prioritária (sobre a Unidade Geradora 1) têm-se os 

dispositivos da UG3 disponíveis – o disjuntor da UG3 (52-P3), o transformador de Serviços 

Auxiliares (TSA-P3) e o relé de subtensão (27-P3) – e, o Gerador 3 em operação normal. Após 

verificar que todos os dispositivos desse ramal estão em condições operativas e que a UG3 está 

fornecendo energia para o painel, ocorre a verificação de tensão na barra em que o disjuntor está 

interligado com o intuito de se evitar possíveis curtos-circuitos por alimentações externas ao 
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circuito. Esse procedimento é realizado pelo relé de subtensão da barra, nesse caso o 27-C2, estando 

a barra sem tensão ocorre o fechamento do disjuntor referente a UG3 (52-P3), alimentando assim a 

barra essencial do painel. Após esse procedimento há a verificação da disponibilidade dos 

disjuntores de interligação das barras essenciais e não essenciais, para que, havendo a 

disponibilidade, ocorra o fechamento dos disjuntores de interligação (52IC1 e 52-IC2), alimentando 

assim a barra não essencial através da Unidade Geradora 3. Sempre que for ocorrer o fechamento de 

um disjuntor deve ser verificada a ausência de tensão na barra de ligação com o propósito de se 

evitar possíveis curtos-circuitos por alimentações externas ao ramal que será o alimentador do 

painel.  

Nessa configuração o disjuntor do ramal da UG3 está fechado, alimentando assim a barra 

essencial do painel de Serviços Auxiliares e, os disjuntores de interligação também podem estar 

fechados, de acordo com a disponibilidade individual de cada equipamento, caso ambos estejam 

disponíveis ocorre o fechamento dos dois e com isso a alimentação da barra não essencial. Caso um 

dos dois disjuntores (52-IC1 ou 52-IC2) não estejam disponíveis, a Unidade Geradora 3 alimentará 

a barra essencial normalmente, e a lógica ficará verificando a disponibilidade dos disjuntores de 

interligação, e quando esses estiverem disponíveis, fará o fechamento de ambos e com isso a 

alimentação da barra não essencial. 

Quando ocorrer a condição em que pelo menos um dos disjuntores de interligação (52-IC1 

ou 52-IC2) estejam indisponíveis, a lógica verificará a disponibilidade dos circuitos que alimentam 

a barra não essencial, para que um deles seja habilitado para efetuar a alimentação dessa barra. Essa 

verificação seguirá a ordem de precedência, ou seja, a Unidade Geradora 1 precede a Fonte Externa. 

Então, caso a UG1 esteja disponível, essa fará o fornecimento de energia para a referida barra, mas 

caso a UG1 não esteja disponível, quem ficará responsável pelo fornecimento será a Fonte Externa, 

caso esteja com condições operativas, conforme mostra a Figura 6. 

Os intertravamentos de todos os disjuntores do painel são de extrema importância, pois a 

operação de qualquer disjuntor deve considerar as informações de todos os outros componentes do 

painel com o intuito de se evitar um curto-circuito no sistema. 
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Figura 6 – Alimentação dos SA pela UG3 com interligador aberto  

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

3.2.2 - Alimentação pela UG1 

A configuração de alimentação do painel de Serviços Auxiliares pela Unidade Geradora 1 

(conforme Figura 7) se dará no caso em que essa unidade tenha condições de fornecimento de 

energia.  

Nesta configuração, por ser a segunda fonte na ordem de prioridades (após a UG3) têm-se os 

dispositivos da Unidade Geradora 1 disponíveis – o disjuntor da UG1 (52-P1), o transformador de 

Serviços Auxiliares (TSA-P1) e o relé de subtensão (27-P1) – , tem-se o Gerador 1 em operação 

normal e também se tem um ou mais dispositivos da UG3 indisponíveis, quer seja o disjuntor da 

UG3 (52-P3), o transformador de Serviços Auxiliares (TSA-P3) ou mesmo o relé de subtensão (27-

P3) atuado devido à ausência de condições operativas da UG3. 

Após verificar que todos os dispositivos desse ramal estão em condições operativas e que a 

Unidade Geradora 1 está fornecendo energia para o painel, ocorre a verificação de tensão na barra 

em que o disjuntor está interligado com o intuito de se evitar possíveis curtos-circuitos por 

alimentações externas ao circuito. Esse procedimento é realizado pelo relé de subtensão da barra, 
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nesse caso o 27-C1, estando a barra sem tensão ocorre o fechamento do disjuntor referente a UG1 

(52-P1), alimentando assim a barra essencial do painel. Após esse procedimento há a verificação da 

disponibilidade dos disjuntores de interligação das barras essenciais e não essenciais, para que 

havendo a disponibilidade ocorra o fechamento dos disjuntores de interligação (52IC1 e 52-IC2), 

alimentando assim a barra essencial através da Unidade Geradora 1. Sempre que for ocorrer o 

fechamento de um disjuntor deve ser verificada a ausência de tensão na barra de ligação com o 

propósito de se evitar possíveis curtos-circuitos por alimentações externas ao ramal que será o 

alimentador do painel.  

 

 

Figura 7 – Alimentação dos SA pela UG1 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Nessa configuração o disjuntor do ramal da UG1 está fechado, alimentando assim a barra 

não essencial do painel de Serviços Auxiliares e, os disjuntores de interligação também podem estar 

fechados, de acordo com a disponibilidade individual de cada equipamento, caso ambos estejam 

disponíveis ocorre o fechamento dos dois e com isso a alimentação da barra essencial. Caso um dos 

dois disjuntores (52-IC1 ou 52-IC2) não estejam disponíveis, a UG1 alimentará a barra não 

essencial normalmente, e a lógica ficará verificando a disponibilidade dos disjuntores de 
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interligação, e quando esses estiverem disponíveis, fará o fechamento de ambos e com isso a 

alimentação da barra não essencial. 

Quando ocorrer a condição em que pelo menos um dos disjuntores de interligação (52-IC1 

ou 52-IC2) estejam indisponíveis, a lógica acionará o Grupo Gerador de Emergência para que o 

mesmo alimente a barra essencial, e assuma as suas cargas, conformea Figura 8. 

Este fato ocorre devido a UG3 não estar disponível e a necessidade da alimentação das 

cargas essenciais. 

 

 

Figura 8 – Alimentação dos SA pela UG1 e GGE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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3.2.3 - Alimentação pela Fonte Externa 

 

A configuração de alimentação do painel de Serviços Auxiliares pela Fonte Externa 

(conforme Figura 9) se dará no caso em que tanto a Unidade Geradora 1 quanto a UG3 não tenham 

condições de fornecimento de energia e a Fonte Externa esteja em condições normais para a 

alimentação dos Serviços Auxiliares.  

 

 

Figura 9 – Alimentação dos SA pela FE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Nesta configuração, por ser a terceira fonte na ordem de prioridades (após a UG3 e UG1) 

têm-se um ou mais dispositivos da Unidade Geradora 3 indisponíveis, quer seja o disjuntor da UG3 

(52-P3), o transformador de Serviços Auxiliares (TSA-P3) ou mesmo o relé de subtensão (27-P3) 

atuado devido à ausência de condições operativas da UG3, bem como um ou mais dispositivos da 

Unidade Geradora 1 indisponíveis, quer seja o disjuntor da UG1 (52-P1), o transformador de 

Serviços Auxiliares (TSA-P1) ou mesmo o relé de subtensão (27-P1) atuado devido à ausência de 

condições operativas da UG1, e os dispositivos da FE disponíveis – o disjuntor da FE (52-P2), o 
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transformador de Serviços Auxiliares (TSA-P2) e o relé de subtensão (27-P2) – e, a Fonte Externa 

em operação normal. 

 Após verificar que todos os dispositivos desse ramal estão em condições operativas e que a 

Fonte Externa está fornecendo energia para o painel, ocorre a verificação de tensão na barra em que 

o disjuntor está interligado com o intuito de se evitar possíveis curtos-circuitos por alimentações 

externas ao circuito. Esse procedimento é realizado pelo relé de subtensão da barra, nesse caso o 27-

C1, estando a barra sem tensão ocorre o fechamento do disjuntor referente a Fonte Externa (52-P2), 

alimentando assim a barra não essencial do painel. Após esse procedimento há a verificação da 

disponibilidade dos disjuntores de interligação das barras essenciais e não essenciais, para que 

havendo a disponibilidade ocorra o fechamento dos disjuntores de interligação (52IC1 e 52-IC2), 

alimentando assim a barra essencial através da Fonte Externa. Sempre que for ocorrer o fechamento 

de um disjuntor, deve ser verificada a ausência de tensão na barra de ligação com o propósito de se 

evitar possíveis curtos-circuitos por alimentações externas ao ramal que será o alimentador do 

painel.  

Nessa configuração o disjuntor do ramal da Fonte Externa está fechado, alimentando assim a 

barra não essencial do painel de Serviços Auxiliares e, os disjuntores de interligação também 

podem estar fechados, de acordo com a disponibilidade individual de cada equipamento, caso 

ambos estejam disponíveis ocorre o fechamento dos dois e com isso a alimentação da barra 

essencial. Caso um dos dois disjuntores (52-IC1 ou 52-IC2) não estejam disponíveis, a Fonte 

Externa alimentará a barra não essencial normalmente, e a lógica ficará verificando a 

disponibilidade dos disjuntores de interligação, e quando esses estiverem disponíveis, fará o 

fechamento de ambos e com isso a alimentação da barra não essencial. 

Quando ocorrer a condição em que pelo menos um dos disjuntores de interligação (52-IC1 

ou 52-IC2) estejam indisponíveis, a lógica acionará o GGE para que o mesmo alimente a barra 

essencial, e assuma as suas cargas, conforme  Figura 10. 

Este fato ocorre devido a Unidade Geradora 3 não estar disponível e a necessidade da 

alimentação das cargas essenciais. 
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Figura 10 – Alimentação dos SA pela FE e pelo GGE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

3.2.4 - Alimentação pelo Grupo Gerador de Emergência 

A configuração de alimentação do painel de Serviços Auxiliares pelo GGE (conforme 

Figura 11) se dará no caso em que tanto a Unidade Geradora 1, a UG3 e a Fonte Externa não 

tenham condições de fornecimento de energia, nessa situação o GGE assume a alimentação dos 

Serviços Auxiliares.  

Nesta configuração, por ser a quarta e última fonte na ordem de prioridades (após a Unidade 

Geradora 3, Unidade Geradora 1 e Fonte Externa) têm-se um ou mais dispositivos da UG3 

indisponíveis, quer seja o disjuntor da UG3 (52-P3), o transformador de Serviços Auxiliares (TSA-

P3) ou mesmo o relé de subtensão (27-P3) atuado devido à ausência de condições operativas da 

UG3, bem como um ou mais dispositivos da UG1 indisponíveis, quer seja o disjuntor da UG1 (52-

P1), o transformador de Serviços Auxiliares (TSA-P1) ou mesmo o relé de subtensão (27-13) 

atuado devido à ausência de condições operativas da UG1 e, um ou mais dispositivos da Fonte 

Externa indisponíveis, quer seja o disjuntor da Fonte Externa (52-P2), o transformador de Serviços 

Auxiliares (TSA-P2) ou mesmo o relé de subtensão (27-P2) atuado devido à ausência de condições 
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operativas da FE, habilita-se então o Grupo Gerador de Emergência para fornecer a alimentação 

para a barra essencial dos Serviços Auxiliares. Então são verificados os dispositivos do GGE 

disponíveis – o disjuntor da GGE (52-P4), o GGE propriamente dito e o relé de subtensão (27-P4) – 

estando em condições normais, o GGE alimenta a barra essencial da usina.  

 

 

Figura 11 – Alimentação dos SA pelo GGE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Após verificar que todos os dispositivos do ramal do Grupo Gerador de Emergência estão 

em condições operativas e que a GGE está fornecendo energia para o painel, ocorre a verificação de 

tensão na barra em que o disjuntor está interligado com o intuito de se evitar possíveis curtos-

circuitos por alimentações externas ao circuito. Esse procedimento é realizado pelo relé de 

subtensão da barra, nesse caso o 27-C2, estando a barra sem tensão ocorre o fechamento do 

disjuntor referente ao GGE (52-P4), alimentando assim a barra não essencial do painel.  

Este fato ocorre devido a Unidade Geradora 3, Unidade Geradora 1 e Fonte Externa não 

estarem disponíveis e a necessidade da alimentação das cargas essenciais. 
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3.3 - ESTADOS LÓGICOS 

Para a elaboração lógica dos SA, inicialmente são definidos os estados estáveis (EE) que são 

os estados lógicos de operação do controle dos SA, para que a partir das condições do sistema 

ocorra a comutação para uma condição pré-programada. 

Para o estudo de caso desse trabalho, os estados estáveis são: 

 EE0: nenhuma fonte de alimentação; 

 EE1: alimentação pela UG3, ou UG3 e UG1, ou UG3 e FE, sendo que nos dois 

últimos casos o circuito de interligação está aberto; 

 EE2: alimentação pela UG1, ou UG1 e UG3, ou UG1 e GGE, sendo que nos dois 

últimos casos o circuito de interligação está aberto ; 

 EE3: alimentação pela FE, ou FE e GGE, sendo que no último caso o circuito de 

interligação está aberto; 

 EE4: alimentação pelo GGE. 

3.3.1 - Diagrama de estados 

O diagrama de estados tem a função de orientar a elaboração das lógicas necessárias para o 

adequado funcionamento do sistema de controle dos SA. Nele estão descritos os EE pertencentes ao 

sistema analisado, bem como as transições entre os EE que são denominadas de sequências. 

As sequências são as análises lógicas responsáveis por comandar os disjuntores com o 

propósito de manter o painel de Serviços Auxiliares com a alimentação confiável. Nela estão 

presentes todos os dados dos equipamentos envolvidos. 

A partir da definição dos estados estáveis, é elaborado o diagrama de estados. Este diagrama 

serve para orientar a definição das lógicas sequenciais a serem utilizadas no projeto e estão 

identificados na Figura 12. 
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Figura 12 – Representação dos Estados Estáveis 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

A definição dos Estados Estáveis considera apenas as informações dos disjuntores (aberto 

ou fechado), sendo que para a transição entre os Estados Estáveis são consideradas além das 

informações dos disjuntores, as informações de tensão dos ramais específicos e os Estados Estáveis 

atuais, portanto as sequências são responsáveis por conectar os ramais disponíveis para o 

fornecimento de energia ao painel de Serviços Auxiliares . 

3.3.2 - Lógica de sequências 

As rotinas lógicas são responsáveis por conter todas as transições necessárias para a 

comutação de fontes. Para a definição das sequências envolvidas na lógica elaborada, se faz uso do 

diagrama de sequências que tem a função de facilitar a análise das sequências lógicas envolvidas.  

Para a execução da análise da disponibilidade de fonte, e com a utilização dos diagramas de 

sequências, os quais contêm as condições dos dispositivos elétricos, e a partir da análise dos 

equipamentos com condições operativas, são executadas as rotinas para conclusão de um Estado 

Estável útil. Como o exemplo citado na Figura 12, para este caso específico há cinco estados 

estáveis e, 15 transições para direcionar a lógica de comutações de fontes. 

As lógicas sequenciais analisam as condições operativas dos dispositivos elétricos, para que 

a partir dessas informações o sistema supervisório faça a análise de qual fonte de alimentação 

deverá manter os Serviços Auxiliares da usina. 

UG3 UG1 FE GGE 
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 A partir do estado lógico inicial, ou seja, EE0, o sistema supervisório analisa qual fonte está 

em condições de operação e manutenção do sistema, e executa as ações que estão programadas na 

sequência disponível. 

3.3.3 - Descrição das rotinas lógicas 

A seguir serão analisadas as sequências envolvidas na lógica de comutação de fontes de 

Serviços Auxiliares proposta nesse trabalho. 

3.3.3.1. Sequência 1 

Para a Sequência 1 como a UG3 é prioritária, apenas são verificadas as condições de 

operação dessa unidade devido a mesma ser a fonte prioritária de alimentação. 

A Sequência 1 trata da transição entre o EE0 e o EE1. A Sequência 1 fica habilitada quando 

se está no EE0, ou seja, no estado inicial do sistema, tem-se a disponibilidade de todos os 

equipamentos da UG3 (52-P3, TSA3 e o Gerador 3 em operação normal) que é a fonte de 

alimentação prioritária do sistema, conforme demonstrado na Figura 13. 

Nessa situação haverá o fechamento do disjuntor 52-P3 referente a Unidade Geradora 3 

alimentando assim a barra essencial, e dos disjuntores de interligação de barras (52-IC1 e 52-IC2), 

alimentando assim a barra essencial. 

Caso um dos disjuntores de interligação (52-IC1 ou 52-IC2) estejam indisponíveis, uma das 

fontes da barra 1 pode assumir o fornecimento de energia para a barra não essencial do painel. A 

lógica mencionada está representada na Figura 14. 
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Figura 13 – Sequência 1 – transição entre EE0 e EE1 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Figura 14 – Sequência 1: transição entre EE0 e EE1 com EE2 ou EE3 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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3.3.3.2. Sequência 2 

A Sequência 2 atua na inserção dos disjuntores de interligação no circuito do painel. Essa 

sequência é habilitada quando pelo menos um dos disjuntores de interligação (52-IC1 ou 52-IC2) 

está inoperante para o sistema, seja por alguma falha ou mesmo pela retirada do mesmo para a 

operação. Quando as rotinas lógicas verificam que ambos os disjuntores de interligação estão 

disponíveis, há a comutação dos circuitos para que os disjuntores de interligação atuem com a fonte 

prioritária do sistema naquele momento. 

A atuação dessa lógica pode ocorrer nos três EE em que ele opera, com a Unidade Geradora 

1, Fonte Externa ou UG3. Como essa rotina lógica é típica para as três fontes de alimentação, foi 

considerada uma lógica apenas, com a diferenciação do sinal de ativação referente a cada uma das 

unidades e, como haverá apenas um EE válido, haverá apenas uma fonte de ativação por vez. 

3.3.3.3. Sequência 3 

A Sequência 3 expõe a transição entre o EE0 e o EE2. A Sequência 3 fica disponível quando 

se está no EE0, ou seja, no estado inicial do sistema, tem-se a disponibilidade de todos os 

equipamentos da Unidade Geradora 2 (52-P2, TSA2 e a UG2 em operação normal), e não há a 

disponibilidade de pelo menos um dos dispositivos da UG3 (52-P3, TSA3 ou Gerador 3 em 

operação anormal), conforme demonstrado na Figura 15. 

Caso um dos disjuntores de interligação (52-IC1 ou 52-IC2) estejam indisponíveis, o Grupo 

Gerador de Emergência deve assumir o fornecimento de energia para a barra essencial do painel. A 

lógica mencionada está representada na Figura 16. 
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Figura 15 – Sequência 3: transição entre EE0 e EE2 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Figura 16 – Sequência 3: transição entre EE0 e EE2 com GGE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 



 

 

3.3.3.4. Descrição das demais Sequências 

A tabela abaixo representa as condições dos dispositivos elétricos em todas as 15 sequências envolvidas nesse trabalho. 

 

 

Tabela 1 – Representação das sequências 

 Fontes Relés de subtensão Disjuntores 

FIGURAS 
Seq UG1 FE UG3 27-P1 27-P2 27-P3 27-P4 52-P1 52-P2 52-P3 52-P4 52-IC1 52-IC2 

1 
  

Disponível 
 

 
Não atuado 

 

  
Fechar 

 

Fechar Fechar 
Figura 13 e 

Figura 14 
Não atuado Fechar 

 
Fechar Indisponível Indisponível 

 
Indisponível Fechar Fechar Indisponível Indisponível 

2 
 

Uma fonte disponível 
 

        
Fechar Fechar - 

3 Disponível 
 

Indisponível Não atuado 
  

 
Fechar 

  
 

Fechado Fechado Figura 15 e 

Figura 16 Não atuado Fechar Fechar Indisponível Indisponível 

4 Indisponível Disponível Indisponível Atuado Não atuado Atuado 

 

 

Fechar 

 

 
Fechar Fechar Erro! Fonte de 

referência não 
encontrada. e 
Erro! Fonte de 
referência não 

encontrada. 

Não atuado Fechar Fechar Indisponível Indisponível 

5 Disponível 
 

Indisponível 
Não atuado 

  
 

Fechar 

 

Abrir 
 

Fechado Fechado Erro! Fonte de 
referência não 

encontrada.  
Não atuado Fechar Abrir Fechar Indisponível Indisponível 

6 Disponível 
 

Disponível 
Não atuado 

 

Não atuado 

 

Abrir 

 

Fechar 

 

Fechado Fechado Erro! Fonte de 
referência não 

  
Fechar Fechar Indisponível Indisponível 
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 Fontes Relés de subtensão Disjuntores 

FIGURAS 
Seq UG1 FE UG3 27-P1 27-P2 27-P3 27-P4 52-P1 52-P2 52-P3 52-P4 52-IC1 52-IC2 

Indisponível Disponível 
 

Fechar Fechar Indisponível Indisponível encontrada. 

7 Indisponível Disponível Indisponível 
 

Não atuado 
 

 
Abrir Fechar 

 
 

Fechado Fechado 
Figura 17 

Não atuado Abrir Fechar Fechar Indisponível Indisponível 

8 Disponível Disponível Indisponível Não atuado Não atuado 
 

 
Fechar Abrir 

 
 

Fechado Fechado 
Figura 18 

Não atuado Fechar Abrir Fechar Indisponível Indisponível 

9 Indisponível Disponível Indisponível 
 

Não atuado 
 

 
 

Fechar Abrir 
 

Fechado Fechado 
Figura 19 

Não atuado Fechar Abrir Fechar Indisponível Indisponível 

10  
Disponível Disponível Não atuado Não atuado 

 
 

 

Abrir Fechar 
 

Fechado Fechado 
Figura 20 

     
Não atuado Abrir Fechar Fechar Indisponível Indisponível 

11 Indisponível Indisponível Indisponível 
   

Não atuado 
   

Fechar 
  

Figura 21 

12 

Disponível 
 

 

Não atuado 
 

 
    

Abrir 
  

Figura 22 

 

Disponível 

 

Não atuado 

 
Disponível 

 
Não atuado 

13 Indisponível Indisponível Indisponível 
  

Atuado 
   

Abrir 
 

Abrir Abrir Figura 23 

14 Indisponível Indisponível Indisponível Atuado 
   

Abrir 
   

Abrir Abrir Figura 24 

15 Indisponível Indisponível Indisponível 
 

Atuado 
   

Abrir 
  

Abrir Abrir Figura 25 

 

Observação: Quando não há indicação do estado na tabela, o sinal em questão não faz interferência no processo. 



3.3.3.5. Representação das Sequências 5 à 15. 

Para as Sequências 5 à 15 serão apresentadas as figuras com as condições dos dispositivos 

elétricos, e as condições conforme a descrição da Tabela 1. 

 

 

Figura 17 – Sequência 7: transição entre EE2 e EE3 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Figura 18 – Sequência 8: transição entre EE3 e EE2 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Figura 19 – Sequência 9: transição entre EE1 e EE3 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Figura 20 – Sequência 10: transição entre EE3 e EE1 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Figura 21 – Sequência 11 – transição entre EE0 e EE4 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Figura 22 – Sequência 12 – transição entre EE4 e EE0 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Figura 23 – Sequência 13 – transição entre EE1 e EE0 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

BARRA ESSENCIAL BARRA NÃO ESSENCIAL 
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Figura 24 – Sequência 14 – transição entre EE2 e EE0 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Figura 25 – Sequência 15 – transição entre EE3 e EE0 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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4 - ESTUDO DA MELHORIA DAS LÓGICAS 

Atualmente a lógica desenvolvida para o sistema de serviços auxiliares não considera as 

informações intrínsecas dos dispositivos elétricos, como falhas no próprio dispositivo, bem como 

informações básicas de operação do mesmo, como alimentação do circuito de comando.  

4.1 - Identificação de erros 

Para a identificação dos possíveis erros na lógica de comutação de fontes, foi utilizada uma 

rotina de verificação de erros para cada sistema envolvido. 

Esta aplicação destina-se diretamente aos dispositivos elétricos aplicados na comutação de 

fontes, bem como em sinais que não dependem diretamente da atuação desses dispositivos, mas são 

elementos que podem interferir no funcionamento desses equipamentos, como a alimentação do 

circuito de comando dos equipamentos.  

Outro ponto a ser considerado são alguns sinais produzidos pela lógica e que podem ser 

tratados com o intuito de melhorar o desempenho do sistema. Tal como o sinal de “Tempo Longo” 

produzido na execução das sequências. Este sinal estabelece um tempo máximo para execução da 

lógica, caso esse tempo seja extrapolado por alguma falha, ele desativa essa sequência 

possibilitando que outra fonte alimente os SA. 

4.1.1 - Rotina de verificação de erros 

Como utilização de ferramenta para análise de erros nas lógicas do SSC, foi elaborado um 

diagrama para auxiliar na determinação dessas ocorrências conforme Figura 26. 

Com a aplicação do diagrama de verificação de erros na elaboração das lógicas do SSC, faz-

se a análise individual de cada elemento pertencente a lógica de comutação de fontes, tratando tanto 

de forma direta os dispositivos pertencentes a esse sistema, como de forma indireta através de 

resultados lógicos que possam melhorar o desempenho do sistema. 
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Figura 26 – Diagrama para determinação de erros 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.2 - Levantamento dos dispositivos 

Com a identificação dos dispositivos envolvidos na comutação de fontes de SA, objeto desse 

estudo, e com a utilização do diagrama de erros, foi possível aperfeiçoar os seguintes dispositivos 

nas lógicas de comutação de fontes: 

 Disjuntores; 

 Relés de subtensão; 

 Transformadores; 

 Geradores; 

 Linha de transmissão da FE. 

Além dos dispositivos citados anteriormente, utilizou-se também de resultados lógicos para 

essa análise com a utilização do sinal a seguir. 

 Tempo longo na execução lógica. 
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4.2.1 - Sistemas com aplicações diretas  

Define-se como sistemas com aplicações diretas o tratamento e a utilização dos sinais físicos 

dos dispositivos envolvidos, que são: disjuntores, relés de subtensão, transformadores, geradores e 

linhas de transmissão. 

Nos subitens desse sistema são descritos os equipamentos envolvidos, bem como os sinais a 

serem considerados para a melhoria das lógicas. 

Com a aplicação do diagrama para determinação de erros, descrito no item 4.1.1-, foi 

identificado as condições operativas de cada dispositivo, e realizado o levantamento dos sinais que 

não são considerados nas lógicas atuais, para que assim possa-se incluí-los e tornar a lógica de 

controle mais confiável.  

 

4.2.1.1. Disjuntor 

O disjuntor analisado é o disjuntor caixa moldada, com capacidades adequadas para 

correntes de curto-circuito. 

Como este equipamento necessita de alimentação externa para a sua operação remota, bem 

como fornece informações de operação - tais como os sinais de falhas - esses sinais foram 

considerados para a utilização das lógicas de comutação de fontes. 

Para a operação automática esse equipamento necessita de tensão para o seu acionamento, 

portanto o sinal de tensão do circuito de comando do disjuntor foi inserido nas rotinas lógicas 

devido a sua importância para a manutenção do sistema elétrico. 

Outro sinal de extrema importância para a operação segura do sistema é o sinal de 

alimentação do circuito de acionamento do disjuntor, ou também identificado como mola carregada, 

sinal esse que habilita o acionamento do disjuntor. 

4.2.2 - Resumo dos sinais do Disjuntor 

A seguir demonstra-se o mapeamento deste equipamento para análise dos sinais intrínsecos 

do equipamento. 

 

 



68 

 

Tabela 2 – Mapeamento sinais do disjuntor 

Sinais Defeito 

Tensão do circuito de 

comando 

A verificação da alimentação do 

disjuntor garante que o mesmo opere via 

controle remoto quando for necessário. 

Mola carregada 

A verificação da mola carregada 

do disjuntor garante que o mesmo opere 

via controle remoto quando for 

necessário. 

 

4.2.3 - Diagramas elétricos 

A seguir são apresentados os diagramas elétricos dos sinais de monitoramento de tensão do 

circuito de comando (conforme Figura 27) e o sinal de mola carregada (conforme Figura 28). 

A representação dos sinais de monitoramento de tensão, se utiliza das informações da 

atuação da proteção dos disjuntores (representados pelos contatos D53 – circuito de abertura, D54 – 

circuito de fechamento 1 e D55 – circuito de fechamento 2) e do monitoramento da tensão de 

alimentação (representados pelos contatos 27-1 e 27-2). 

 

Figura 27 – Diagramas elétricos do monitoramento tensão 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

 



69 

 

 

Figura 28 – Diagramas elétricos Mola carregada 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.2.3.1. Relés de subtensão 

Este dispositivo interage com o sistema, fornecendo um sinal ativo quando ocorrer a falta de 

tensão no circuito monitorado, portanto, na ocorrência de uma falha na alimentação dos serviços 

auxiliares o relé de subtensão aciona um contato auxiliar para ser utilizado no sistema de supervisão 

da Usina.  

A lógica de supervisão deve sempre considerar o sinal inativo de subtensão do sistema a ser 

monitorado, pois dessa forma é possível a interação de todos os mecanismos de proteção e controle 

de forma a operar o sistema com segurança e confiabilidade. 

Além da utilização do sinal de subtensão do circuito propriamente dito, nas rotinas de 

controle e supervisão, elenca-se também o sinal de verificação de erros do equipamento, ou seja, se 

o dispositivo está operando de forma correta e sem anormalidades. Utiliza-se esse sinal sempre da 

utilização do sinal de subtensão, sendo assim um controle sobre o sinal fornecido, que nesse caso é 

o sinal de subtensão, dessa forma tornando o sistema mais robusto e confiável na verificação de 

possíveis erros. 

Portanto na ocorrência de falha da operação do relé de subtensão, a rotina lógica será 

interrompida, ao passo que se apenas fosse realizada a análise na informação pela presença da 

tensão no circuito, e esse apresentasse uma informação incorreta, a lógica de supervisão estaria 

analisando dados incorretos devido à falha do dispositivo, com o fornecimento de informações 

improcedentes e tomadas de decisão incorretas, fazendo assim que a lógica fique estagnada em 

algum ponto do processo. 
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4.2.4 - Resumo dos sinais do Relé de subtensão 

A seguir demonstra-se o mapeamento deste equipamento para análise dos sinais intrínsecos 

do equipamento. 

Tabela 3 – Mapeamento de sinais do relé de subtensão 

Sinais Defeito 

Verificação de 

erros de operação 

A verificação da operação correta 

dos relés de subtensão garante que o sinal 

enviado ao SSC é um sinal válido. 

 

4.2.5 - Diagramas elétricos 

A seguir são apresentados os diagramas elétricos dos relé de subtensão (conforme Figura 

29). 

A representação dos sinais de monitoramento de tensão, se utiliza das informações da 

atuação da proteção devido a subtensão – função 27, sobretensão – função 59 e de auto-check, 

conforme identificado no diagrama elétrico abaixo. 

 

 

Figura 29 – Diagramas elétricos relé de subtensão 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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4.2.5.1. Transformador 

Este dispositivo atua diretamente como fornecedor de energia para os Serviços Auxiliares 

seja derivando das próprias UGs, ou de fontes externas, fornecendo assim a segurança para a 

operação de uma UHE.  

As proteções envolvidas nesse dispositivo atuam de forma paralela a comutação de fontes, e 

enviando essas informações ao SSC, ou seja, no caso de uma ocorrência de falha em um 

transformador os dispositivos de proteção desse equipamento irão atuar, e o SSC irá apenas 

monitorar essas informações, sendo que a comutação de fontes irá analisar apenas o resultado dessa 

ocorrência, ou seja, a falta de tensão na alimentação da linha específica. 

Portanto as condições das proteções dos transformadores serão utilizadas nas rotinas lógicas 

do sistema de comutação de fontes, tornando o sistema mais robusto e eficaz, levando-se em 

consideração o fato de que com essa abordagem a ocorrência de uma falha na alimentação dos 

Serviços Auxiliares de uma UHE será minimizada, garantindo assim a operação e manutenção da 

usina. 

4.2.6 - Resumo dos sinais dos transformadores 

A seguir demonstra-se o mapeamento deste equipamento para análise dos sinais intrínsecos 

ao mesmo. Sinais esses que deixam o dispositivo inviável à operação. 

 

Tabela 4 – Mapeamento dos sinais do transformador 

Sinais [ANSI] Defeito 

Temperatura do óleo [26] 

A temperatura elevada do óleo de 

isolamento do transformador ocasiona a 

atuação dos relés de proteção do mesmo. 

Temperatura dos 

enrolamentos [49] 

A temperatura elevada dos 

enrolamentos do transformador ocasiona 

a atuação dos relés de proteção do 

mesmo. 

Nível de óleo [71] 

O nível de óleo muito baixo 

ocasiona a atuação dos relés de proteção 

do mesmo, pois com o nível abaixo do 

mínimo não há a isolação necessária para 

o equipamento. 
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Sinais [ANSI] Defeito 

Relé de Buchholz [63] 

O relé Buchholz atua quando a 

ocorrência de uma falha interna no 

transformador seja por quando há uma 

falha no isolamento, ou quando há um 

curto-circuito entre as espiras. 

4.2.6.1. Gerador  

O gerador é o dispositivo que transforma a energia mecânica oriunda do acoplamento com a 

turbina, em energia elétrica. 

As proteções do gerador atuam de forma paralela a comutação de fontes, protegendo o 

equipamento e com isso gerando paradas na UG de acordo com o problema apresentado. Essa 

atuação age nas paradas parciais da máquina, e com a oscilação no nível da tensão de fornecimento 

dos Serviços Auxiliares para a comutação de fontes, haverá a alteração da fonte a alimentar o 

sistema de controle da usina. 

A aplicação otimizada desse procedimento leva em consideração que, com a atuação de 

qualquer falha no gerador essa informação seja processada pelas lógicas e em seguida alterada a 

fonte alimentadora. Esse procedimento faz a análise das condições precursoras aos defeitos, ao 

invés de aguardar uma condição do equipamento após sofrer esse dano.  

Como exemplo a elevação da temperatura nas sapatas do gerador, ocasionadas pela falta de 

refrigeração dos mancais. Essa condição após um tempo, irá ocasionar uma parada mecânica devido 

ao excesso de temperatura. Após efetuar a parada da máquina e deixar de fornecer a tensão para os 

Serviços Auxiliares da comutação de fontes, o SSC irá fornecer os sinais de máquina 

dessincronizadas ou falta de tensão, o que irá desencadear uma rotina para alterar a fonte de 

alimentação prioritária. A otimização da lógica consiste em fornecer os dados prioritários do 

gerador para as rotinas de análise de comutação de fontes, para que na ocorrência de alguma falha 

prévia, essa informação atue na comutação de fontes, se antevendo aos processos e problemas que 

serão desencadeados, com isso havendo a otimização do processo. 

4.2.7 - Resumo dos sinais do gerador 

A seguir demonstra-se o mapeamento deste equipamento para análise dos sinais intrínsecos 

do gerador. A atuação desses sinais faz com que o gerador fique desabilitado para a operação.  
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Tabela 5 – Mapeamento dos sinais do gerador 

Sinais Defeitos 

Temperatura do 

enrolamento 

A temperatura alta do 

enrolamento, ocasiona uma parada de 

emergência elétrica. 

Temperatura dos mancais 

A temperatura alta das sapatas 

dos mancais do gerador, ocasiona uma 

parada de emergência mecânica. 

Temperatura do ar de 

resfriamento 

A temperatura alta do ar de 

resfriamento do gerador ocasiona uma 

parada de emergência mecânica. 

 

 

4.2.7.1. Linha de transmissão da FE 

As linhas de transmissão são os meios por onde são transportadas as energias para os 

consumidores a partir dos centros de geração. 

As linhas possuem seus sistemas de monitoramentos e controles individualizados dos 

controle de UHE por exemplo. Eles são responsáveis por manter e operar com segurança toda e 

qualquer manobra sejam de emergência ou normal. 

Para a otimização da lógica de comutação de fontes, que atualmente considera apenas a 

presença ou ausência da tensão para ativar essa fonte como uma fonte útil, foram considerados os 

sinais de falha da linha de transmissão para que, estando esses sinais ativos, os mesmos 

desencadeiem uma alteração lógica, desconsiderando essa fonte.  

4.2.8 - Resumo dos sinais da LT 

A seguir demonstra-se o mapeamento deste equipamento para análise dos sinais intrínsecos 

da Linha de Transmissão. A ativação dessas informações torna a Linha de Transmissão desabilitada 

para o fornecimento de energia. 
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Tabela 6 – Mapeamento dos sinais da LT 

Sinais Defeitos 

Sobrecorrente na LT 

Uma corrente excessiva na LT 

ocasiona a atuação dos relés de proteção 

bem como a abertura da mesma. 

Falta de fase 

Uma falta de fase ocasiona a 

atuação dos relés de proteção bem como a 

abertura da mesma. 

 

 

4.2.9 - Sistema com aplicação indireta 

Define-se como sistema com aplicação indireta o tratamento e a utilização dos sinais lógicos 

resultantes da combinação dos processos das rotinas envolvidas que é o sinal de tempo longo de 

execução da rotina. 

No subitem desse sistema é realizada a descrição desse sinal. 

 

4.2.9.1. Tempo longo 

A verificação do tempo longo nas lógicas consiste em tratar essa informação como um sinal 

de entrada nas rotinas lógicas. Essa técnica prevê que na observação de um tempo além do estimada 

para concluir uma ação, a própria lógica trate essa informação e a partir disso tome outras ações 

para efetuar a conclusão daquela rotina. 

Por exemplo, a ação dada foi efetuar o fechamento de um disjuntor, porém o tempo para 

essa execução foi extrapolado. Nesse caso a programação entende que o dispositivo está com algum 

defeito e que não adianta enviar novos comandos para o mesmo, portanto o envio de ações para esse 

dispositivo é descartado, desabilitando esse equipamento e reconsiderando os outros envolvidos. 

Quando o mesmo for normalizado, retorna ao processo novamente. 

4.2.10 - Resumo do sinal Lógico 

A seguir demonstra-se o mapeamento lógico para análise dos sinais. 
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Tabela 7 – Mapeamento sinais lógicos 

Sinais Defeito 

Tempo longo 
O tempo longo de alguma 

sequência ocasiona a parada da lógica. 

 

4.3 - Análise das lógicas do Sistema Supervisório 

A falta das informações intrínsecas dos equipamentos, bem como de informações operativas 

dos mesmos, nas rotinas lógicas de comutação de fontes de Serviços Auxiliares pode deixar o 

processamento lógico estagnado, pois desconsiderando essas informações, o Sistema de Supervisão 

e Controle entenderá que os dispositivos estão habilitados para o funcionamento, porém as 

condições dos equipamentos não permitem efetuar o acionamento dos dispositivos. 

Neste caso, mesmo na ocorrência de uma falha no equipamento, a lógica indica que o 

mesmo está apto para a operação deste circuito, porém sua conclusão não é possível, pois o 

equipamento em questão não possui condições de operação. Esta condição pode ocasionar uma 

parada total do sistema de serviços auxiliares devido a um problema específico no equipamento, 

que por sua vez gera inúmeros problemas ao sistema elétrico que estará totalmente desassistido com 

esta ocorrência.  

4.3.1 - Análise das rotinas lógicas – situação atual 

Para assegurar o fornecimento de energia aos serviços auxiliares da usina, e garantir a 

manutenção do sistema elétrico de forma a aperfeiçoar a operação autônoma desse sistema, serão 

inseridos nas rotinas de controle sinais críticos dos dispositivos de controle e proteção, com o 

intuito de maximizar a operação automática.  

Conforme exemplo apresentado na Figura 30, o diagrama representa de forma conceitual a 

situação mencionada. Nessa condição os pré-requisitos iniciais considerados estão satisfeitos, 

levando em consideração o estado inicial do sistema (EE0), nenhuma sequência está em execução e 

há a presença de tensão na Unidade Geradora 1 (relé 27TSA-P1 – não atuado). Nessa situação há 

apenas a verificação da UG1 devido a essa unidade prioritária sobre as outras fontes para o 

fornecimento de energia. 
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Figura 30 – Exemplo de sequências de execução 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Nessa situação, a lógica está com as pré-condições satisfeitas para que a comutação da 

Unidade Geradora1 para a alimentação do painel de serviços auxiliares, porém como essa rotina não 

considera as informações intrínsecas dos dispositivos (tais como as citadas no item 4.2 -) e caso 

ocorra algum defeito intrínseco nos dispositivos envolvidos, não haverá a conclusão dos comandos 

presentes nessa sequência, ou seja, a rotina estará designada para comandar o fechamento do 

disjuntor 52-P1, por exemplo, mas devido a um ou mais defeitos intrínsecos desse equipamento 

(falha na alimentação de comando e mola descarregada, conforme 
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Tabela 2) não haverá a conclusão do comando de fechamento do disjuntor. E como não há o 

monitoramento dos sinais intrínsecos do disjuntor, a lógica permanecerá habilitada para efetuar a 

conclusão dessa operação, deixando a rotina lógica estagnada nesse ponto, e desassistindo todo o 

controle do sistema de comutação de fontes, com isso também não haverá a conclusão dos 

comandos dos disjuntores subseqüentes, pois eles dependem do fechamento do 52-P1. 

Atualmente os sinais intrínsecos dos equipamentos são apenas tratados como sinais de 

alarme que com as suas ativações aparecem nas telas do sistema supervisório para que o operador 

do sistema tenha conhecimento e tome ações pertinentes ao fato ocorrido. A razão que permeia esse 

projeto consiste no tratamento e utilização direta desses sinais nas lógicas, para tomadas de ações 

preventivas nas rotinas envolvidas. 

A melhoria proposta nesse trabalho considera que as informações intrínsecas dos 

dispositivos envolvidos são de suma necessidade para se obter clareza na escolha de qual ramal será 

habilitado para efetuar o fornecimento de energia. 

Para essa análise será realizada a verificação de cada equipamento, conforme levantamento 

dos dispositivos aplicados à comutação de fontes de SA, realizado no item 4.2 -, com o propósito de 

facilitar a aplicação de cada sinal.  

Portanto, serão analisados os seguintes sinais: 

 Tensão do circuito de comando dos disjuntores; 

 Mola carregada dos disjuntores; 

 Verificação de erros dos relés de subtensão; 

 Temperatura elevada do óleo dos transformadores de SA; 

 Temperatura elevada dos enrolamentos dos transformadores de SA; 

 Nível de óleo baixo dos transformadores de SA; 

 Atuação do relé Buchholz dos transformadores de SA; 

 Temperatura elevada dos enrolamentos dos geradores; 

 Temperatura elevada dos mancais dos geradores; 

 Temperatura elevada do ar de resfriamento dos geradores; 

 Sobrecorrente da LT da FE; 

 Falta de fase da LT da FE; 

 Tempo longo nas rotinas lógicas. 
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4.3.2 - Descrição dos sinais intrínsecos dos equipamentos 

A seguir são descritos os sinais definidos como intrínsecos dos equipamentos, observando 

que as verificações das condições intrinsecas são imprescindíveis para que o SSC possa interagir 

com a usina de forma autônoma e confiável. 

4.3.2.1. Sinais dos disjuntores 

Os sinais de tensão do circuito de comando e mola carregada dos disjuntores devem ser 

analisados sempre que na rotina lógica ocorra a intervenção com um respectivo dispositivo. 

Esses sinais devem ser tratados como sinais prioritários na ativação do circuito para a 

comutação de fontes, tendo em vista que o sistema supervisório interage de forma automática e 

obrigatoriamente necessita de tensão para efetuar qualquer intervenção no dispositivo respectivo, 

bem como estar habilitado para abrir o disjuntor em uma eventual necessidade, para o caso do sinal 

Mola Carregado. 

No caso de não se considerar essas informações, a lógica estará disponível para o 

prosseguimento de suas rotinas, porém não será possível completar as ações pré-determinadas, 

devido ao não monitoramento dessas informações dos disjuntores. 

4.3.2.2. Sinal do relé de subtensão 

O sinal de verificação de erros do relé de subtensão deve ser analisado sempre que na rotina 

lógica ocorra a intervenção com um respectivo dispositivo. 

Este sinal deve ser tratado como um sinal prioritário para a ativação do circuito para a 

comutação de fontes, tendo em vista que o sistema supervisório interage de forma automática e 

obrigatoriamente necessita da informação segura da presença ou ausência de tensão no circuito, 

para efetuar qualquer intervenção no painel de Serviços Auxiliares. 

No caso de não se considerar essa informação, a lógica poderá estar recebendo um sinal 

incorreto do equipamento, e tomar ações adversas que não sejam seguras para a manutenção do 

painel de SA, podendo até ocasionar uma parada geral desse painel, devido a um curto circuito 

ocasionado pela obtenção de dados incorretos dos relés de subtensão em caso de falhas. 
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4.3.2.3. Sinais dos transformadores de Serviços Auxiliares  

Os sinais intrínsecos dos transformadores de Serviços Auxiliares (temperatura elevada do 

óleo, temperatura elevada dos enrolamentos, nível de óleo baixo e atuação do relé Buchholz) devem 

ser analisados sempre que na rotina lógica ocorra a intervenção com um respectivo ramal de 

alimentação. 

Esses sinais devem ser tratados como sinais prioritários para a ativação do circuito para a 

comutação de fontes, tendo em vista que o sistema supervisório interage de forma automática e 

obrigatoriamente necessita da informação segura dos equipamentos envolvidos, para efetuar 

qualquer intervenção no painel de Serviços Auxiliares. 

Com a análise da ocorrência desses sinais, há a antecipação de problemas que os mesmos 

geram, pois com a ocorrência de qualquer desses sinais haverá a conclusão de uma parada de 

emergência elétrica (externa a análise de comutação de fontes), portanto antes que ocorra a parada 

de emergência da unidade em questão, e então seja transmitida a informação para a análise de 

comutação de fontes, a lógica de comutação de fontes já considera esses sinais e os utiliza para 

fornecer ao sistema maior segurança e confiabilidade. 

 

4.3.2.4. Sinais dos Geradores  

Os sinais intrínsecos dos geradores de Serviços Auxiliares (temperatura elevada dos 

enrolamentos, temperatura elevada dos mancais e temperatura elevada do ar de resfriamento) 

devem ser analisados sempre que na rotina lógica ocorra a intervenção com uma respectiva unidade 

geradora. 

Esses sinais devem ser tratados como sinais prioritários para a ativação de um gerador 

específico para a comutação de fontes, tendo em vista que o sistema supervisório interage de forma 

automática e obrigatoriamente necessita da informação segura dos equipamentos envolvidos, para 

efetuar qualquer intervenção no painel de Serviços Auxiliares. 

Com a análise da ocorrência desses sinais, há a antecipação de problemas que os mesmos 

geram, pois com a ocorrência de qualquer desses sinais haverá a conclusão de uma parada de 

emergência mecânica (externa a análise de comutação de fontes), portanto antes que ocorra a parada 

de emergência da unidade em questão, e então seja transmitida a informação para a análise de 

comutação de fontes, a lógica de comutação de fontes já considera esses sinais e os utiliza para 

fornecer ao sistema maior segurança e confiabilidade. 
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4.3.2.5. Sinais da Linha de Transmissão da Fonte Externa 

Os sinais intrínsecos a Linha de Transmissão da Fonte Externa (sobrecorrente e falta de 

fase) devem ser analisados sempre que na rotina lógica ocorra a intervenção com a respectiva fonte. 

Esses sinais devem ser tratados como sinais prioritários para a ativação do ramal da Fonte 

Externa para a comutação de fontes, tendo em vista que o sistema supervisório interage de forma 

automática e obrigatoriamente necessita da informação segura dos equipamentos envolvidos, para 

efetuar qualquer intervenção no painel de Serviços Auxiliares. 

Com a análise da ocorrência desses sinais, há a antecipação de problemas que os mesmos 

geram, pois com a ocorrência de qualquer desses sinais haverá a desenergização da linha pelos relés 

de proteção, e posteriormente com isso a atuação do relé de subtensão do ramal da Fonte Externa no 

painel de serviços auxiliares. Após analisada essa condição pelo SSC, haverá a comutação para 

outra fonte disponível. Portanto junto com a atuação de uma proteção da Linha de Transmissão, 

essa informação já é transmitida para o sistema de análise de comutação de fontes, fornecendo 

assim mais agilidade ao sistema, além de maior segurança e confiabilidade. 

4.3.2.6. Tempo longo de execução 

O sinal de verificação de tempo longo de execução nas rotinas lógicas deve ser analisado 

sempre que na rotina lógica ocorra um comando com um respectivo dispositivo. 

Este sinal deve ser tratado como um sinal que atue na desativação do circuito para a 

comutação de fontes, tendo em vista que na ocorrência de falha de conclusão de um comando e, 

levando em consideração o tempo excedido de execução, o sistema retire o ramal em questão da 

rotina de comutação, porque por alguma falha externa esse ramal não estará disponível para efetuar 

a alimentação. 

No caso de não se considerar essa informação, a lógica ficará estagnada e enviando o 

respectivo comando para o equipamento que se encontra indisponível por causas externas, e deixará 

o sistema desassistido no modo automático, devendo então o sistema ser operado de forma manual. 

4.3.3 - Análise das rotinas lógicas - proposta 

Retomando o que foi exposto no item 4.3.1 -, a lógica utilizada atualmente desconsidera 

algumas informações críticas dos equipamentos, o que por sua vez inviabiliza o funcionamento de 
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forma automática do sistema de supervisão, dependendo assim da atuação humana para a 

manutenção do sistema elétrico. 

Retomando o exemplo apresentado na Figura 30, onde o diagrama representa de forma 

conceitual a operação lógica atual. Nessa situação apenas são avaliados os sinais do estado estável 

da configuração do painel de serviços auxiliares, e a presença de tensão no ramal de alimentação a 

ser inserido na alimentação do painel. Qualquer outra informação operativa dos equipamentos do 

ramal da UG que fornecerá alimentação para o painel é desconsiderada, salientando que quaisquer 

dessas condições desabilitam a operação desse ramal. 

De acordo com o levantamento dos sinais dos equipamentos envolvidos, tratados no item 4.2 

-, serão apresentados nos itens a seguir as lógicas propostas para cada fonte de alimentação, sendo 

elas: UG1, UG3 e FE. 

4.3.3.1. Sinais UG1 

A utilização dos sinais pertencentes a Unidade Geradora 1, conforme essa proposta deve 

contemplar todas as informações básicas para a operação dos equipamentos envolvidos. 

Como a UG1 é composta pelo disjuntor que a interliga no painel (52-P1), pelo relé de 

subtensão (27TSA-P1) que confirma a presença da tensão no ramal, pelo transformador de serviços 

auxiliares (TSA-P1) o qual é derivada a alimentação da Unidade Geradora para os serviços 

auxiliares e pelo gerador de energia propriamente dito, todos os sinais que monitorem as condições 

desses equipamentos, são considerados como pré-requisitos de operação. 

Essa condição é, portanto verificada no início de qualquer rotina lógica, sendo que se todos 

os dados considerados estiverem satisfeitos (conforme Figura 31) a Unidade Geradora 1 estará 

habilitada para participar da comutação de fontes, ao passo que se um ou mais sinais apresentarem 

falha a UG1 estará desabilitada para participar da comutação de fontes, comutando nessa etapa 

outra fonte que esteja com as pré-condições estabelecidas, obedecendo a ordem de prioridade de 

fontes estabelecida no item 3.2 -. 

 

Figura 31 – Sinais intrínsecos da UG1 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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4.3.3.2. Sinais UG3 

A utilização dos sinais pertencentes a Unidade Geradora 3, conforme essa proposta deve 

contemplar todas as informações básicas para a operação dos equipamentos envolvidos. 

Como a UG3 é composta pelo disjuntor que a interliga no painel (52-P3), pelo relé de 

subtensão (27TSA-P3) que confirma a presença da tensão no ramal, pelo transformador de serviços 

auxiliares (TSA-P3) o qual é derivada a alimentação da UG para os serviços auxiliares e pelo 

gerador de energia propriamente dito, todos os sinais que monitorem as condições desses 

equipamentos, são considerados como pré-requisitos de operação. 

Essa condição é, portanto verificada no início de qualquer rotina lógica, sendo que se todos 

os dados considerados estiverem satisfeitos (conforme Figura 32) a UG3 estará ativada para 

participar da comutação de fontes, ao passo que se um ou mais sinais apresentarem falha a UG3 

estará desabilitada para participar da comutação de fontes, comutando nessa etapa outra fonte que 

esteja com as pré-condições estabelecidas, obedecendo a ordem de prioridade de fontes estabelecida 

no item 3.2 -. 

 

Figura 32 – Sinais intrínsecos da UG3 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.3.3.3. Sinais Fonte Externa 

A utilização dos sinais pertencentes a Fonte Externa, conforme essa proposta deve 

contemplar todas as informações básicas para a operação dos equipamentos envolvidos. 

Como a Fonte Externa é composta pelo disjuntor que a interliga no painel (52-P2), pelo relé 

de subtensão (27TSA-P2) que confirma a presença da tensão no ramal, e pela linha de transmissão 

propriamente dita, todos os sinais que monitorem as condições desses equipamentos, são 

considerados como pré-requisitos de operação. 

Essa condição é, portanto verificada no início de qualquer rotina lógica, sendo que se todos 

os dados considerados estiverem satisfeitos (conforme Figura 33) a Fonte Externa estará habilitada 
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para participar da comutação de fontes, ao passo que se um ou mais sinais apresentarem falha a 

Fonte Externa estará desabilitada para participar da comutação de fontes, comutando nessa etapa 

outra fonte que esteja com as pré-condições estabelecidas, obedecendo a ordem de prioridade de 

fontes estabelecida no item 3.2 -. 

 

Figura 33 – Sinais intrínsecos da FE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.4 - Testes e Validações 

Com a utilização das otimizações propostas por esse trabalho a partir dos dados levantados 

nesse trabalho, observa-se que a lógica se comporta de forma mais autônoma e confiável.  

Salienta-se que haverá menores interrupções no sistema elétrico ocasionados pelo 

fornecimento de energia para o controle e manutenção dos serviços auxiliares, devido ao sistema 

operar com maior autonomia em modo automático, tornando assim o sistema mais robusto e 

fornecendo maior segurança para a operação de uma Usina Hidrelétrica. 

4.4.1 - Simulação 

Com o intuito de se efetuar a validação e eficácia do sistema proposto, foram elaboradas 

simulações com o auxílio do programa Vissim, considerando todas as variáveis do processo, 

validando assim as lógicas apresentadas e simulando um ambiente de funcionamento dos processos 

industriais com as diversas variáveis envolvidas no controle e manutenção dos Serviços Auxiliares 

de Usinas Hidrelétricas.  

Conforme apresentado na Figura 35, para a simulação do ambiente industrial objeto desse 

trabalho, foi considerado todos os equipamentos envolvidos nesse processo, bem como as 

interações que ocorrem entre os dispositivos.  

Como dados de entrada do processo, foram caracterizados os sinais: 
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 Habilitação em modo automático dos disjuntores – ou seja, com a interação 

ocorrendo pelo SSC de forma autônoma de acordo com os dados dos equipamentos;  

 Sinais de subtensão dos ramais de alimentação; 

 Proteções atuadas dos disjuntores; 

 Sinais de falhas dos disjuntores; 

 Sinais de falhas dos relés de subtensão. 

Como exemplo de uma sequência simulada, conforme verificado na Figura 34, onde tem-se 

a Sequência 1, a qual apresenta os dados de entrada de habilitação apenas do disjuntor da UG3 (52-

P3), a condição do painel de SA (representada pelo Estado Estável 0 – representando todos os 

disjuntores abertos, e a presença da tensão no ramal de entrada da UG3. Após as verificações dos 

pré-requisitos de operação dessa sequência, são verificados as condições dos disjuntores de 

interligação, sendo que se pelo menos um dos disjuntores de interligação (52-IC1 ou 52-IC2) 

estiverem desabilitados a sequência é concluída, e caso os dois disjuntores de interligação (52-IC1 e 

52-IC2) estejam habilitados, são enviados os comandos de fechamento dos respectivos disjuntores. 

Após esses procedimentos a Sequência é concluída, e o sistema fica monitorando novas alterações 

dos equipamentos. 

 

 

Figura 34 – Sequência 01 simulada 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 



 

Figura 35 – Ambiente de simulação 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 



4.4.2 - Análise da Sequência 01 

4.4.2.1. Situação atual 

Na condição atual das lógicas os sinais de habilitação de partida de uma sequência, são os 

sinais da situação atual do painel, em função da configuração dos disjuntores, representados pelos 

Estados Estáveis (conforme descrição no item 3.3 -), juntamente com o sinal de nenhuma sequência 

em execução, e por fim a verificação da presença de tensão no ramal em questão. 

Cabe salientar que, como essa lógica não considera qualquer informação intrínseca dos 

equipamentos envolvidos, na ocorrência de alguma falha dos equipamentos, haverá a parada da 

lógica. 

Conforme representado na Figura 36, observa-se a ocorrência dessa situação. Considerando 

que as precondições para habilitação da sequência estão satisfeitas, nessa situação essa rotina será a 

prioritária em execução em comparação com as outras sequências, portanto a rotina prosseguirá 

para o a execução do primero passo, que consiste em enviar o comando para fechamento do 

disjuntor 52-P1.
2
 

Como nessa situação, está se analisando o disjuntor da Unidade Geradora 1, em caso de 

falha nesse equipamento, não haverá a conclusão do comando do passo 1, que consiste no 

fechamento desse disjuntor, deixando a lógica estagnada nessa parte da lógica, devido a mesma não 

monitorar tais condições de bloqueios do sistema. 

Outro detalhe a ser observado com essa mesma sequência, é o fornecimento do sinal de 

subtensão incorreto. Para a resolução desse problema, sugere-se que sejam inseridas as informações 

de funcionamento desses relés nas rotinas lógicas, fornecendo segurança na informação desse 

dispositivo. 

Essa sequência considera apenas uma fonte de energia em sua rotina, devido a essa fonte ser 

prioritária, mas quando se tem mais fontes envolvidas, aumentando assim a quantidade de variáveis 

a serem monitoradas, o risco de se ocasionar uma parada no sistema devido a defeitos nos 

equipamentos aumenta. 

 

                                                 

2
 Observa-se que não foram demonstrados os sinais para operação em modo automático dos disjuntores, como 

disjuntor inserido e chave seletora em automático, mas para todos os efeitos esses sinais estão considerados 

intrinsecamente nas lógicas. 
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Figura 36 – Sequência 01 - atual 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.4.2.2. Situação proposta 

Com o tratamento dos sinais adicionais dos equipamentos, conforme exposto em 4.3.3 -, a 

habilitação de uma sequência fornecerá maior confiabilidade ao sistema lógico, considerando que 

na ausência de qualquer sinal monitorado, o sistema fica desabilitado para a alimentação dos 

serviços auxiliares. 

Em comparação ao caso apresentado no item 4.4.2.1, a proposta salienta a importância dos 

sinais intrínsecos, nesse caso, do disjuntor e do relé de subtensão, e adiciona os sinais intrínsecos 

desses equipamentos, conforme segue: 

 Tensão do circuito de comando dos disjuntores; 

 Mola carregada dos disjuntores; 
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 Verificação de erros dos relés de subtensão; 

Com a adição dessas informações nas rotinas lógicas, haverá maior assistência e clareza nas 

informações reais dos dispositivos, fazendo com que o sistema trabalhe de forma mais autônoma 

em modo automático, e com isso ocorram menos paradas e perdas para o sistema elétrico.  

Essa utilização, além de tratar das informações do disjuntor e do relé de subtensão, mostra 

todos os outros sinais envolvidos de forma a melhorar as rotinas lógicas do sistema de comutação 

de fontes. 

Os sinais adicionais a serem considerados como pré-requisitos, estão listados a seguir. 

 Temperatura elevada do óleo dos transformadores de SA; 

 Temperatura elevada dos enrolamentos dos transformadores de SA; 

 Nível de óleo baixo dos transformadores de SA; 

 Atuação do relé Buchholz dos transformadores de SA; 

 Temperatura elevada dos enrolamentos dos geradores; 

 Temperatura elevada dos mancais dos geradores; 

 Temperatura elevada do ar de resfriamento dos geradores; 

 Sobrecorrente da LT da FE; 

 Falta de fase da LT da FE; 

 Tempo longo nas rotinas lógicas. 

Na ocorrência de uma ou mais condições monitoradas, a comutação para essa fonte em 

questão é desabilitada, fazendo com que outra fonte disponível, ou seja, com todos os pré-requisitos 

atendidos, assuma a alimentação dos serviços auxiliares. 

Portanto para cada dispositivo envolvido, são considerados seus sinais prioritários de 

funcionamento nas pré-condições de ativação da lógica.  

Nessa situação, o sistema fornece as informações de defeitos dos ramais, fazendo com que 

ocorra a comutação para outro circuito disponível, e informa para operação em forma de alarme a 

situação de defeito para que a mesma possa ser tratada. 

4.4.2.3. Composição dos sinais das fontes de alimentações  

A seguir é realizada uma descrição da composição dos sinais, separando-se por fonte de 

alimentação. 
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4.4.2.3.1. Análise dos sinais da UG1 

Conforme a representação da Figura 37, para o tratamento das informações referentes a UG1 

nas rotinas lógicas, foi elaborado um bloco lógico com todos os sinais pertencentes a essa unidade, 

e referenciado como “Sinais da UG1”.  

Portanto, em condições normais de operação dos equipamentos, esse sinal estará ativo, e em 

contrapartida caso um ou mais sinais estejam desabilitados, esse sinal estará inativo, impedindo 

assim o prosseguimento das rotinas lógicas que o compõem. 

 

 

Figura 37 – Sinais intrínsecos da UG1 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.4.2.3.2. Análise dos sinais da UG3 

Conforme a representação da Figura 38, para o tratamento das informações referentes a UG3 

nas rotinas lógicas, foi elaborado um bloco lógico com todos os sinais pertencentes a essa unidade, 

e referenciado como “Sinais da UG3”.  

Portanto, em condições normais de operação dos equipamentos, esse sinal estará ativo, e em 

contrapartida caso um ou mais sinais estejam desabilitados, esse sinal estará inativo, impedindo 

assim o prosseguimento das rotinas lógicas que o compõem. 
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Figura 38 – Sinais intrínsecos da UG3 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

4.4.2.3.3. Análise dos sinais da FE 

Conforme a representação da Figura 39, para o tratamento das informações referentes a FE 

nas rotinas lógicas, foi elaborado um bloco lógico com todos os sinais pertencentes a esse ramal, e 

referenciado como “Sinais da FE”.  

Portanto, em condições normais de operação dos equipamentos, esse sinal estará ativo, e em 

contrapartida caso um ou mais sinais estejam desabilitados, esse sinal estará inativo, impedindo 

assim o prosseguimento das rotinas lógicas que o compõem. 

 

Figura 39 – Sinais intrínsecos da FE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.4.2.4. Exemplo de aplicação 

Com a atualização da lógica da Sequência 01 (conforme Figura 40), através da monitoração 

dos sinais da UG1 (conforme Figura 37), haverá maior tratamento das informações da respectiva 
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unidade, fornecendo maior precisão para o sistema de supervisão na tomada de decisões, para assim 

elencar qual fonte deve ser utilizada para o fornecimento de energia. 

 

Figura 40 – Sequência 01 - proposta 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Nessa nova condição como se está tratando todas as informações da UG1, como exemplo, se 

obtém dessa forma maior segurança para a conclusão da seleção dessa fonte na alimentação do 

respectivo painel, pois ao passo que uma ou mais informações dessa unidade não estejam 

disponíveis, essa se tornará desabilitada para o fornecimento de energia, ou seja, retirando essa 

unidade da comutação de fontes e indicando outra fonte que seja capaz de efetuar o fornecimento ao 

painel. 

Além dos sinais referentes aos ramais de alimentação, também são considerados os sinais 

dos outros dispositivos envolvidos e que não estão ligados diretamente à qualquer fonte de 

alimentação, e que fazem a proteção do painel, que são os disjuntores de interligação (52-IC1 e 52-

IC2) e os relés de subtensão das barra essencial (52-C1) e da barra não essencial (52-C2). 
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4.4.2.5. Desenvolvimento de lógica envolvendo as três fontes de energia 

Com a utilização dos conceitos apresentados nesse trabalho, será apresentado nesse item o 

desenvolvimento de uma lógica de comutação de fontes, envolvendo três fontes de energia, que 

conforme a representação das transições na Figura 12, essa rotina está apresentada como Sequência 

08. 

Nessa sequência ocorre a transição entre o EE3 e o EE2, respectivamente alimentação pela 

UG3 e pela FE. 

Nessa condição o painel de serviços auxiliares está sendo alimentado pela UG3, 

considerando que os disjuntores de interligação (52-IC1 e 52-IC2) estão fechados e, portanto, 

alimentando a barra 1 por esse percurso. 

Para ocorrer a transição entre a UG3 e FE (Sequência 08), a UG1 deve estar desabilitada (ou 

seja, com um ou mais sinais intrínsecos com falha – conforme Figura 37), a FE habilitada (todos os 

sinais ativos – conforme Figura 39) e ocorrer falha em algum sinal intrínseco da UG3 (conforme 

Figura 38),  

Nessa situação haverá a comutação entre a UG3 e a FE, pois será essa fonte a prioritária de 

acordo com a ordem de prioridade de alimentação (conforme item 3.2 -). Essa condição é ilustrada 

na Figura 41. 

O modo de operação da alimentação do painel de serviços auxiliares pela UG3 envolve a 

necessidade de que todos os sinais intrínsecos dessa unidade estão ativos e, pelo menos um dos 

dispositivos da UG1 apresentando falha. Os sinais considerados são os sinais a seguir (e também 

apresentados na Figura 37 e Figura 38). 

 Tensão do circuito de comando dos disjuntores; 

 Mola carregada dos disjuntores; 

 Verificação de erros dos relés de subtensão; 

 Falta de tensão; 

 Temperatura elevada do óleo dos transformadores de SA; 

 Temperatura elevada dos enrolamentos dos transformadores de SA; 

 Nível de óleo baixo dos transformadores de SA; 

 Atuação do relé Buchholz dos transformadores de SA; 

 Temperatura elevada dos enrolamentos dos geradores; 

 Temperatura elevada dos mancais dos geradores; 

 Temperatura elevada do ar de resfriamento dos geradores; 
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 Tempo longo nas rotinas lógicas. 

Portanto, adotando essa condição, com a ausência de um ou mais sinais intrínsecos da UG1, 

a UG3 estará alimentando o sistema. 

Outra condição a ser verificada na Sequência 08, é que a FE está com as condições 

satisfeitas. Conforme os pré-requisitos de análise os sinais observados são os seguintes (conforme 

Figura 39): 

 Tensão do circuito de comando dos disjuntores; 

 Mola carregada dos disjuntores; 

 Verificação de erros dos relés de subtensão; 

 Falta de tensão; 

 Sobrecorrente da LT da FE; 

 Falta de fase da LT da FE; 

Portanto para ocorrer a Sequência 08, os sinais intrínsecos da FE devem estar todos ativos. 

A rotina lógica se observa na Figura 41, com a ilustração do monitoramento dos sinais 

intrínsecos da UG1, UG3 e FE, além da sequência de operação dos disjuntores envolvidos. 

Sendo assim, observa-se que com a inserção de todos os sinais intrínsecos de cada fonte de 

alimentação, é fornecido ao sistema garantia que haverá a manutenção do fornecimento de serviços 

auxiliares, deixando, portanto, a usina com assistência máxima de acordo com as condições 

estabelecidas.  

Observa-se também que em caso de alguma falha de qualquer dispositivo envolvido, haverá 

a comutação automática das fontes, com o intuito de manter o sistema assistido e protegido, 

evitando-se assim paradas indesejadas e diminuindo o tempo de atuação dessas informações, visto 

que nesse sistema, na ocorrência de um evento de falha, ocorrerá o tratamento do sinal e a atuação 

imediata no processo. 
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Figura 41 – Sequência 08 - proposta 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 - Conclusões  

 

Esta dissertação teve como proposta a melhoria das lógicas de comutação de fontes aplicada 

a usinas hidrelétricas, com a abordagem da interação automática visando assim a atuação do sistema 

de forma mais independente possível. 

Através do estudo dos dispositivos elétricos pertencentes a esse sistema, e com a 

identificação dos sinais que poderiam interferir na operação dos equipamentos, foram inseridos os 

sinais essenciais nas rotinas de controle, almejando a operação automática do sistema supervisório 

da usina. 

Após a identificação dos dispositivos pertencentes à operação da comutação de fontes, foi 

iniciada a pesquisa sobre lógicas de supervisão e controle com as aplicações atuais desse sistema, 

identificando os requisitos lógicos e o comportamento dos dispositivos envolvidos nas operações 

dos equipamentos de acordo com as fontes prioritárias ao fornecimento de energia para os serviços 

auxiliares da usina. 

Na sequência, com a abordagem sobre a melhoria das lógicas propriamente ditas, foi 

adotado para cada equipamento uma rotina para verificação dos sinais a serem utilizados nas lógicas 

de cada dispositivo, e aqueles que ocasionaram interferências nas rotinas, foram identificados e 

tratados para que fossem aplicados na melhoria lógica do sistema. 

Com a inclusão e utilização dos sinais intrínsecos dos dispositivos – sinais que traduzem 

basicamente as informações próprias de funcionamento dos equipamentos – constata-se que as 

lógicas de supervisão e controle se comportam de forma independente, e com isso fornecendo maior 

segurança ao processo e, diminuindo também as paradas indesejáveis do sistema por falhas internas 

nos dispositivos. Portanto quando ocorrer uma falha em um dispositivo qualquer do sistema de 

comutação de fontes, o sistema supervisório processa essa informação e verifica que a fonte a qual 

o dispositivo pertence está indisponível, elencando a partir desse ponto, outra fonte que possua 

condições operativas para assumir a alimentação do painel de serviços auxiliares.  

Com essa aplicação há um ganho no tempo de processamento do sistema supervisório e a 

sua resposta ao sistema de alimentação de serviços auxiliares, pois devido a interação entre os 
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equipamentos ocorrer de forma direta, na presença de qualquer atuação de um equipamento, a 

lógica responsável por manter o adequado funcionamento do sistema de alimentação de energia, 

processará essa informação e atuará nas comutações dos dispositivos responsáveis por manter a 

alimentação de energia de forma segura e confiável. Retomando a ordem de prioridades desse 

sistema, que se caracteriza pela Unidade Geradora 3, Unidade Geradora 1, Fonte Externa e Grupo 

Gerador de Emergência, a lógica obedecerá sempre essa ordem, devendo então ocorrer comutações 

dos dispositivos elétricos (disjuntores) correspondendo a ordem estabelecida, elencando-se que a 

fonte prioritária será a UG3 – por estar no painel das cargas essenciais – seguido pela UG1, pela 

Fonte Externa e por fim, em caso da ausência de qualquer outra fonte, da inserção do Grupo 

Gerador de Emergência para assegurar a operação e manutenção da usina em situações de partida 

ou parada dos geradores de energia ao sistema elétrico. 

Portanto com a aplicação do sistema proposto por esse trabalho e de acordo com a utilização 

dos sinais intrínsecos dos equipamentos inseridos nas rotinas de supervisão e controle, comprova-se 

que essas rotinas se comportam de forma autônoma devido a inclusão dos sinais de operação de 

cada dispositivo envolvido no processo.  

Essa interação pode ocorrer com a verificação de que os equipamentos em questão estão 

funcionando de forma adequada, ou com a verificação de que as informações transmitidas são os 

dados reais dos equipamentos, possibilitando assim com que ocorram menores interferências 

humanas na operação do sistema de comutação de fontes. 

 

5.2 - Trabalhos futuros 

Como este trabalho analisa as lógicas de comutação de fontes, fica como sugestão para 

trabalhos futuros a análise de lógica das bombas da UG.  

Citando como exemplo o sistema de circulação e refrigeração do gerador e turbina, que na 

ocorrência de falha no conjunto de bombas, a lógica utilize essa informação para iniciar uma parada 

na unidade geradora, pois atualmente essa parada ocorre apenas com a constatação de um 

agravamento no sistema ocasionado pela parada de um conjunto de bombas específico, gerando por 

exemplo paradas mecânicas por sobreaquecimento devido a parada das bombas de circulação de 

óleo nos mancais, portanto essa aplicação poderia se adiantar a este fato, ou seja, considerar as 

informações de sobreaquecimento e já enviar a parada mecânica para o sistema, e alterar a fonte 

para fornecer ao sistema. 
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