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RESUMO 

Este documento monográfico destaca a dinâmica da regulação primária e seus 
efeitos na estabilidade do sistema elétrico de potência. O aludido escrito ratifica a 
importância da parametrização em sistema de controle dos reguladores de 
velocidade em face das oscilações da frequência e dos ângulos da potência dos 
geradores síncronos.  Engloba também as considerações acerca do modo de 
operação dos reguladores de velocidade do tipo isócrono, com queda de frequência 
e com estatismo transitório. O mesmo se propõe em traçar um quadro comparativo 
dos efeitos dinâmicos dos tipos de reguladores aplicados e suas consequências 
para a estabilidade do sistema de potência através dos deslocamentos angulares 
pela utilização dos métodos de sintonia por Ziegler-Nichols, complementar e 
empírico. Apresentam ainda, em linhas simples, as técnicas matemáticas de análise 
da estabilidade dos geradores por comparação de áreas. O tema explorado é 
primordial porque aborda a correlação dos aspectos da estabilidade do sistema de 
potência com as ações dos reguladores de velocidade em primeira instância como 
serviços ancilares. O instrumento científico foi elaborado através de pesquisa 
exploratória e bibliográfica e as curvas de respostas se deflagraram pela aplicação 
de modelos da engenharia de controle em ambiente computacional. As curvas de 
respostas da frequência e dos ângulos foram levantadas com base em simulações 
de degrau de carga se utilizando o ambiente software avançado de cálculo 
numérico. Os resultados produzidos convergiram para os elementos hipotéticos da 
pesquisa e terminaram por responder à problemática proposta. 

Palavras-chave: Regulação primária. Parametrização. Estabilidade. Sistema 
Elétrico. 



ABSTRACT 

This monographic document exposed the dynamics of the primary regulation and its 
effects on the stability of the electric power system. The report writing strengthens the 
importance of parameter control system of speed governors in the face of 
fluctuations in frequency and power angles of synchronous generators. It also 
includes preamble about the operating mode of the regulators of the isochronous, 
type speed with frequency drop and transient statism. The same is proposed to draw 
up a comparative table of the dynamic effects of the types of applied regulators and 
its consequences for the stability of the power system through the angular 
displacement by use of tuning methods by Ziegler-Nichols, complementary and 
empirical. Present even in short lines, the analysis of mathematical techniques 
stability of generators by comparison areas. The theme explored is paramount 
because it addresses the correlation of aspects of power system stability with the 
actions of speed governors in the first instance as ancillary services. The scientific 
instrument was developed through exploratory and bibliographical research and the 
curves of responses are triggered by the application of control engineering models in 
computer environment. The curves of the frequency responses and angles were 
raised based on load step simulations using the environment MATLAB / SIMULINK. 
The results produced converged on hypothetical elements of research and ended up 
responding to the problem proposed. 

Keywords: Primary regulation. Parameterization. Stability. Electrical System. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

Os geradores síncronos, quando em sincronismo, utilizam a referência da 

frequência do Sistema Elétrico de Potência (SEP) para realimentação do controle 

dos reguladores de velocidades, com vistas a responder aos desbalanços de carga 

do sistema elétrico e controlar os deslocamentos angulares de potência para manter 

a estabilidade do sistema de potência. 

 Desta maneira, a estabilidade do SEP tem relação direta com os parâmetros 

essenciais da qualidade da energia elétrica. Neste aspecto,  

(...) desvios momentâneos por desequilíbrio entre geração e carga 
conduzem a oscilações da velocidade das turbinas e dos geradores que, 
por princípio, precisam operar em sincronismo. Portanto, os desvios de 
frequência são utilizados como indicador de erro de geração, para constatar 
se a potência gerada atende ou não a carga a cada instante (DECKMANN e 
POMILIO, 2010). 

Importante destacar que o fornecimento de energia elétrica deve ser realizado 

com os requisitos da economicidade, da confiabilidade e sem interrupções que 

comprometam seus usuários finais. Assim, no tocante ao objeto de estudo desta 

monografia, com efeito, é nítido que as relações entre a dinâmica da regulação 

primária e seus efeitos na estabilidade do SEP se perfizeram de primordial 

importância, pois, o proposto tema se correlaciona com os elementos da qualidade 

de fornecimento da energia elétrica. 

A pesquisa aborda o estudo do equilíbrio nos sistemas elétricos e lança um 

olhar sobre a dinâmica da regulação primária e seus efeitos na estabilidade do 

sistema elétrico de potência. 

No aspecto temático em epígrafe, a regulação primária pretendida na 

pesquisa científica está relacionada aos princípios que abrangem os reguladores de 

velocidade das turbinas hidráulicas, em específico, os reguladores dos seguintes 
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tipos: regulador isócrono ou de estatismo zero; regulador com queda de velocidade 

ou frequência e; regulador com estatismo transitório. 

Em sintonia com o tema proposto, com efeito, Vieira Filho (1984, p.19) em 

sua obra intitulada “Operação de Sistemas de Potência com Controle Automático de 

Geração” escreveu que a regulação automática exercida pelos reguladores de 

velocidade das máquinas do sistema é denominada regulação primária. Destaca o 

autor que o controle de frequência será feito através de oscilações da potência ativa 

dos geradores no sistema numa correlação das grandezas P/f (potência/frequência). 

Diante do exposto, como escreveu Barbosa (2013), os controles dinâmicos 

dos reguladores de velocidade permitirão o estabelecimento do equilíbrio entre a 

potência produzida e a potência entregue às cargas que, por consequência, terão 

efeitos na estabilização da frequência da rede. 

A importância do aludido tema se repercute na medida em que não se devem 

desconsiderar os sistemas de controles primários de regulação na análise da 

estabilidade dos sistemas elétricos de potência, pois, conforme a assertiva de Elgerd 

(1977), as variáveis que incrementam o estudo aumentam consideravelmente as 

possibilidades de respostas e modelagem do comportamento dinâmico da 

frequência e dos ângulos das potencias. 

Após destacado as linhas introdutórias que permearam o tema pesquisado e 

esboçaram as justificativas para concretude desta monografia, na sequência serão 

resumidos os aspectos que envolveram a problemática. 

1.1 PROBLEMÁTICA  

Como uma referência a ser seguida no sentido de nortear as ações de 

planejamento e organização da pesquisa monográfica, a problemática se constituiu 

em um instituto importante para o não distanciamento do pesquisador de seu objeto 

de pesquisa. 

A caracterização que envolveu as diretrizes para a realização dos objetivos 

propostos teve como referência o questionamento abaixo: 

  

• As parametrizações do sistema de controle de reguladores de velocidades 

como regulação primária, pode afetar a estabilidade do sistema elétrico de 

potência? 
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Foi nesta perspectiva em forma de indagação que se estabeleceram as linhas 

mestras de planejamento e direcionamento da pesquisa para que fossem 

respondidas ou esclarecidas as respostas, bem como fossem elaboradas as 

hipóteses da pesquisa. 

1.2 HIPÓTESES DE PESQUISA  

Com a premissa de encontrar respostas para o problema proposto é que as 

hipóteses foram escritas como a natureza de uma solução prévia. Portanto, a 

natureza destas serviu para a consolidação da pesquisa e teve o condão de suporte 

para confirmar ou refutar as assertivas, ao final dos estudos. 

Portanto, de acordo com a proposta anterior em forma de problemática, as 

bases que implicaram o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa foram as 

seguintes hipóteses: 

• A influência da frequência para os reguladores de velocidade atuam 

apenas em regime permanente e não interfere para a desestabilização do 

SEP em processos de recomposição. 

• A parametrização dos reguladores de velocidade podem se constituir em 

causa fundamental para oscilações da potência entregue à carga.  

• O estatismo permanente e o estatismo transitório são modalidades de 

sensibilidades do sistema de regulação que atuam nas mesmas 

condições de oscilação de frequência. 

Após a definição das referidas hipóteses, na sequência estarão estabelecidos 

os objetivos que direcionaram a pesquisa monográfica. 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos foram elaborados a partir da problemática e das hipóteses 

formuladas e se estabeleceram em gerais e específicos. Os mesmos se 

consubstanciaram em fornecer uma visão abrangente sobre o objeto de pesquisa e 

determinou os rumos do estudo monográfico. 
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1.3.1 Objetivo geral 

 Em instância mais geral, este instrumento se propôs a pesquisar a dinâmica 

primária de regulação de frequência em face da estabilidade do sistema de elétrico 

de potência através da análise dos seguintes reguladores de velocidade: regulador 

isócrono; regulador com queda de velocidade e; regulador com estatismo transitório. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A pesquisa monográfica se estabeleceu através da disseminação do objetivo 

geral em objetivos específicos, os quais se constituíram em base fundamental para a 

execução do escrito monográfico. 

Os objetivos específicos que nortearam o alcance da proposta de pesquisa 

sobre os sistemas primários de controle da frequência são: 

a. Estudar o sistema de controle do regulador sem estatismo e delimitar sua 

importância como modalidade do sistema de regulação de velocidade 

para o processo de recomposição do sistema elétrico de potência. 

b. Especificar a importância do estatismo permanente e transitório através 

dos modelos de reguladores de velocidade de queda de velocidade e 

reguladores de queda de velocidade e estatismo transitório. 

c. Abordar as modalidades de operação do regulador de velocidade digital 

da usina Paulo Afonso IV da CHESF e estabelecer quais as 

propriedades inerentes para permitir uma ótima contribuição para 

manutenção da estabilidade do SEP. 

Depois de especificado os principais aspectos abordados nos objetivos gerais 

e específicos, na sequência, serão descritas as formas metodológicas que foram 

utilizadas para o desenvolvimento do estudo proposto. 

1.4 METODOLOGIAS E TÉCNICAS 

Pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do 

emprego de processos científicos (CERVO e BERVIAN, 1983). 

Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, 

as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele. (LUDKE E ANDRÉ, 1986).  
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O processo metodológico se iniciou com uma pesquisa exploratória sobre os 

sistemas de regulação e a estabilidade do sistema elétrico – SEP e teve o fim de 

possibilitar melhor familiaridade com o objeto de pesquisa a ser explorado. 

Pesquisa exploratória é aquela que visa promover um maior contato entre o 

investigador e o problema estudado, com vistas a melhorar a compreensão de 

detalhes específicos.  

A pesquisa exploratória teve o objetivo de tornar o problema mais explícito ao 

tempo que serviu de embasamento às hipóteses da pesquisa. Com efeito, a 

pesquisa exploratória teve como meta principal, o aprimoramento de ideias e a 

descoberta de intuições (GIL, 2002).  

Num segundo momento foram realizadas pesquisas bibliográficas, leitura de 

artigos, teses e dissertações e análises de documentos técnicos sobre o tema em 

questão, procurando levantar informações sobre o objeto de pesquisa e seus 

fundamentos técnicos.  

Da conclusão da pesquisa bibliográfica em conjunto com o levantamento de 

informações técnicas de engenharia de controle, foram realizados estudo dos 

modelos de reguladores de velocidade, os quais se determinaram os limites e as 

qualidades dos sistemas estudados. 

Os dados numéricos e as curvas de respostas dos sistemas foram coletados 

através de simulações realizadas no ambiente digital de desenvolvimento através da 

utilização de software avançado de cálculo numérico. 

Os modelos matemáticos dos sistemas primários de regulação de frequência 

foram simulados através de funções de transferências relacionadas a cada tipo de 

regulador de velocidade estudado. 

Após as simulações com os modelos de sistemas integrados, foram tabuladas 

as respostas com as informações fundamentais de análise de sinais que envolvem 

as questões de estabilidade, amortecimento e picos para a primeira resposta dos 

modelos em questão. 

Finalmente, em última instância, se deu o processo de escrita dos elementos 

e fundamentos que lastrearam o campo de exploração do objeto de pesquisa 

proposto com vista ao alcance dos objetivos pretendidos. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

O trabalho monográfico se apresenta estruturado em cinco capítulos, 

conforme se descreve a seguir: 

• O primeiro capítulo aborda os elementos introdutórios para a pesquisa e 

apresenta o tema com os objetivos, problemática, hipóteses e teses a 

nortear a pretensa atividade científica. 

• O segundo capítulo apresenta os fundamentos da engenharia de controle 

com uma breve evolução histórica. Explora as concepções de sistemas 

de controle de malha aberta e fechada e da classificação sistemas. 

Destaca as técnicas de estudo da estabilidade através dos principais 

componentes e ferramentas matemáticas desenvolvidas na teoria do 

controle moderno. 

• O terceiro capítulo se dispõe ao esclarecimento sobre os serviços 

especializados que compõem os sistemas ancilares. Também esclarece o 

que se constitui os sistemas de controle dos reguladores de velocidade 

pretendidos na pesquisa, expondo simplórias explicações sobre os 

princípios de operação. 

• O quarto capítulo esclarece os modelos matemáticos dos reguladores de 

velocidade e sua integração com o modelo da turbina hidráulica. Aborda 

as funções de transferências dos sistemas e as equações de estado dos 

sistemas de regulação de frequência primário. 

• O quinto capítulo empreende as linhas técnicas sobre o sistema elétrico 

de potência e as concepções sobre sua estabilidade. Descreve o modelo 

matemático da equação de oscilação da máquina síncrona e esclarece 

sucintamente as técnicas de estudo e análise da estabilidade dinâmica 

através dos deslocamentos dos ângulos das potências dos geradores 

síncronos. 

• O capítulo sexto aborda os resultados das simulações no software 

avançado de cálculo numérico através do registro dos sinais de respostas 

dos sistemas de regulação. Descreve os resultados gráficos das ações 

dinâmicas da regulação primária e seus efeitos na estabilidade do sistema 

elétrico de potência. 
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CAPÍTULO 2 

2 SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO: UM AVANÇO HISTÓRICO NA 
ENGENHARIA MODERNA 

Os sistemas primários de regulação de frequência do sistema elétrico se 

utilizam de modelos da engenharia de controle para estudos das respostas em 

função dos desbalanços energético que advém do sistema de potência. 

Os reguladores de velocidade, objetos de estudo que doravante se 

esclarecerá, são sistemas de controle que respondem às oscilações de frequência 

na rede elétrica. Para que desenvolvam respostas ótimas, estes reguladores são 

projetados e parametrizados utilizando das regras e técnicas que albergam a 

engenharia de controle. 

Em vista do relatado, antes de traçar os elementos teóricos sobre a dinâmica 

da regulação primária, é importante destacar as abordagens históricas no tempo e 

espaço dos sistemas de controle automático e sua importância para a compreensão 

da engenharia moderna. 

A história do controle realimentado está intimamente ligada aos problemas 

práticos que precisaram ser resolvidos em determinadas etapas da história da 

humanidade. Segundo Lewis (1982) apud Villaça e Silveira (2013), os momentos 

históricos que influenciaram no rumo do controle realimentado foram: 

• O registro preciso do tempo, entre 300 antes de Cristo e 1200 depois de 
Cristo;  

• A revolução industrial, que teve início no terceiro quarto do século XVIII; 

• O surgimento das primeiras tecnologias de comunicação em massa e as 
grandes guerras mundiais, entre 1910 e 1945; 

• O início da era espacial em 1957, impulsionada pelo concomitante 
progresso da computação digital. 

No período da revolução industrial e das grandes guerras mundiais advieram 

trabalhos fundamentais para a engenharia de controle, a exemplo, em 1868, o físico 
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escocês J. C. Maxwell ofereceu, em seu artigo “On governors”, a primeira análise 

matemática rigorosa de um sistema de controle realimentado1. 

No período antigo, o homem já perseguia a elaboração de automação, haja 

vista que Aristóteles concebia a ideia de elementos autônomos vinculados à 

liberdade humana.  

“(...) se cada instrumento pudesse executar a sua missão 
obedecendo a ordens, ou percebendo antecipadamente o que lhe 
cumpre fazer, os construtores não teriam necessidade de auxiliares e 
os senhores não necessitariam de escravos” (ARISTÓTELES apud 

VILLAÇA e SILVEIRA, 2013). 

Segundo Villaça e Silveira (2013), um exemplo de uma máquina autônoma 

projetada e testada é o relógio de água autorregulado (Figura 2.1), surgida 1.500 

a.C. no antigo Egito, aproximadamente. Nela, um tanque com uma pequena 

abertura no fundo, enche de água um segundo tanque com uma vazão 

supostamente constante.  

Figura 2.1: Relógio de água com controlador de flutuação 

FONTE: Villaça e Silveira, 2013.

Apesar de oferecer um meio de contagem do tempo, esses relógios não eram 

muito eficazes, pois o fluxo de água é muito maior quando o primeiro recipiente está 

�����������������������������������������������������������
�
 A teoria de controle começava a ser escrita na linguagem da matemática. Assim, o período anterior a 1868 
pode ser considerado a pré-história do controle automático. Friedland (1986) e Lewis (1992) divide a história do 
controle realimentado em três períodos: período primitivo do controle automático, de 1868 até o início do século 
XX; período clássico, do início do século XX até 1960; período moderno, de 1960 até os dias atuais (VILLAÇA e 
SILVEIRA, 2013).�
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cheio do que quando ele está vazio, devido à diferença de pressão exercida pela 

água no fundo do tanque em cada situação. Além de controlarem relógios de água, 

os reguladores de flutuação eram utilizados para controlar lâmpadas a óleo e 

preparadores de vinho. 

Entrando na revolução industrial, na Europa, esta foi marcada pela invenção 

de avançados moinhos de grãos, fornos, caldeiras e da máquina a vapor (Figura 

2.2). Consoante Villaça e Silveira (2013), essas máquinas não podiam ser reguladas 

adequadamente pela mão, então, surgiu uma nova demanda por sistemas de 

controle automático. 

Figura 2.2: Máquina a vapor de Watt Old 

FONTE: Villaça e Silveira, 2013.

No período industrial comentado uma variedade de dispositivos foi inventada, 

incluindo dispositivos de controle de velocidade e reguladores de flutuação, 

temperatura e pressão. 

A pedagogia de Katsuhiko Ogata (2000) indica que o primeiro trabalho 

relevante na área de controle automático se consolidou no século XVIII através das 

ideias de James Watt. Este desenvolveu um controlador centrífugo para controle de 

velocidade da máquina a vapor. 

O problema associado com a máquina a vapor rotativa é o de regulação da 

sua velocidade de revolução, conforme Villaça e Silveira (2013). Com a contribuição 

de Matthew Bolton, Watt toma conhecimento do pêndulo centrífugo de Meade, em 

1788, utiliza um regulador centrífugo de esferas suspensas (Figura 2.3) para manter 

constante a velocidade de uma máquina a vapor rotativa, independente das 

variações de carga e da pressão do vapor. 



���

�

������	
����������������
���
	��

Figura 2.3: Regulador centrífugo 

FONTE: Villaça e Silveira, 2013.

Para Ogata (2000), os controles automáticos 2  para pilotar navios foram 

desenvolvidos em 1922 por Minorsky e, através da representação por equações 

diferenciais foi possível determinar a estabilidades do sistema desenvolvido. Ainda 

quanto à estabilidade de sistemas, em 1932 foi desenvolvido por Nyquist um 

procedimento simples para determinar a estabilidade de sistemas à malha fechada 

com base na resposta estacionária à malha aberta a excitações senoidais. 

Em conformidade com a estabilidade de sistemas, nas lições de Nise (2011), 

James Clerk Maxwell publicou o critério da estabilidade de um sistema de terceira 

ordem com base nos coeficientes da equação diferencial. Em posterior estudo, 

Edward John Routh foi capaz de estender o critério de estabilidade de sistemas de 

quinta ordem3. 

Os requisitos de desempenho de sistemas de controle deram um salto 

durante a década de quarenta, pois, os métodos de respostas de frequência 

�����������������������������������������������������������
�
 Nas lições de Teixeira (2006, p.7), o termo atual controle automático de processo foi definido quando os 
procedimentos do controle automático foram aplicados para tornar mais eficiente e seguro a manufatura de 
produtos. O controle automático de processo é em grande parte responsável pelo progresso que vem 
acontecendo nas últimas décadas. O principal objetivo do controle automático de processo é conseguir que 
uma variável dinâmica se mantenha constante em um valor específico. Assim é necessário que exista uma 
malha de controle fechada, que opere sem intervenção do elemento humano, medindo continuamente o valor 
atual da variável, comparando-a com o valor desejado e utilizando a possível diferença para corrigir ou eliminar 
a diferença existente. 

�
 In 1868, James Clerk Maxwell published the stability criterion for a third-order system based on the coefficients 
of the differential equation. In 1874, Edward John Routh, using a suggestion from William Kingdon Clifford that 
was ignored earlier by Maxwell, was able to extend the stability criterion to fifth-order systems. In 1877, the topic 
for the Adams Prize was "The Criterion of Dynamical Stability." In response, Routh submitted a paper entitled A 
Treatise on the Stability of a Given State of Motion and won the prize. This paper contains what is now known as 
the Routh-Hurwitz criterion for stability (NISE, 2011).�
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tornaram possível aos desenvolvedores projetar modelos baseados na configuração 

à malha fechada. 

Foi graças a Evans citado por Ogata (2000) que o método do lugar das raízes 

foi elucidado e, vinculado aos métodos de respostas de frequência, estes perfizeram 

o núcleo da teoria clássica dos sistemas de controle. 

Com a evolução das máquinas e da complexidade das plantas a serem 

controladas, surgiram novos sistemas dotados de muitas entradas e saídas com 

progressão de complexidades que dependiam de um grande número de equações 

matemáticas integradas e, por isso, a teoria clássica não poderia dar respostas 

satisfatórias4. 

Assim, com o advento dos computadores digitais a partir da década de 

sessenta, foi que surgiu novas técnicas, dando surgimento ao que se pode chamar 

da moderna teoria do controle baseada nas técnicas de análise e síntese das 

variáveis de estado (OGATA, 2000). 

Após traçar uma pequena parte da história que envolve o desenvolvimento da 

engenharia de controle e suas relações com as áreas da engenharia, a seguir, a 

proposta será trazer alguns conceitos e definições que serão importantes para o 

desenvolvimento dos sistemas primários de regulação e da estabilidade do Sistema 

Elétrico de Potência – SEP. 

2.1 CONTROLES A MALHA FECHADA E MALHA ABERTA 

Os sistemas de controle que admite uma relação entre a saída e um valor de 

referência com viso de comparação e correção de valores por ações de controle é 

chamado de controle com retroação. 

Normalmente, conforme afirma Ogata (2000), os sistemas de controle com 

retroação são frequentemente denominados de controle a malha fechada (Figura 

2.4). Na verdade, nos sistemas a malha fechada, o sinal de erro atuará no 

���������������������������������������� �������������������
�
 A teoria de controle clássico e suas técnicas gráficas não deram conta dos problemas de controle suscitados 
pela corrida espacial, iniciada com o lançamento do Sputnik em 1957 pela extinta URSS. Era necessária uma 
teoria de controle que pudesse lidar com equações diferenciais não lineares em sistemas multivariáveis. Desta 
forma, passam a ser desenvolvidos métodos no domínio do tempo, os quais recebem um forte impulso com o 
desenvolvimento dos computadores digitais, que constituíam a plataforma tecnológica necessária para resolver 
os sistemas de equações diferenciais que produzem as leis de controle. Aparece, então, um novo método de 
projeto de controle, a teoria de controle moderno, que passa a representar os sistemas por variáveis de estado 
e trabalha quase exclusivamente no domínio do tempo (VILLAÇA e SILVEIRA, 2013).�
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controlador de modo a provocar atenuação da diferença e colocar o valor de saída 

no ponto correto de operação. 

Figura 2.4: Sistema de controle a malha fechada 

FONTE: Pereira e Haffner. UCRS. 2008.

A diferença entre o sinal de entrada ou de referência e o sinal de saída 

realimentado, chamado de sinal de erro, é introduzido no controlador que atua na 

planta ou no processo, de forma a reduzir o erro e manter a saída em um valor 

desejado. 

Das lições de Dorf e Bishop (2001, p.22), retira-se que um sistema de controle 

de malha fechada se utiliza de uma medida adicional da saída real para realizar 

comparação com a resposta desejada. Trata-se, segundo o autor, de um sistema 

que tende a manter uma relação pré-estabelecida entre uma variável de sistema e 

outra, para, comparando funções, usar a diferença como meio de controle. 

Na visão de Pereira e Haffner (2008), sistemas de controle a malha fechada 

devem ser utilizados quando se leva em conta a necessidade de um desempenho 

diferenciado da variável que se deseja manipular e existe o imperativo de que um 

valor estabelecido como referência seja replicado, com o menor erro possível, na 

variável de saída do sistema. 

Por outro lado, os sistemas de controle a malha aberta (Figura 2.5) são 

aqueles em que o sinal de saída não afeta o desempenho do sistema, ao menos 

essencialmente.  Assim, no sistema de controle a malha aberta não se mede o sinal 

de saída (OGATA, 2000). 

Figura 2.5: Sistema de controle a malha aberta 

FONTE: Pereira e Haffner. UCRS. 2008
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Nas lições de Nise (2011), a característica distintiva de um sistema de circuito 

aberto é que ele não pode compensar quaisquer distúrbios que aumentam o sinal de 

excitação do controlador. Para o autor, os sistemas de controle a malha aberta 

apenas respondem aos sinais de entrada. 

Em um sistema de controle deste tipo, há utilização de um dispositivo de 

atuação para controlar diretamente o processo sem o recurso da retroação. Com 

efeito, utiliza-se um controlador ou atuador de controle para que seja obtida a 

resposta desejada (DORF e BISHOP, 2001). 

Na sequência será abordado o assunto referente aos sistemas de primeira 

ordem e de segunda ordem com destaque para os critérios de amortecimento de 

sistemas de controle. 

2.2 SISTEMAS DE CONTROLE DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA ORDEM: UMA 
ANÁLISE DO AMORTECIMENTO 

Na análise e projeto dos sistemas de controle é primordial apresentar um 

embasamento para comparar o desempenho desses sistemas. Isto porque, na 

prática, não se conhece o sinal de entrada do sistema, ou seja, seus valores 

instantâneos não podem ser expressos analiticamente (OGATA, 2000, p.113). 

Visando à obtenção de conhecimento sobre o desempenho de sistemas de 

controle, com efeito, isto pode ser realizado através das especificações de sinais 

particulares de entrada para, ao processamento, seja comparado e avaliado as 

respostas do sistema. 

Os sinais que são utilizados para testar a estabilidade de sistemas de controle 

são: função degrau, função rampa, função impulso, função aceleração, função 

senoidal. No compreender de Ogata (2000), quando o sistema de controle estiver 

sujeito a sinais que variam gradualmente com o tempo, então, a solicitação da 

função rampa pode ser um bom sinal de teste.  

Em situação de perturbação de transição brusca, o sinal de teste pode ser 

representado pela função degrau e, finalmente, na presença de excitação de entrada 

que caracterize surtos para o sistema de controle, o sinal de ensaio recomendado 

será a função impulso. 

Sobre a estabilidade dos sistemas de controle, diz-se que o projeto de 

qualquer sistema deve contemplar a previsão de seu comportamento dinâmico. 
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Assim, a característica mais importante do comportamento dinâmico é a estabilidade 

absoluta5. 

De acordo com os escritos de Dorf e Bishop (2001, p.230), dado um sistema 

de malha fechada que seja estável, com efeito, sobre este sistema é possível 

caracterizar o grau de estabilidade. Esta técnica de caracterização define a 

estabilidade relativa do sistema. 

Adverte-se que em casos reais, os sinais de saída de sistemas físicos não 

podem ultrapassar certos valores, sendo limitados por dispositivos. De outra forma, 

caso ocorra aumento ilimitado do sinal de saída de sistemas de controle, 

caracterizando perda da estabilidade, pode advir efeitos para os sistemas 

controlados que terminem por colocá-los em colapso, a exemplo, o sistema elétrico 

de potência. 

Traçado as linhas introdutórias sobre o desempenho e estabilidade de 

sistemas de controle, na sequência serão abordados os modelos de sistemas de 

primeira ordem. 

2.2.1 Sistemas de primeira ordem 

Um sistema de primeira ordem (Figura 2.6) pode representar um circuito ��, 

um sistema térmico ou controle de nível etc. Nestes, a relação de entrada e saída é 

representado pelo modelo a seguir. 

Figura 2.6: Sistema de primeira ordem 

FONTE: Ogata. 2000

Tomando a resposta à entrada da função degrau unitário ���� � �
� , e, 

expandindo em frações parciais, chega-se a seguinte expressão: 

���� � �
� 	 


��
���         (1) 

Após as devidas simplificações, conclui-se que, 

���������������������������������������� �������������������
�
 Característica que determina se os sistemas de controle são estáveis ou instáveis. Na visão de Dorf e Bishop 
(2001), os sistemas são ditos estáveis se possuem estabilidade absoluta. Vale ressaltar que um sistema estável 
é um sistema dinâmico com uma resposta limitada a uma entrada limitada.�

������ ������
� � ��
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���� � �
� 	 �

����
         (2) 

Do modelo apresentado em (2), ao ser aplicado a transformada inversa de 

Laplace, segue que, 

���� � � 	 ������������ � �        (3) 

De acordo com Ogata (2000), a equação (3), inicialmente, tem saída nula e 

com � � � , finalmente ���� � � . Outra característica importante na resposta 

exponencial (Figura 2.7) é que, no instante � � , o valor de ���� será 0,632, o que 

representa 63,2% do valor da resposta, em sua excursão total. 

Figura 2.7: Curva de resposta exponencial 

FONTE: Ogata. 2000

De acordo com as notas de aulas dos professores Rech e Beltrame (2012), 

para � � � a resposta exponencial permanecerá dentro da faixa de 2% do seu valor 

final. 

Uma propriedade importante na resposta dos sistemas de primeira ordem diz 

respeito à inclinação da tangente em � � �. Neste caso, o valor da inclinação no 

tempo nulo equivale a 
�

  e, assim, caso a velocidade de resposta inicial fosse 

mantida, a saída alcançaria o valor final no tempo � � . 

Destarte, constata-se que a inclinação da curva de resposta de ���� decresce 

monotonicamente de 
�

 �� �� � �������!��"�� �� � �. Ressalte-se que quanto menor 

for a constante de tempo , mais rápida será a resposta do sistema (OGATA, 2000). 
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Mudando a análise para a resposta para a entrada com função rampa unitária 

���� � �
�#  dos sistemas de primeira ordem, é de se esperar que a equação seja 

reorganizada, abaixo. 

���� � �
��
���

�
�#

Após sua expansão em frações parciais, como resultado surge a seguinte 

equação: 

���� � �
�# 	 


� � 
#
��
���        (4) 

Tomando (4) e aplicando a transformada inversa de Laplace, obtém-se como 

resultado ���� � � 	  � ������������ � �  onde, o sinal de erro será representado 

pela seguinte equação: ���� � �� 	 ������. 

Figura 2.8: Curva de resposta à rampa unitária 

FONTE: Ogata. 2000 

Neste caso, de acordo com o gráfico (Figura 2.8) e seguindo as lições de 

Rech e Beltrame (2012), quando o tempo �  tender para o infinito, o erro será 

���� � , pois, ����� � �������� � �. 

Na doutrina de Ogata (2000), aqui é importante destacar que quanto menor 

for o tempo , menor será o erro estacionário com a excitação tendo uma função 

rampa unitário. 

Assumindo as considerações para resposta ao impulso���� � � em sistemas 

de primeira ordem, tem-se o representado, abaixo (Figura 2.9). 
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Figura 2.9: Curva de resposta impulso unitário 

FONTE: Ogata. 2000

Percebe-se que a função de transferência permanece 
$���
%��� � �

�
��, ou seja, 

���� � �
�
��          (5) 

Neste caso, aplicando a transformada inversa de Laplace em (5), observa-se 

que a resposta é representada por: 

���� � �

 ���

�
�������� � �        (6) 

Assim, da equação (6), de acordo com o sinal de saída, quando o tempo 

tender a infinito, o resultado será, 

���� � �

 ���

�
� � �&

Vale ressaltar que a saída obtida equivale à derivada da resposta com a 

entrada degrau unitário, ou seja, 

'���()����
'* � �


 ���
�
�������� � �. 

Segundo Ogata (2000), isto faz reconhecer uma propriedade importante dos 

sistemas lineares invariantes no tempo: “a comparação das respostas do sistema às 

entradas exploradas mostra que a resposta à derivada de um sinal de entrada pode 

ser obtida derivando-se a resposta do sistema para o sinal original”. 

2.2.2 Sistemas de segunda ordem 

A função de transferência 
$���
%��� � +

,�#�-��+ representa um sistema de controle 

de segunda ordem mostrado no diagrama de blocos (Figura 2.10) a seguir. 
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Figura 2.10: Sistema de controle de segunda ordem 

FONTE: Ogata. 2000

Da equação característica .�/ � 0� � 1 , sabe-se que as raízes calculadas 

são, 

� � 	 -
/, �2�-/,�/ � +

,

�3 � 	 -
/, 	2�-/,�/ � +

, . 

Assim, a equação característica pode ser reescrita como, 

4� � -
/, �2�-/,�/ � +

,5 & 4� � -
/, 	2�-/,�/ � +

,5 . 
Portanto, a função de transferência do sistema de segunda ordem pode ser 

representada pelo seguinte modelo: 

$���
%��� � + ,6

4��7#8�2�7#8�#�98 5&4��7#8�2�7#8�#�985
       (7) 

Neste contexto, consoante as lições de Ogata (2000), os polos a malha 

fechada serão complexos se 0/ 	 �.1 : � e serão reais se 0/ 	 �.1 � �. 

Em função da análise das respostas do sistema em questão é conveniente 

escrever 1 . � �;<�/6  e 0 . � =>;< � =?6 , onde, ?  é chamado de atenuação; ;<  é 

chamado de frequência natural não amortecida; > é o coeficiente de amortecimento 

do sistema. 

Importante destacar que o coeficiente de amortecimento do sistema é a 

relação > � 0 0@6 , em que, 0 é o amortecimento real e 0@ � =A.1 é o amortecimento 

crítico (OGATA, 2000, p.122). 

Portanto, o sistema (7) poderá ser reescrito como, 

$���
%��� � �BC�#

�#�/DBC���BC�#         (8) 

�����1
��.� � 0�������
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Com efeito, o comportamento dinâmico dos sistemas de segunda ordem pode 

ser descrito em função de dois parâmetros. 

Figura 2.11: Sistema de controle de segunda ordem 

FONTE: Ogata. 2000 

No compreender de Ogata (2000, p.123), se � : > : �, com efeito, os polos a 

malha fechada são complexos conjugados e se situam no semiplano esquerdo do 

plano � . Neste caso, o modelo está caracterizado como sistema subamortecido. 

Portanto, a resposta transitória será oscilatória. De outro modo, caso > � � o sistema 

será criticamente amortecido.  

Importante descrever que a configuração de sistemas superamortecidos se 

produz quando > � � . Ressalte-se que a resposta de sistemas amortecidos 

criticamente e superamortecidos não oscila. Também, se > � � , a resposta 

transitória não decai. 

Seguindo as notas de aulas de Ferreira (2006, p.21), os polos complexos do 

sistema com � : > : �  serão ��E/ � 	�>;< F G;'  com ;' � ;<A� 	 >/ . Ratifica-se 

que esse sistema é subamortecido, com a resposta transitória oscilatória. Seus 

polos estão localizados no plano � (Figura 2.12), conforme citado anteriormente. 

Figura 2.12: Localização dos polos no plano s 

FONTE: Ferreira. 2006.

������;<�/
�/ � =>;<� � �;<�/������
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Em conformidade com o plano s, determina-se, por relações trigonométricas 

que 

H��H � H��H � 2�>;<�/ � �;<A� 	 >/�/ � ;<. 

Assim, a distância de ��E/ à origem do plano � é igual à frequência natural do 

sistema. Também, o ângulo I é tal que �"�I � >;< ;< �6 > e, com efeito, indica que 

> � � quando I � � e que > � � quando I � J =6 . 

Portanto, a frequência de oscilação forçada ;' aumenta com a diminuição de 

> ou com o aumento de ;< (FERREIRA, 2006, p.22). 

No contexto apresentado, para realizar uma análise sobre a resposta a uma 

excitação em degrau unitário � �6 , deverão ser tomadas as três condições 

separadamente: o caso subamortecido; o caso criticamente amortecido; e o caso 

superamortecido. 

2.2.2.1 O caso subamortecido [� : > : �] 

Tendo a função de transferência (8) e ao aplicar à entrada uma excitação em 

degrau unitário, com efeito, haverá o seguinte resultado: 

���� � �BC�#
�#�/DBC���BC�#

�
�.        (9) 

Escrevendo a equação (9) por frações parciais, obtém-se a equação: 

���� � �
� 	 ��DBC

���DBC�#��BK�# 	 DBC
���DBC�#��BK�#.     (10) 

Aplicando a transformada inversa de Laplace no modelo matemático (10), 

logo, conclui-se que, 

���� � � 	 ()LMC�
A��D# ��N O;'� � ��N�� A��D

#
D P ������� � �. 

O sinal de erro para esse sistema é a diferença entre a entrada e a saída, e, 

portanto, 

���� � ���� 	 ���� � ��DBC* O�"�;'� � D
A��D# ��N;'�P ������� � �. 

De acordo com Ogata (2000, p.123), este erro apresenta uma oscilação 

senoidal amortecida. O autor adverte que para � � �  não existirá erro entre a 

entrada e a saída. 

Os efeitos desse sistema dependem fundamentalmente do coeficiente de 

amortecimento > nas seguintes condições (OGATA, 2000, p.124): 
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• Se > � �, a resposta se torna não amortecida e as oscilações continuam 
indefinidamente. A resposta para o caso de amortecimento nulo resulta em 
���� � � 	 �"�;'�������� � �& Dessa equação, conclui-se que ;<
representa a frequência natural não amortecida do sistema, o que indica 
que é essa frequência que oscilará se o amortecimento for reduzido para 
zero. 

• Se o sistema linear tiver amortecimento, mesmo que só um pouco, a 
frequência natural não amortecida não poderá ser observada 
experimentalmente. A frequência que pode ser observada é a frequência 

natural amortecida ;' � A� 	 >/. 
• Um aumento em > reduzirá a frequência natural amortecida, enquanto que, 

se o valor de > for aumentado além da unidade, a resposta se tornará 
superamortecida e não oscilará. 

2.2.2.2 O caso criticamente amortecido [> � �] 

Na hipótese de considerar os dois polos da equação (7) iguais, o sistema 

poderá ser aproximado por outro, de amortecimento crítico (OGATA, 2000, p.124). 

Para a excitação do sistema em degrau unitário ���� � � �6 , com efeito, ����
pode ser escrita como 

���� � �BC�#
���BC�# , 

que, aplicando a transformada inversa de Laplace, tem-se  

���� � � 	 ��BC*�� � ;<��������� � �. 

2.2.2.3 O caso superamortecido [> � �] 

Neste caso, os dois polos da função de transferência são reais, negativos e 

diferentes. Aplicando a excitação em degrau ���� � � �6 , chega-se a equação 

resultante 

���� � �BC�#
Q��DBC�BCAD#��R&Q��DBC�BCAD#��R      (11) 

Ao aplicar a inversa de Laplace em (11), a resposta esperada será o modelo, 

���� � � � ;<
=A>/ 	 �S

����*
�� 	 ���#*�/ T ������� � �

de forma que, �� � �> � A>/ 	 ���;< e �/ � �> 	 A>/ 	 ���;< e, portanto, a resposta 

temporal inclui dois termos exponenciais decrescentes. 

Os efeitos desse sistema, a partir do coeficiente de amortecimento > , 

dependem das seguintes condições (OGATA, 2000, p.124): 
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• Quando > U � , uma das duas exponenciais decrescentes decairá mais 
rápido, de tal maneira que o termo da exponencial mais rápida ou a que 
tenha a constante de tempo menor, poderá ser desprezada. 

• Na hipótese de H�/H V H��H, o que implica que �/ está muito mais perto do 
eixo G;  do que �� . Neste caso, pode-se desprezar ��  para obter uma 
solução aproximada. Isso porque o efeito de �� na resposta é muito menor 
que o de �/ , uma vez que esse termo exponencial decai menos 
rapidamente. 

• Como o termo exponencial mais rápido desaparece, a resposta é 
semelhante a um sistema de primeira ordem e, por aproximação, chega à 

função 
$���
%��� � DBC�BCAD#��

��DBC�BCAD#�� �
�#
���#. Neste aspecto, tanto a função original 

quanto a função aproximada tem seus valores iniciais e finais 
coincidentes. 

Com a função aproximada, a resposta ao degrau unitário ���� � � �6  pode ser 

obtida através de 

���� � DBC�BCAD#��
��DBC�BCAD#��

�
�, 

o qual, a resposta aproximada temporal ���� é, então representada por 

���� � � 	 ���AD#���BC*������� � �. 

As respostas para diversos valores de amortecimento são mostrados através 

dos sinais (Figura 2.13), o qual o sistema descrito estava inicialmente em repouso e 

as curvas estão representadas em função, unicamente, do amortecimento do 

sistema. 

Figura 2.13: Sinais de respostas ao sistema 

FONTE: Rech e Beltrame. 2012.
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Importante destacar que sistemas com o mesmo valor do coeficiente de 

amortecimento do sistema > , mesmo que tenha a frequência natural ;<  distinta, 

possuirão o mesmo valor de ultrapassagem e o mesmo padrão oscilatório. Nessa 

condição, afirma-se que esses sistemas possuem a mesma estabilidade relativa 

(OGATA, 2000, p.125). 

Dos sinais acima, constata-se que um sistema subamortecido com valores de 

amortecimento �EW X > X �EY  chegam próximo do valor final mais rápido que um 

sistema crítico ou um sistema superamortecido. 

Em sistemas que respondem sem oscilação, àqueles que apresentam 

amortecimento crítico, > � �, estes possuem as respostas mais rápidas. De outra 

forma, em sistemas superamortecidos, > � �, as respostas sempre serão lentas para 

quaisquer excitações de entrada. 

Superadas as breves considerações sobre os modelos dos sistemas de 

segunda ordem e a sucinta análise sobre os tipos de amortecimentos, na sequência 

serão trazidos alguns poucos comentários em face dos efeitos da adição de um zero 

na função de transferência dos sistemas de ordem dois. 

2.3 EFEITOS DA ADIÇÃO DE UM ZERO NA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS 
SISTEMAS DE SEGUNDA ORDEM 

Na hipótese da adição de um zero na função de transferência do sistema, 

tem-se que, 

Z��� � $���
%��� �

MC#&�[\]�
]

�#�/DBC���BC�#
possui um zero adicional em � � 	�. 

Assim, é de se observar que o ganho ^ � ;</ �6  foi definido de tal maneira 

que Z��� � � para qualquer valor de �. 

Segundo Ferreira (2006), o valor do ganho facilitará a análise no sentido que 

todas as respostas tenderão para a unidade. Para uma análise do comportamento 

típico do sistema, depois da adição do zero, toma-se como hipótese que > � �E_ e 

;< � =���`a�  e, para � , sejam determinados os seguintes valores: � � W , � � = , 

� � � e � � �EW. 

Após parametrização do sistema de segunda ordem em questão, os efeitos 

são verificados (Figura 2.14) através do comportamento dos sinais, abaixo. 
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Figura 2.14: Efeitos da adição de um zero 

FONTE: Ferreira. 2006.

Tomando a parte real do par de polos complexo conjugado da função de 

transferência como sendo 	>;< � 	�E_b= � 	�E�  e, por hipótese, seja o zero 

adicionado sendo � � 	�, ao analisar os sinais, infere-se que quando o zero está 

relativamente distante dos polos, o seu efeito sobre o amortecimento do sistema é 

desprezível. 

Portanto, para valores de zeros adicionados distantes do eixo imaginário, o 

sistema se comporta como se estes zeros não existissem. Entretanto, à medida que 

o zero se desloca na direção do eixo imaginário, passando pelos polos, com efeito, 

isto produz um resultado equivalente a redução do amortecimento do sistema, 

aumentando assim a sua máxima sobre elevação dos sinais. 

Concluso as anotações sobre os critérios de amortecimentos em sistemas de 

segunda ordem, importante se perfaz conduzir alguns comentários sobre as 

especificações dos sinais em regime transitório, é o se descreverá adiante. 

2.4 ESPECIFICAÇÕES DE REGIME TRANSITÓRIO EM SISTEMAS DE SEGUNDA 
ORDEM 

Nos escritos de Ogata (2000), sistemas com armazenamento de energia não 

podem responder instantaneamente e terão respostas transitórias sempre que 

submetidos a excitações ou perturbações. Em conformidade com o exposto, as 

características de desempenho dos sistemas de controle são determinadas em 

termos da transitoriedade de suas respostas. 
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A excitação de entrada, com o viso de determinação do desempenho de um 

sistema, será comumente representada como uma função degrau unitário. Segundo 

o autor, conhecendo a resposta à excitação degrau, com efeito, será 

matematicamente possível computar a resposta para qualquer outro tipo de sinal. 

Uma praxe utilizada em definições de desempenho de sistemas é o uso da 

condição inicial de repouso, com valor nulo da variável de saída e de todas as suas 

derivadas. Neste contexto, o comportamento do sistema poderá ser comparado em 

função de diversas parametrizações utilizadas. 

Conforme se verifica (Figura 2.15), a resposta transitória de um sistema de 

controle apresenta oscilações amortecidas antes de alcançar o regime estacionário. 

Os parâmetros em destaque na ilustração seguinte representam os valores que 

caracterizaram cada comportamento de sistema de controle a partir de suas 

respostas.  

Figura 2.15: Curva de resposta ao degrau unitário 

FONTE: Rech e Beltrame. 2012.

O tempo de atraso �' representa o instante em que a resposta alcance, pela 

primeira vez, a metade do valor final.  

O tempo de subida é representado pela equação: 

�c � �
BK ��N�� Q

BK
�dR � e�f

BK . 

Este tempo, refere-se ao instante necessário para que a resposta passe de 

10% a 90%, de 5% a 95% ou de 0% a 100% do seu valor final. Saliente-se que para 

sistemas em que � : > : � normalmente se usa o tempo de 0 a 100%, ao passo que 

em sistemas de > � � é utilizado o tempo de 10 a 90%. 
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O instante de pico �g � e
BK é o tempo necessário para que a resposta alcance 

o primeiro pico de ultrapassagem.  

A equação que indicará a máxima ultrapassagem será:

hi � ���d BK�e6 � ���D A��D#6 �e. 

A máxima ultrapassagem equivale ao máximo valor de pico da curva de 

resposta medido a partir do valor unitário.  

Se o valor de regime permanente da resposta for diferente da unidade, é 

comum usar a máxima ultrapassagem percentual, conforme equação abaixo. 

hi�j� � k�l�gm 	 ���� ����n&���j6 . 

Com referência ao tempo de acomodação, este é indicado através do 

seguinte modelo: 

�g � � � � >;<����o�p�o"�=j�6

 ou 

�g � q � q >;<����o�p�o"�Wj�6 , 

Este tempo, é o instante necessário para que a curva de resposta alcance 

valores dentro de uma faixa em torno do valor final e permaneça e, está relacionado 

à maior constante de tempo do sistema de controle. 

As especificações de sistemas de controle são imprescindíveis, haja vista que 

eles devem apresentar respostas temporais aceitáveis. Neste aspecto, por ensaios, 

os parâmetros dos sistemas de controle devem ser modificados até que as 

respostas atendam os requisitos e exigências dos sistemas. 

Vale ressaltar que nem todas as especificações se aplicam necessariamente 

a qualquer caso. Para sistemas superamortecidos os tempos de pico e máxima 

ultrapassagem não existem. 

Em aplicações que podem tolerar oscilações é desejável que a resposta 

transitória seja suficientemente rápida e amortecida. Logo, em sistemas de segunda 

ordem, para que a resposta seja aceitável é comum utilizar o coeficiente de 

amortecimento entre 0,4 e 0,8.  

Destaque-se que amortecimentos menores provocam excesso na amplitude 

de máxima ultrapassagem na resposta transitória, ao tempo que valores maiores de 

0,8 implicarão na resposta lenta do sistema. 

Por fim, é corrente que a máxima ultrapassagem e o tempo de subida serão 

elementos antagônicos, ou seja, não tem como atenuar o tempo de subida e 
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minimizar a máxima ultrapassagem, concomitantemente. A seguir serão tratados os 

elementos que envolvem a dinâmica da regulação primária da frequência do sistema 

elétrico de potência – SEP através da aplicação dos reguladores de velocidade, 

tema que envolve diretamente a teoria dos sistemas de controle estudados até 

agora. 



CAPÍTULO 3 

3 SERVIÇO ANCILAR DE GERAÇÃO: CONTROLE PRIMÁRIO DE 
FREQUÊNCIA. 

A resolução 265/03 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) trata da 

regulamentação dos serviços ancilares da geração e transmissão que, em referência 

aos agentes do Sistema Interligado Nacional (SIN), a estes cairão à plena 

responsabilidade de oferecer determinados serviços especialistas. 

Ao traçar um breve histórico dos serviços ancilares da geração, Simabuku e 

Silva (2005) escreveram que à época da reestruturação do setor elétrico, estes tipos 

de serviços se delimitava apenas à reserva de potência, a capacidade de auto 

restabelecimento e, por fim, ao fornecimento de reativo ao sistema. 

No que concerne o entendimento último sobre os denominados serviços em 

epígrafe, o Operador Nacional de Sistemas Elétricos (ONS) detém a prerrogativa de 

análise e decisão sobre os respectivos serviços e, com efeito, a ANEEL classifica os 

serviços ancilares de geração da seguinte forma (Figura 3.1): controle primário de 

frequência, controle secundário de frequência, reserva de potência para efetuar o 

controle primário e secundário de frequência, reserva de prontidão, suporte de 

reativos e capacidade de auto restabelecimento. 

Figura 3.1: Classificação dos serviços ancilares 

FONTE: ANEEL. Simabuku e Silva, 2005. 
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Estabelecido as linhas básicas sobre a significância de serviços ancilares, 

empreender-se-á a exploração sobre o controle primário de frequência. Conforme 

asseverou Ferreira (2009) citando Vieira Filho (1984), o controle da regulação de 

frequência dos geradores no sentido de aumentar ou diminuir a potência gerada em 

consequência dos desvios provocados pelos desbalanços carga-geração são 

denominados de controle primário de frequência ou regulação primária. 

O estudo das condições do Sistema Elétrico de Potência – SEP em regime 

permanente em face das oscilações de frequência por desigualdades ou perda de 

equilíbrio entre consumo e geração devem considerar os aspectos de controle 

inerentes aos sistemas de regulação de velocidade, pois, estes se constituem 

instrumentos fundamentais à consecução do controle primário de frequência. 

A regulação de frequência de um sistema de potência está intimamente ligada 

ao comportamento dinâmico das máquinas síncronas após a presença de um 

desequilíbrio ou perturbação. Importante destacar que havendo ou não mudança de 

configuração do sistema, imprescindível será a manutenção do sincronismo dos 

geradores conectados, em comprovação a robustez ou estabilidade do referido 

sistema elétrico (MOTA, 2006). 

Deve-se enfatizar que a característica de comportamento de um gerador 

síncrono, na hipótese de início de um transitório, se modelará e se constituirá no 

desequilíbrio entre o torque mecânico e torque elétrico, dando origem às oscilações 

no gerador e, por conseguinte, se o controle do sistema de regulação de velocidade 

estiver indevidamente parametrizado, poderá dar origem à perda da estabilidade do 

sistema elétrico de potência. 

De outra forma, a regulação primária está adstrita à estabilidade do SEP e 

carece de um controle automático disposto a atender as exigências da demanda de 

potência elétrica, onde a qualidade é essencial no tocante a minimizar as flutuações 

de frequência na tomada elétrica do consumidor (GUARINO, 2014). 

Importante ressaltar que variações de frequência podem alterar a velocidade 

de equipamentos e motores à disposição de consumo e, consequentemente, são 

danosas aos meios de produção, aos setores de saúde, dentre outros. Portanto, se 

torna fundamental a ação da regulação primária, pois, conforme asseverou Belchior 

e Guimarães (2002), 
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(...) a ação primária de correção dos desvios de frequência, através 
do regulador de velocidade, fornece uma rotação constante durante a 
operação em regime permanente de um gerador síncrono. Durante o 
regime transitório, este atua no sentido de minimizar as variações de 
velocidade e frequência, melhorando desta forma a estabilidade 
global de um sistema elétrico.  

Destaca-se da citação acima que o serviço ancilar da regulação primária se 

concretiza pelo bom projeto da engenharia de controle para regulador de velocidade, 

associado aos ajustes adequados de seus parâmetros, se constituindo assim, 

fatores imprescindíveis para alcançar a estabilidade do sistema elétrico de potência. 

No mesmo sentido, em dissertação de título “Controlo de frequência - 

diferentes metodologias de análise”, Gonçalves (2010, p.51) escreveu que além da 

regulação própria do sistema, necessita-se de outro tipo de regulação para fazer 

com que o sistema atinja um estado de equilíbrio mais adequado. 

Assim posto, compreende-se que no desequilíbrio entre o consumo e a 

produção de energia, os geradores síncronos são dotados de instrumentos de 

regulação automática, nomeados reguladores de velocidade, que agem no sentido 

de variar a potência ativa em função da oscilação da frequência com relação ao seu 

valor nominal de operação (GONÇALVES, 2010). 

Tecidas as devidas considerações acerca do controle primário em face dos 

desvios ou oscilações da frequência do SEP, urge reconhecer que será 

imprescindível esclarecer quais são os elementos que compõem a dinâmica da 

regulação primária de frequência, o que será realizado doravante. 

3.1 SISTEMAS DE CONTROLE APLICADOS AOS REGULADORES DE 
VELOCIDADE DE GERADORES SÍNCRONOS 

A estabilidade dinâmica do sistema de potência está correlacionada a 

pequenas oscilações ou pequenas perturbações advindas de sistemas de controles 

suplementar associado diretamente às unidades geradoras conectadas ao SEP. 

Compulsando sobre os reguladores de velocidade, Kundur (1994) apud Silva

(2014) afirmou que a constância da frequência no SEP deve ser requisito básico à 

operação satisfatória do sistema. Delineou ainda o autor que a frequência tem uma 

relação de dependência com a potência ativa gerada e que, decisivamente, os 

reguladores de velocidade adquirem importância ímpar no auxílio do balanço de 

carga. 
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No compreender de Mota (2006, p.4), reguladores de altos ganhos e dinâmica 

considerada rápida impactam negativamente sobre o amortecimento intrínseco das 

máquinas e, por conseguinte, podem expor o sistema elétrico de potência à 

instabilidade. 

Em Mendes (2001) há uma direta correlação entre a importância dos 

reguladores de velocidade para a estabilidade angular e principalmente da 

frequência dos geradores síncronos. Destarte, o controle da estabilidade angular, 

intimamente ligada à frequência do SEP, tem importância decisiva para sua 

operação estável (apud SILVA, 2014). 

Ainda na mesma mostra, infere-se que a perda da estabilidade dinâmica pode 

encontrar causa fundamental na parametrização dos sistemas de controle 

associados aos processos de regulação de velocidade, além de outros motivos 

inerentes aos projetos de engenharia de controle. 

Evidencia-se que, na hipótese de uma perturbação que comprometa a 

estabilidade dinâmica do sistema de potência, além da ação dos reguladores de 

velocidade, atuarão também outros sistemas ancilares, a exemplo dos 

estabilizadores do sistema de potência – PSS, intrínsecos aos reguladores 

dinâmicos de tensão. Estes, como complementos, se perfarão instrumentos 

essenciais na manutenção da estabilidade elétrica do sistema elétrico (MOTA, 

2006). 

Dada à grandeza de importância dos reguladores de velocidade, a seguir, no 

modelo do diagrama da figura 3.2, serão expostos os componentes essenciais para 

o entendimento da operação do sistema de controle que envolve a regulação 

dinâmica na máquina primária. 

De acordo com o diagrama de blocos, é perfeitamente possível a 

compreensão sobre a influência que os sistemas de regulação de velocidade 

exercem no conjugado mecânico das turbinas e, por consequência, na variação da 

potência ativa gerada para o SEP. 
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Figura 3.2: Conjunto turbina-gerador e Regulador de velocidade 

FONTE: ANEEL. Kundur (1994) citado por Silva, 2014. 

Sucintamente, o regulador de velocidade capta os sinais de frequência do 

conjunto, a qual está relacionada com a diferença entre a potência mecânica e a 

potência elétrica. No circuito fechado, o sistema de controle do regulador atua na 

válvula no sentido de alterar o valor da posição desta, visando à eliminação do 

desvio entre o torque mecânico e o torque elétrico.

Em concurso com a importância de manter o perfeito controle sobre a 

estabilidade dinâmica do SEP, torna-se primordial que sejam esclarecidos os 

elementos associados aos sistemas de regulação de velocidade, dentre os quais 

serão estudados, a seguir, os seguintes tipos: sistema de controle do regulador 

isócrono; sistema de controle do regulador com queda de velocidade; e sistema de 

controle do regulador com queda de velocidade e estatismo transitório. 

Cumpre esclarecer que, apesar de se constituírem em reguladores de 

velocidade rústicos e mecânicos, os sistemas que doravante serão expressos 

servirão para esclarecer os princípios de controle utilizados nos reguladores atuais, 

sejam eletrônicos ou digitais. 

3.1.1 Regulador isócrono de velocidade 

A característica destes tipos de reguladores é promover a manutenção da 

velocidade para qualquer carga do sistema elétrico, embora, respeitando-se os 

limites ou as restrições operativas do conjunto gerador-turbina. No compreender de 
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Mendes (2001), estes reguladores apresentam grandes inconvenientes quando 

tomado como referência à operação interligada6. 

Também Gonçalves (2010, p.38), corroborando com a afirmativa de Mendes 

(2001), expôs que o regulador do tipo isócrono, normalmente, não é utilizado em 

sistemas interligados, uma vez que nestas condições apresenta diversos problemas 

de operação. 

Contudo, concordam os autores supracitados que os reguladores de 

velocidade isócronos (Figura 3.3) se adequam sem maiores dificuldades na 

operação do gerador em rede isolada. 

Figura 3.3: Sistema hidráulico - regulador de velocidade isócrono 

FONTE: PRIOSTE, Fernando B. 2005.

A procura pela constância da velocidade se perfaz em face de que o sistema 

que representa o regulador isócrono (Figura 3.4) está associado a um regulador que 

utiliza apenas o integrador como controle, e assim, em qualquer oscilação de 

potência, o referido sistema convergirá para manter a frequência constante, 

independente do carregamento (PRIOSTE, 2005). 

�����������������������������������������������������������
�
Apud SILVA, João Paulo Ananias. Avaliação de operação ilhada de Sistemas Elétricos de Potência. 
Monografia. Universidade Federal de Juiz de Fora. Faculdade de engenharia elétrica. Minas Gerais. 2014. 
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Figura 3.4: Regulador de velocidade isócrono 

FONTE: PRIOSTE, Fernando B. 2005.

O integrador em questão atua em oscilações de frequência e, conforme se 

verifica abaixo (Figura 3.5), sua atuação só é concluída quando o desvio de 

frequência for anulado e, portanto, esta característica é a razão para a sua 

denominação. 

A instabilidade do regulador isócrono em sistemas interligados estaria 

relacionada à competição dos geradores no momento de distúrbios de frequência no 

SEP. Neste aspecto, as máquinas em sincronismo tenderiam a assumir as variações 

e, com efeito, haveria uma concorrência no controle da frequência. 

Figura 3.5: Característica do regulador isócrono 

FONTE: PRIOSTE, Fernando B. 2012.

Em sistemas isolados, o gerador só tem a carga como conexão e, assim, 

qualquer variação de carga do sistema, com efeito, implicará diretamente na 

oscilação de frequência do gerador e, por consequência, o regulador isócrono 
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tenderá na ação de trazer a frequência para o valor de referencia, mantendo-a 

constante, independente do balanço de carga no sistema. 

Destarte, o regulador do tipo isócrono ou de estatismo nulo mantém a 

frequência constante independente da variação de carga. Neste sentido, enquanto 

estiver dentro dos seus limites operativos, o gerador em sincronismo, irá absorver as 

flutuações de frequência do sistema elétrico de potência. (BIZON, 2015, p.47). 

Assim, após expressar as considerações sobre o regulador isócrono, não 

deve restar equívoco que, por ser considerada matematicamente como de 

característica integradora, sua função será a procura pela frequência de referência 

independente da oscilação de carga.  

A seguir serão abordadas as informações sobre outro regulador de 

velocidade, qual seja, o regulador de velocidade com queda de velocidade ou de 

frequência. 

3.1.2 Regulador de velocidade com queda de frequência 

Esses tipos de reguladores (Figura 3.6) têm característica de apresentarem 

uma queda de velocidade. Assim, estes reguladores permitem uma divisão estável 

de carga entre os geradores conectados ao SEP quando, por hipótese, ocorrer uma 

variação de velocidade por distúrbio no sistema de potência (FERREIRA, 2009). 

Esta característica de regulação, como escreveu Ferreira (2009, p.11), é 

obtida ao adicionar-se um sinal de realimentação paralela ao integrador isócrono 

(Figura 3.7). Esta realimentação define a característica estática que se chama de 

estatismo dinâmico, cujo efeito para o sistema de regulação será a redução do valor 

de referência à medida que o gerador absorve as variações de carga do SEP. 

Neste propósito, quando os geradores assumem as oscilações de cargas do 

sistema elétrico de potência, o resultado final será uma queda de velocidade do 

conjunto gerador-turbina, o que justifica a denominação de regulador de velocidade 

com queda de frequência ou velocidade. 

Importante ressaltar que a queda de velocidade ou frequência será 

aproximada do ponto inicial de operação através dos demais serviços ancilares 

disponíveis à regulação do sistema elétrico de potência. 
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Figura 3.6: Regulador com queda de velocidade 

FONTE: FERREIRA, Rodrigo Ribeiro, 2009.

Figura 3.7: Sistema de controle do regulador de velocidade 

FONTE: FERREIRA, Rodrigo Ribeiro, 2009. 

De acordo com o sistema de controle, ao determinar-se a função de 

transferência é conveniente ajustar o modelo para o padrão abaixo. 

��
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�

��

         (12)  

O parâmetro 1/R é conhecido como energia de regulação da máquina. 

Seguindo o modelo proposto, substituindo � �
�

��
 na função (12), o resultado 

esperado será: 



�"�

�

�����	
�����������������
�����������
������������������	�������

��

��
�

�
�

�

�	
���

         (13)  

O parâmetro �  no modelo matemático (13), segundo as lições de Mota 

(2006), é chamado de constante de tempo do regulador de velocidade. 

Sobre o mesmo tema, Prioste (2012) escreveu que o regulador com queda de 

velocidade é mais estável que o regulador isócrono, entretanto, apresenta um desvio 

da frequência em regime permanente como uma desvantagem. Deve-se ressaltar 

que esse desvio de frequência, consequência da resposta do regulador com queda 

de velocidade, será corrigido pelo controle automático de geração. 

A resposta temporal do regulador com queda de velocidade (Figura 3.8) 

indica que após uma queda na frequência do SEP, o valor final corrigido mantém 

uma diferença de frequência em regime permanente. 

Figura 3.8: Regulador com queda de frequência 

FONTE: PRIOSTE, Fernando B. 2012.

Observa-se que para um aumento de carga no SEP, a resposta do regulador 

na base da máquina primária será de aumentar a potência mecânica para 

restabelecer o valor de frequência do sistema elétrico. Porém, conforme se infere do 

elemento gráfico acima, a frequência regulada não atinge o valor de referência e, 

com efeito, mantem-se abaixo deste valor, de um valor equivalente a -1/R. 
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Após explanar sobre os reguladores de velocidade com característica de 

queda de frequência, doravante serão estabelecidas as bases para a compreensão 

dos reguladores de velocidade com características de queda de velocidade e 

integração do estatismo dinâmico7. 

3.1.3 Regulador com queda de velocidade e estatismo transitório 

Os reguladores que tem característica de estatismo transitório8, nas lições de 

Mota (2006, p.98), são aplicados em turbinas hidráulicas porque estas apresentam 

características peculiares de respostas, pois, estas turbinas possuem uma tendência 

inicial em que torque inicial varia na direção oposta ao torque de regime final. 

De outra forma, quando submetidas a uma hipotética queda de frequência no 

sistema elétrico, as turbinas hidráulicas, através das respostas do regulador de 

velocidade, devem responder com a abertura do distribuidor e aumento do torque 

para normalização da freqüência elétrica. Entretanto, ao receber o sinal de 

regulação, a turbina hidráulica tenderá a inverter o torque, ou seja, ao invés de abrir 

o distribuidor, comandará um fechamento infinitesimal, para, em seguida, 

providenciar a abertura do distribuidor.  

Nesse sentido, com efeito, as turbinas hidráulicas necessitam de reguladores 

de velocidade que apresentem características especiais que integrem a queda 

transitória com vistas a manter o comportamento dinâmico do controle de velocidade 

dentro dos parâmetros operacionais. 

Este tipo de regulador de velocidade apresenta aspectos técnicos 

comportamentais que evidenciam uma alta regulação ou baixo ganho na presença 

de desvios rápidos na frequência, enquanto que, na hipótese de variações lentas e 

em regime permanente, o regulador em estudo apresentará um alto ganho ou baixa 

regulação (DE MELLO, 1972 apud MOTA, 2006). 

Importante exprimir que em regime de distúrbios na frequência, o regulador 

de velocidade trabalhará com o ganho reduzido para permitir melhor recuperação da 

���������������������������������������� �������������������
"
�O estatismo dinâmico ou permanente atua em pequenas oscilações de frequência do sistema elétrico em 
regime permanente. Este atua em baixas variações de frequência, porém, dispõe de alto ganho de regulação. 
Importante salientar que não se confundem o estatismo permanente com o estatismo transitório.  

#
 A simples característica de estatismo permanente em reguladores de velocidade, para uma turbina hidráulica, 
não atenderia as peculiaridades de resposta em função da inércia da água, ou seja, da queda de pressão 
resultante da abertura do distribuidor, a qual provoca uma variação negativa de potência da turbina. Portanto, o 
estatismo transitório (Figura 3.9) é fundamental para o controle da estabilidade ou controle estável (PACO, 
2004). 
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estabilidade do sistema elétrico, o que implica que a dinâmica do regulador estará 

correlacionada com o estado do SEP. 

Figura 3.9: Regulador com compensação de estatismo transitório 

FONTE: PACO, David Francisco Delgado. 2004.

Nos escritos de Paco (2004), este assume que o estatismo transitório é tido 

como uma compensação e que o resultado trazido será um alto estatismo ou baixo 

ganho em respostas às variações bruscas de frequência, ao passo que, por outro 

lado, na hipótese de operação em regime permanente, o estatismo trabalhado ou 

parametrizado será aquele de alto ganho ou a configuração normal de aplicação do 

baixo estatismo. 

No sistema de controle do regulador com estatismo transitório (Figura 3.9), o 

projeto de engenharia integra o seguinte modelo: 

�������

�	����

.          (14) 

No modelo matemático (14), o estatismo transitório foi implementado como 

um compensador, o qual, o parâmetro � representa o tempo de recomposição e, o 

parâmetro �� indica o estatismo transitório. O modelo do sistema de controle expõe 

o indicador �� em referência ao estatismo permanente.  
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Figura 3.10: Regulador de velocidade com estatismo transitório 

FONTE: MOTA, Wellington Santos. 2006.

No modelo hidráulico do regulador com estatismo transitório (Figura 3.10), o 

compensador é um amortecedor hidráulico que abre possibilidade de modificação do 

comportamento dinâmico do regulador através de ajustes da válvula agulha e da 

alavanca de apoio ajustável, o qual modifica o parâmetro do estatismo transitório 

(MOTA, 2006). 

A função da válvula agulha será realizar o esgotamento do óleo sob pressão 

da câmara auxiliar quando, por uma variação de frequência, ocorra um 

deslocamento de óleo proporcional à oscilação, através dos deslocamentos das 

alavancas de comunicação do sistema. Importante perceber que, quando ocorrem 

bruscas variações em regime transitório, o amortecedor hidráulico atua com uma 

constante de proporcionalidade que representa um baixo ganho para o sistema, ao 

passo que para oscilações em regime, o alto ganho do compensador atuará no 

sentido de regulação de frequência.   

Assim posta à dinâmica que envolve os reguladores de velocidade com queda 

de velocidade e estatismo transitório e os demais tipos de reguladores explícitos 

acima, a seguir serão demonstradas os modelos matemáticos dos sistemas de 

controle para cada regulador de velocidade com a representação das funções de 

transferência de cada tipo proposto. 



CAPÍTULO 4 

4 SISTEMA DE CONTROLE DA TURBINA HIDRÁULICA E SUA INTEGRAÇÃO 
COM A EQUAÇÃO DE ESTADO DOS REGULADORES DE VELOCIDADE 

A proposta do sistema de controle ficará delineada ao desenvolvimento do 

sistema de controle simplificado de uma turbina hidráulica com o viso da 

demonstração de integração dos sinais de regulação de velocidade e sua influência 

sobre a potência turbinada ou potência mecânica. 

Neste quesito, tomando como referência o modelo simplificado de uma 

turbina hidráulica, tem-se que, a partir dos estudos de Streeter e Wylie (1982) apud 

Mota (2006), a equação que representa a velocidade da água no adutor será 

� � ���� �� �, em que, � é a velocidade da água; � é o fator proporcional à abertura 

da válvula; � é a altura hidráulica na válvula; � é a aceleração da gravidade. 

Desenvolvendo a expressão da velocidade da água no adutor em série de 

Taylor em torno do ponto de operação �	 � 
��	� �	  e considerando o sistema 

submetido às pequenas perturbações, após desprezar os termos de segunda ordem, 

tem-se que � � �	 � ��
�� �	� �� �

��
�� �	� �� � � , em que �� � � � �	  e �� � � � �	

representam variações dessas grandezas em torno do ponto de operação9. 

���������������������������������������� �������������������
�
�Quando um líquido escoa em uma tubulação, dá-se uma queda na pressão do líquido ao longo da mesma, 
devida ao atrito com as paredes da tubulação, a qual é conhecida como perda de carga normal. Também 
ocorre uma queda de pressão sempre que o líquido passa através de acidentes, tais como curvas, válvulas, 
orifícios, restrições, alargamentos, contrações, etc., a qual recebe o nome de perda de carga acidental. Tais 
quedas de pressão normalmente são descritas por expressões algébricas não lineares que relacionam a vazão 
volumétrica com a queda de pressão. Neste sentido, utiliza-se a série de Taylor para linearizar e fazer 
aproximações dessas expressões algébricas em torno de um ponto de operação. Então, com a função não 
linear que relaciona a altura e a abertura do distribuidor de turbinas hidráulicas com a velocidade da massa de 
fluído 

  ��� � ���� �� �. 

  E, aplicando a Série de Taylor, para as duas primeiras derivadas parciais,  

  �� � �	 � ���
�� �� � � �
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Assim, a variação de velocidade da água no conduto forçado fica estabelecida 

pela equação 

�� � ���� 
����

�� � ����	��.        (15) 

Para representar a equação em por unidade !�, divide-se ambos os membros 

de (15) pela velocidade base �	 � �	��� �� �	 e, com efeito, chega-se ao seguinte 

resultado: 

��
��
� ��

���
� ��

��
.         (16) 

No processo de estabelecimento do modelo da turbina hidráulica, deve-se 

utilizar a aceleração da coluna de água que, segundo a lei de Newton, é 

representada pela equação: 

"#$% &��&' � �#$%���.        (17)  

Saliente-se que as variáveis do modelo matemático (17) são: #$  é a área 

transversal do conduto; " é o comprimento do conduto; % é a densidade da água; � é 

a aceleração da gravidade.  

Fazendo as devidas simplificações, a equação (17) fica resumida ao seguinte 

modelo: 

(
 
&��
&' � ���.          (18)  

Ressalte-se que dividindo ambos os membros pela potência nominal da 

turbina, a equação da aceleração da coluna da água fica determinada em por 

unidade !�. 

Nos escritos de Mota (2006, p.91), ao citar as lições de Streeter e Wylie 

(1982), constata-se que a potência mecânica de uma turbina é dada por )* � %�+�
e que a vazão é representada por + � �#,. Assim posto, o valor da potência nominal 

da turbina é dado por, 

)� � %�#,�	�	         (19)  
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  E, portanto, chega à equação linearizada, 

  �� � ���� 
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�� � ����	��. 
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e, após a divisão e expressão no domínio de Laplace, chega-se a seguinte equação: 

(��
 ��

- ���� � � ��
��
�./01- ���� � � ��

��
 .      (20) 

Na equação (20), 01 , como constante da água, representa o tempo para 

acelerar a água no conduto até atingir a velocidade nominal �	, sob a ação de uma 

altura hidráulica nominal �	. 
Substituindo o valor (20) em (16) e fazendo algumas operações e 

simplificações, conclui-se que: 

��
��
� �

�2345 �6
��
��

.          (21) 

Considerando que a potência mecânica é dada por )* � %��#,�, pode-se 

obter, na versão linearizada, a expressão �)* � �	%�#,�� � �	%�#,�� . Essa 

expressão, dividida pela potência nominal )� � %�#,�	�	 , será tomada em !�  na 

seguinte forma: 

�78
78�

� ��
��
� ��

��
.         (22) 

Finalmente, conforme as lições de Mota (2006), tomando as expressões (20) 

e (21) para substituí-las em (22), chega-se, após as devidas operações e 

simplificações, ao que pode ser denominada, simplificadamente, de equação da 

turbina hidráulica

�78
78�

� �9:;4
�2:345

��
��

,          (23)  

que, para a equação em por unidade !�, adota-se que 

)* � �9:;4
�2:345

��,          (24) 

o que se traduz na seguinte função de transferência  

78
�� �

�9:;4
�2:345

.           (25) 

Em referência ao parâmetro da constante de tempo de inércia da água 01, 

esta é representada pelo modelo matemático 01 � <=
 >?

, onde, @ é a velocidade da 

água; A é o comprimento da tubulação; B,  é a altura da coluna de água; e � é a 

aceleração da gravidade (GONÇALVES, 2010). 

Após chegar a dedução da função de transferência da turbina hidráulica, o 

sistema de controle ficará no seguinte modelo (Figura 4.1), a seguir. 
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Figura 4.1: Sistema de controle da turbina hidráulica 

FONTE: MOTA, Wellington Santos. 2006.

Para representar a turbina hidráulica por equação diferencial, toma-se a 

equação da turbina hidráulica no domínio do tempo, a qual ficará no modelo 

�)* � ;4
�
&��78
&' � �� � 01 &���

&' ,  

que, organizando, chega-se à equação de estado da turbina hidráulica: 

�)*C � �
;4 �)* �

�
;4 �� � ���C .  

Importante ressaltar, conforme destacou Gonçalves (2010), que o parâmetro 

��C é obtido da equação de estado do regulador de velocidade. 

Em conformidade com o modelo proposto, através da função de transferência 

do sistema de controle, é possível, por simulações, perceber o comportamento 

dinâmico da turbina hidráulica (Figura 4.2) por aplicação de um degrau na referência 

de abertura do distribuidor (GONÇALVES, 2010).  

Figura 4.2: Dinâmica de resposta da turbina hidráulica 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010.

Constata-se que na aplicação do degrau, inicialmente, a potência mecânica 

varia negativamente. Isto se processa em face da queda de pressão resultante da 
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abertura do distribuidor da turbina, a qual estará naquele instante inicial voltada para 

acelerar a massa líquida no conduto forçado ou adutor. 

No compreender de Gonçalves (2010), não se espera que a abertura inicial 

do distribuidor seja suficiente para, instantaneamente, mover ou produzir uma súbita 

variação de escoamento de uma grande quantidade de massa líquida contida no 

adutor da turbina. 

Assim, o escoamento não variará instantaneamente, pois, inicialmente ele 

permanecerá constante. Ademais, a massa líquida escoada deve ser igual à massa 

de água que sai do distribuidor da turbina e, portanto, pelo tempo de inércia da água, 

em um tempo infinitesimal haverá uma redução da vazão turbinada pelo aumento da 

área do distribuidor da turbina. 

Portanto, infere-se que o tempo de resposta negativa da turbina equivale ao 

tempo de resposta que a energia cinética da água tem para reagir à mudança de 

estado e, a partir desse instante, com a aceleração da massa líquida, a turbina 

hidráulica reagirá e haverá aumento da potência mecânica turbinada. 

Todo o processo dinâmico da turbina está integrando aos parâmetros do 

sistema de controle com base em variáveis de altura, comprimento do adutor, massa 

específica da água, mas também, através do comportamento dinâmico dos sistemas 

de regulação de velocidade, ou seja, através da ação da equação de estado dos 

reguladores de velocidade. 

A seguir serão deduzidas as equações de estado dos reguladores de 

velocidade dos tipos: isócrono; com queda de velocidade; e de estatismo transitório. 

4.1 EQUAÇÃO DE ESTADO DO REGULADOR ISÓCRONO 

O regulador isócrono, como antes explorado, trata-se de uma modalidade que 

não se adéqua às operações interligadas do SEP. 

Em conformidade com o modelo hidráulico do regulador integrador (Figura 

4.3), serão verificados os elementos que auxiliarão para a determinação da função 

de transferência e da equação de estado através de algumas hipóteses, conforme 

se verificará na sequência. 
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Figura 4.3: Dinâmica de resposta da turbina hidráulica 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010.

Consoante às considerações de Gonçalves (2010, p.21), o funcionamento 

deste regulador, na hipótese em que ocorre um inesperado aumento de carga no 

SEP, será de fácil compreensão. Com o aumento de carga, o efeito dinâmico no 

sistema elétrico será a diminuição da frequência de operação, a qual provocará o 

arrasto do ponto B da figura supracitada.  

Este deslocamento provoca uma abertura da parte superior do elemento 

atuador ou amplificador, o que libera a entrada de óleo no servomotor. A entrada de 

óleo desloca a haste da válvula de admissão da turbina para baixo, causando um 

aumento da potência gerada. Este processo permanecerá até o instante que se 

atinja o valor exato da frequência nominal de operação do sistema. 

Para determinar a equação de estado do regulador isócrono, toma a 

identificação dos seguintes parâmetros: D	 é o volume inicial do fluído; D é o volume 

do fluido posterior à variação de frequência; �D é a variação do volume do fluido; e E
é o escoamento do fluido no servomotor. 

O escoamento do fluido é proporcional a variação de frequência, então, 

E � &��F
&' � �G��
,         (26) 

os quais, �
 � 
 � 
	  é o desvio da frequência; e G�  é a constante de 

proporcionalidade.  

Tomando D	 e 
	 como constante, pode-se definir a constante como G� � G� F�H�
e substituindo em (26), chega-se a 
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&��F
&' � �G� F�H� �
 ou 

&��F
F�&' � �G� �HH� ,  

que resulta em: 
I��J
J�
&' � �G� �HH� .         (27)  

Como os modelos 
&��F
F�  e 

�H
H�  são representações da variação de volume do 

fluido e da variação de frequência em por unidade !�, assim, a equação (27) será 

representada por: 

&��F
&' � �G��
. 

Tendo a variação do volume do fluido do servomotor proporcional à variação 

das aberturas de admissão da turbina, então, 
&���
&' � �G��
 . Essa equação 

diferencial é a representação do regulador isócrono. Disso, para que seja definida a 

equação de estado desse regulador, basta passar a equação diferencial para o 

domínio do tempo, ou seja, a equação de estado do regulador do tipo isócrono será 

��C � �G��
. 

Portanto, comprova-se que a geração de potencia mecânica )*  da turbina, 

conforme sua equação de estado depende dos parâmetros dos reguladores de 

velocidade isócronos, implícitos na equação de estado ��C . 
Aplicando a transformada de Laplace na equação de estado do regulador 

isócrono, chega-se a 

-�K�- � �G��L�-,  
que, após manipulações algébricas, implica na função de transferência: 

�M�:
�N�: � � O5

: .  

Finalmente, de acordo com as deduções anteriores, o regulador isócrono 

pode ser representado pelo sistema de controle (Figura 4.4), a seguir. 

Figura 4.4: Modelo do regulador isócrono 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010.
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Conforme já explicitado, o regulador de velocidade isócrono é do tipo 

integrador, assim, sua ação estará condicionada, independentemente da carga, a 

manter a frequência sem desvios. Portanto, para que esse tipo de regulador não 

influencie na abertura ou fechamento do distribuidor da turbina, a variação de 

frequência do SEP deve ser nula. 

Em continuidade, será determinada a equação de estado do regulador de 

velocidade com queda de frequência, através da modelagem matemática, na seção 

a seguir. 

4.2 EQUAÇÃO DE ESTADO DO REGULADOR COM CARACTERÍSTICA DE 
QUEDA DE VELOCIDADE 

Consoante já delineado em linhas do primeiro capítulo, o regulador de 

velocidade com característica de queda foi um processo de aperfeiçoamento e 

melhoria da estabilidade do regulador isócrono. Perfez-se esta melhoria através da 

junção de comando entre a válvula piloto ou amplificadora com o servomotor 

principal de deslocamento das aletas de abertura do distribuidor da turbina 

(GONÇALVES, 2010). 

Na hipótese de avanço de carga no SEP com o efeito de redução da 

frequência, o ponto B (Figura 4.5) se deslocará para cima em face do sensor de 

velocidade. Em consequência, o sistema acionará a válvula amplificadora ou 

atuador, transmitindo óleo de comando para o servomotor principal, o qual atuará no 

sentido de abertura do distribuidor da turbina. 

Na sequência, haverá um aumento da potência mecânica gerada. Entretanto, 

com a transmissão de abertura do distribuidor da turbina, haverá o deslocamento 

para baixo do ponto estático H que, através da ligação HGFE, resultará na 

transmissão de movimento do ponto E para baixo, fazendo com que o servomotor da 

válvula amplificadora ou atuador bloqueie o movimento de óleo para o servomotor 

principal.  

De tal modo, o regulador de velocidade com queda de velocidade tomará 

mais rapidamente o estado de equilíbrio e, com efeito, isso ocorrerá antes da 

frequência atingir o seu valor inicial, característica que comprova a denominação do 

referido regulador de velocidade. 
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Figura 4.5: Regulador com queda de velocidade 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010.

O regulador em estudo é um aperfeiçoamento do regulador de velocidade 

isócrono. A realimentação do regulador com queda de velocidade é expressa pelo 

modelo �� � GP�� e, do regulador isócrono, tem-se que 

&���
&' � �G��
,          (28)  

onde, GP é o ganho da realimentação QLRB. 

Em virtude da transmissão de movimento do sensor de velocidade, a abertura 

da parte superior do atuador ou amplificador será �S � ��
 � ��, que, fazendo a 

substituição de ��, tem-se que �S � ��
 � GP��, de forma que, 

&���
&' � �G��
 � G�GP��,         (29)  

que, organizando o modelo matemático (29), chega-se ao seguinte resultado: 

&���
&' � �G���
 � GP��).        (30)  

Portanto, a equação representativa do regulador de velocidade com queda de 

frequência será, 

&���
&' � �G���
 � GP��. 

Utilizando-se das técnicas com a transformada de Laplace, tem-se que 

��K- � �G�T��L � GP��KU, logo, 

�M�:
�N�: �

9O5
:2O5OV �

WX5
X5XV
YZX5XV
X5XV

�
W[
XVY

X5XV2�
.        (31) 
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Substituindo o termo GP � \ e o termo 
�

O5OV
� �

O5]
� 0� em (31), a função de 

transferência do regulador com queda de velocidade será: 

�M�:
�N�: �

W[
^

�2:;[ ,  

onde, \ representa o estatismo permanente e 0� representa a constante de tempo 

do regulador de velocidade. 

Na medida em que se determina a função de transferência do regulador em 

estudo, a elaboração do sistema de controle (Figura 4.6) pode ser representada por 

diagramas de blocos. 

Figura 4.6: Modelo do regulador com queda de velocidade 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010.

Da equação representativa do regulador de velocidade do tipo queda de 

velocidade (30), se determina a equação de estado do referido regulador, qual seja, 

��C � �G�GP�� � G��
.        (31) 

Organizando a equação (31), de outra forma, tem-se que ��C � � �
;[ �� �

�
];[ �
. 

Assim, comprova-se que a geração de potência mecânica )*  da turbina, 

conforme sua equação de estado depende dos parâmetros dos reguladores de 

velocidade do tipo queda de frequência, implícitos na equação de estado ��C . 
Ante a exposição do processo para determinação da equação de estado do 

regulador, a seguir serão estabelecidas as linhas essenciais para determinação da 

equação e função de transferência do regulador de velocidade com característica de 

estatismo transitório. 

4.3 EQUAÇÃO DE ESTADO DO REGULADOR DE VELOCIDADE COM 
ESTATISMO TRANSITÓRIO 

Os reguladores de velocidade com estatismo transitório (Figura 4.7) 

incorporam os termos “baixo ganho” e alta regulação, como os termos “baixa 
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regulação” e alto ganho. Os últimos termos referem-se ao SEP operando em regime 

permanente, enquanto os primeiros termos estão adstritos à operação em regime 

transitório do Sistema Elétrico de Potência (MOTA, 2006). 

Figura 4.7: Regulador com estatismo transitório 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010. 

O estatismo transitório implica no controle da velocidade ou frequência para a 

manutenção da estabilidade dinâmica do SEP. Na verdade, trata-se de atender as 

características das turbinas hidráulicas, pois estas possuem peculiaridades que 

necessitam desse tipo de regulador de velocidade. 

Para atender a demanda da exigência em turbinas hidráulicas, ao regulador 

de velocidade com queda de frequência, foi adicionado um sistema de compensação 

ou realimentação transitória através de uma câmara de óleo com orifício (Figura 4.7). 

Se valendo da hipótese de elevação de carga no SEP com uma consequente 

queda de frequência, haverá uma tendência à subida do ponto B. Esse 

deslocamento será transmitido para a válvula amplificadora ou atuadora, no sentido 

de elevação, o qual possibilitará o direcionamento do óleo pressurizado para a 

câmara superior do servomotor do distribuidor da turbina. 

O servomotor principal da turbina se deslocará para baixo e, com efeito, 

haverá aumento na abertura do distribuidor da turbina que, por consequência, 
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tenderá a provocar o aumento da potência mecânica da turbina. Mas, 

concomitantemente, com o deslocamento para baixo dos pontos H e I, haverá uma 

reação oposta ao aumento da potência mecânica gerada, pois, as ligações IJKL do 

compensador tenderão a reação contra as rápidas variações e aumento de abertura 

do distribuidor da turbina (GONÇALVES, 2010). 

No outro lado, os pontos EFGH também convergirão para reagir às variações 

de frequência, mas, neste caso, apenas quando ocorrer variações lentas, graduais 

na frequência do sistema elétrico. 

Portanto, o princípio de funcionamento do regulador de velocidade com 

estatismo transitório se favorece de dois estatismo: um que atua para pequenas 

oscilações de frequência, que age com alto ganho; outro que age apenas em súbitos 

balanços de frequência, ou seja, atua apenas em baixo ganho de variações 

transitórias. 

Da implementação do compensador no respectivo regulador de velocidade, 

com efeito, pode-se determinar sua função de transferência a partir da equação 

�_ � G`�a � b cd ef�         (32) 

onde, E representa o escoamento do fluido; # é a área do pistão compensador; G`
representa a constante de proporcionalidade em face das relações de comprimento 

das alavancas. Ratifica-se que a equação do compensador considera a transmissão 

do movimento pelo fluido incompressível na câmara de óleo. 

Como o deslocamento do fluido é proporcional ao deslocamento �_  em 

virtude da compressão da mola e, da mesma forma, o escoamento E é proporcional 

à pressão no compensador, então, pode-se concluir que: 
c
d � �Gg�_�          (33)  

Substituindo (33) em (32) tem-se que: 

�_ � G`�a � b�Gg�_ ef � G`�a � bGg�_ ef. 
Ao derivar a última equação deduzida �_, ou seja, 

&�h
&' � G` &�i&' �

&
&' bGg�_ ef  

será concluso que �_C � G`�aC � Gg�_.  
Assim, chega-se a equação de estado do compensador que fará a realização 

da função do estatismo transitório. 
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Segundo os escritos de Gonçalves (2010, p.28), a transmissão de movimento 

da válvula amplificadora ou atuador será influenciado pelos seguintes fatores (Figura 

4.7): variação da frequência �
  através do sensor de velocidade e das ligações 

ABCDE; pelo estatismo permanente através da realimentação ��  pelos pontos 

EFGH; e pelo estatismo transitório através da realimentação do compensador �_
através das ligações IJKL. 

Neste contexto, pode ser escrito que a abertura na parte superior do atuador 

ou válvula amplificadora será �S � ��
 � �� � �_ . Como a variação do fluido é 

proporcional a variação da abertura, logo, 
&���
&' � G��S , então, sem perda de 

generalidade, 

&���
&' � G����
 � �� � �_.       (34)  

Essa equação representa a equação diferencial do regulador de velocidade 

com queda de frequência e estatismo transitório. 

Como 

�� � GP��          (35) 

�_ � G`�a � bGg�_ ef        (36) 

           �a � Gj��          (37)  

e com a substituição de (37) em (36), tem-se que: 

           �_ � G`Gj�� � bGg�_ ef.        (38) 

Substituindo (35) e (38) em (34) e aplicando a transformada de Laplace, vem 

como resultados: 

           �k�- � G`Gj�K�- � Ol
: �k�- �. �k�- � :OmOn

:2Ol
�K�-; 

           �B�- � GP�K�-; 
           -�K�- � �G�T�L�- � GP�K�- � :OmOn

:2Ol
�K�-U. 

Na sequência, substituindo-se os resultados anteriores na equação chega-se 

ao resultado, que implica, após organização dos dados, 

          �K�-� o- � G�GP � :O5OmOn
:2Ol

p � �G�� �L�-

 e, portanto, após operacionalizar e organizar algebricamente os resultados, obtêm-

se: 

          �K�- � 9O5
Y5ZYXlZYX5XVZX5XVXlZYX5XmXn

YZXl

�L�-.      (39) 

Após organizar a equação (39), chega-se ao seguinte resultado 
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�M�:
�N�: �

9O5�:2Ol
:52�Ol2O5OV2O5OmOn:2O5OVOl�       (40)  

que representa a função de transferência do regulador de velocidade com queda de 

frequência e estatismo transitório. 

Segundo Gonçalves (2010), fatorando-se a função de transferência (40), 

conclui-se que: 

�M�:
�N�: �

9��2:;3
]q�2:;rsT�2:;3ot^pU

,  

onde, \ é a regulação de velocidade em regime permanente, ou seja, é o estatismo 

permanente; u  é a regulação de velocidade transitória, ou seja, é o estatismo 

transitório; 0'  é a constante de tempo associada a regulação transitória; e 0  é a 

constante de tempo do regulador de velocidade com estatismo transitório. 

Figura 4.8: Sistema de controle do regulador com estatismo transitório 

FONTE: GONÇALVES, Luís Felipe dos Santos. 2010.

Do diagrama com estatismo transitório (Figura 4.8), obtêm-se as equações de 

estado do regulador de velocidade com queda de velocidade e estatismo transitório, 

que são: 

�vC � 9�
];r �
 �

�
;r �v e��C � 9]

w;x �� �
]
w y

�
;x �

�
;rz �v � �

w;r �
.  

Ressalta-se que a equação de estado considera o estatismo permanente e o 

estatismo transitório. 

Finalmente, após tecidas as linhas gerais e exprimir as deduções das funções 

de transferência dos tipos de reguladores de velocidade, abaixo estão colacionados 

os sistemas de controle integrado que relaciona as dependências entre os 

reguladores de velocidades, as turbinas hidráulicas e o sistema elétrico de potência. 
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Figura 4.9: Sistema primário com regulador isócrono

FONTE: Adaptação Flávio Marcos. 2016.

Figura 4.10: Sistema primário com regulador com queda

FONTE: Adaptação Flávio Marcos. 2016.

Figura 4.11: Sistema primário com regulador de estatismo r

FONTE: Adaptação Flávio Marcos. 2016.

No seguinte capítulo serão abordados os elementos teóricos sobre a 

estabilidade do sistema elétrico de potência a partir de duas técnicas de análise: 

uma técnica é pela curva de potência da máquina síncrona e outra técnica é pelo 

critério da igualdade de áreas na condição da primeira oscilação do ângulo da 

potência ou ângulo de torque. 



CAPÍTULO 5 

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTABILIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO DE 
POTÊNCIA 

O comportamento dinâmico dos geradores síncronos após uma ocorrência 

que provoque oscilações no balanço entre carga e potência é o que define a 

estabilidade do sistema elétrico de potência (MOTA, 2006). 

Ainda, segundo Mota (2006, p.1), se a ocorrência não causar mudança na 

configuração do sistema, com efeito, os geradores sincronizados deverão retornar 

ao mesmo estado de operação inicial em um tempo finito. 

De outra forma, se na hipótese de uma ocorrência advier mudança na 

configuração do sistema, os geradores sincronizados deverão se estabelecer em um 

novo ponto de operação e, se o sistema for estável, as máquinas permanecerão em 

operação. 

Do artigo científico de Paserba et all (2004) denominado IEEE/Cigre joint task 

force on stability terms and definitions 10 apud Silva (2014, p.51), o SEP e sua 

estabilidade é representado pela capacidade do sistema elétrico, operando em 

determinada condição inicial, retornar a um estado de equilíbrio após sofrer algum 

distúrbio. 

Sobre a natureza da perturbação, as lições de Mota (2006) asseveram que a 

perda da estabilidade é gênero que comporta duas espécies: perda da estabilidade 

transitória e perda da estabilidade dinâmica. 

Quando o sistema elétrico for submetido a uma grande perturbação, como um 

curto-circuito no lado de alta tensão e a perda de estabilidade se verifique na 

primeira oscilação do ângulo de potência � do gerador, com efeito, ter-se-á um caso 

de instabilidade transitória. Entretanto, na ocorrência de pequenas perturbações tal 

���������������������������������������� �������������������
��

This report developed by a Task Force, set up jointly by the CIGRE Study Committee and the IEEE Power 
System Dynamic Performance Committee, addresses the issue of stability definition and classification in power 
systems from a fundamental viewpoint and closely examines the practical ramifications. The report aims to 
define power system stability more precisely, provide a systematic basis for its classification, and discuss 
linkages to related issues such as power system reliability and security (PASERBA et all, 2004).�
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como uma suave mudança do carregamento do sistema, tem-se, conforme as lições 

de Mota (2006), o que se chama de instabilidade dinâmica. 

Reforça o autor que a perda da estabilidade dinâmica, em geral, é provocada 

pela existência de oscilação instável associado a elementos de controle, a exemplo, 

sistema de controle de reguladores de velocidade.  

Em alto ganho e alta dinâmica, os reguladores de velocidade prejudicam o 

amortecimento inerente a máquinas síncronas, o que poderá acarretar ante as 

oscilações do ângulo de potência � subsequentes à primeira oscilação, uma perda 

da estabilidade dinâmica do sistema elétrico. 

O estudo da estabilidade em sistemas elétrico de potência envolve três 

modalidades que se delineiam em estabilidade angular, estabilidade de frequência e 

estabilidade de tensão (Figura 5.1).  

Essa classificação de estabilidade em Sistemas Elétricos de Potência - SEP 

advém do IEEE/Cigre joint task force on stability terms and definitions e promove 

uma categorização em face das formas de identificação e do tempo de duração das 

perturbações (SILVA, 2014). 

Figura 5.1: Classificação da estabilidade em sistemas de potência 

FONTE: IEEE apud SILVA. 2014.

De acordo com o esquema da classificação apresentada pelo IEEE, definem-

se as modalidades de estabilidade do sistema de potência, como segue: 
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• ESTABILIDADE ANGULAR 

A estabilidade angular está relacionada com a habilidade das máquinas 

síncronas de um sistema elétrico interligado de permanecer em sincronismo 

após ter sido submetido a uma perturbação.  

Esta habilidade depende da capacidade de cada máquina alcançar ou manter 

o equilíbrio entre o conjugado mecânico e o conjugado eletromagnético. A 

perda de sincronismo pode ocorrer entre uma máquina e o sistema ou entre 

grupos de máquinas, que mantêm sincronismo de forma isolada. 

• ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 

Referencia à capacidade do sistema de potência em manter a frequência 

constante após um severo distúrbio que resulta num significativo desequilíbrio 

entre geração e carga.  

Esta habilidade depende da capacidade do sistema em manter o equilíbrio 

entre geração e carga com a mínima perda de carga. A instabilidade ocorre 

sob a forma sustentada da oscilação de frequência que resultam no 

desligamento de unidades geradoras ou desligamento de cargas. 

• ESTABILIDADE DE TENSÃO 

A estabilidade de tensão refere-se à capacidade do sistema em manter as 

tensões estáveis em todas as barras do sistema após a ocorrência de uma 

perturbação que afete a sua condição de operação inicial.  

Este tipo de estabilidade depende da capacidade do sistema em restaurar o 

equilíbrio entre a demanda e a geração do sistema. A instabilidade de tensão 

pode ser observada quando as tensões em algumas barras reduzem ou 

crescem de maneira progressiva. 

Importante destacar que a estabilidade de tensão não faz parte do escopo da 

pesquisa, esta se delineando entre as estabilidades de frequência e 

estabilidade angular, as quais ficam adstritas ao sistema primário de 

regulação através dos controladores de velocidade da turbina. 

Após breve introdução, serão admitidas algumas considerações sobre a 

equação de oscilação da máquina síncrona e modelos matemáticos para análise dos 
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efeitos da regulação primária de velocidade na estabilidade dinâmica do sistema de 

potencia. 

5.1 MODELAGEM DA EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA MÁQUINA SÍNCRONA 

Inicialmente será exibida uma representação de máquina síncrona em seu 

modelo mais simples para o estudo de estabilidade. Segundo Mota (2006), uma 

identidade simples da máquina síncrona pode ser representada através de uma 

fonte de tensão atrás de uma reatância transitória (Figura 5.2). 

Figura 5.2: Modelo simplificado de uma máquina síncrona 

(a) circuito equivalente (b) diagrama fasorial em que � é o ângulo de torque  
FONTE: Mota. 2006.

O modelo proposto despreza o efeito da saliência e considera o fluxo 

concatenado no campo como uma constante, assim, representa um modelo 

conservativo (MOTA, 2006). 

Tomando os modelos colacionados, ao determinar a tensão antes da 

reatância transitória, tem-se que �� � �� � �	
� � ���
� em que: 

�� é a tensão atrás da reatância transitória; 

�� é a tensão terminal da máquina; 

�	 é a resistência da armadura e; 

�� é a reatância transitória do eixo. 
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De acordo com a doutrina de Mota (2006), a máquina síncrona (Figura 5.2) 

refere-se a um modelo de segunda ordem em face de existir apenas uma equação 

diferencial de mesma ordem associada à equação mecânica de oscilação da 

máquina.  

Ao tomar a tensão terminal �� � ������� como referência, tem-se que a tensão 

interna da máquina será �� � ������  que pode ser determinada a partir das 

condições iniciais. 

Durante o regime transitório o módulo de �� mantém-se constante enquanto o 

ângulo entre a posição do rotor e a referência rotativa variará de acordo com a 

equação de oscilação da máquina (MOTA, 2006, p.6). 

Traçada essas poucas linhas sobre a representação da máquina síncrona em 

modelo de segunda ordem, passa-se às exposições de modelagem da equação de 

balanço de uma máquina síncrona. 

5.2 EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO: MÁQUINA SÍNCRONA 

A equação de oscilação tem relação direta com a descrição do movimento do 

rotor das máquinas síncronas. Segundo anotações de Silva (2014, p.52), a equação 

de movimento de uma máquina é definida pela lei de Newton aplicada a corpos 

rotativos. 

De inicio, toma-se a relação que se fundamenta na lei mecânica das massas 

girantes, com efeito, �� � �
 em que: 

�� é a soma algébrica de todos os torques (���); 

� é a aceleração angular mecânica (������) e; 


 é o momento de inércia (� ���). 
Na sequência, dos princípios de máquinas, ao associar a equação que 

relaciona o ângulo elétrico com o ângulo mecânico das máquinas síncronas pela 

equação 

!" � #
$ !%          (41)  

e, após fazer a devida substituição de & � #
$ '(#%)* +  em (41), conclui-se que a 

equação, após simples operações, fica: 

!" � )*,
(#%!%.          (42) 
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Consoante os ensinamentos de Mota (2006, p.7), sobre estudos de 

estabilidade, será mais conveniente medir a posição angular tomando como 

referência um eixo rotativo em sincronismo (Figura 5.3) do que medir essa posição 

em relação a um eixo estacionário. 

Figura 5.3: Referência para medição de posição do rotor 

FONTE: Mota. 2006.

A posição do rotor no sistema de referência rotativo em que -./0�12 345 , será 

� � !" 6 -.7. Derivando ambos os membros da equação, chega-se a equação, 

�8
�� � �9:

�� 6 -.         (43)  

Tomando a segunda derivada de (43) se determina a aceleração angular do 

sistema 

�;8
��; � �;9:

��; .          (44) 

Se a relação entre o ângulo elétrico e mecânico da máquina síncrona é 

determinada por (42), isso implica que !% � (#%
)*, !", então, 

�;9:
��; � �;

��; '(#%)*, !"+ �< �;9=
��; � 0(#%)*, 4 �;9:

��; .  

Aplicando a soma algébrica de todos os torques �� � �
, onde � � �;9=
��;  é a 

aceleração mecânica, tem-se que, 

�� � 0(#%)*, 4 �;9:
��; 
.         (45)  

Como a identidade da aceleração angular é 
�;8
��; � �;9:

��;  e fazendo a devida 

substituição em (45), é consenso que o torque líquido ficará: 

�� � 0(#%)*, 4 �;8
��; 
.         (46) 
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Para representar o torque líquido em >?  é necessário tomar a relação 

�@ABC � DEFGH
I  em que J � KL (#%

)* . Como o torque em >?  é dado por ��#M � NO
NEFGH , 

portanto, o torque líquido em >? será: 

��#M � 0(#%)*, 4 �;9:
��; 
 DEFGH

$PQR=
ST

U .        (47)  

Assim, após arrumação e organização de (47), tem-se que o torque líquido 

em >? será finalizado como: 

��#M � $PV0(#%4;
0)*4;,DEFGH

�;8
��; .        (48) 

Determinado o modelo matemático do torque líquido ��#M , será necessário 

aplicar o conceito de constante de inércia11 W para finalizar a dedução da equação 

de balanço da máquina síncrona. 

Da energia cinética dada como � � X
$ 
J$ � X

$ 
 '$P(#%)* +$ e, pela definição da 

constante de inércia W#M � C
DEFGH, portanto, tem-se que, 

W#M �
Y
;V';ZQR=ST +;

DEFGH .         (49)  

Fazendo a substituição de (49) em (48), com efeito, ao organizar os termos, 

chega-se a: 

��#M � [
P,

�;8
��; .          (50)  

Como o torque líquido do rotor é representado pela diferença entre o torque 

mecânico �%  e o torque elétrico fornecido pelo gerador síncrono �" , ou seja, 

��#M � �% 6 �", assim, tem-se que 

��#M � �% 6 �" � [
P,

�;8
��; .        (51)  

Finalmente, após manipulações algébricas em (51), define-se a equação da 

oscilação da máquina síncrona como: 

�;8
��; � P,

[ 0�% 6 �"4 �< �;8
��; � \T

$[ 0�% 6 �"4/. 
A equação da oscilação deduzida está em >? e, consequentemente, o torque 

e a potência são iguais. Assim posto, segundo (Mota, 2006), para pequenas 

���������������������������������������� �������������������
��

  É definida como a energia cinética em ]^� 3 ou ]_ à velocidade nominal armazenada nas partes girantes, 
por ]�`  (nominal da máquina). A energia cinética W  é dado em ]^� 3 ]�`5 , em ]_ ]�`5  ou, ainda, em 
segundos. Como W exprime uma energia armazenada em >? de potência, esse valor não varia muito de uma 
máquina para outra quando expressa nos seus terminais (MOTA, 2006, p.8). 
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variações de velocidade angular, a equação de oscilação da máquina síncrona pode 

ser determinada em função da potência, como segue: 

�;8
��; � \T

$[ 0a% 6 a"4.         (52) 

Diante da equação da oscilação deduzida, ao realizar uma análise sobre a 

potência mecânica a%  e a potência elétrica a" , chega-se a conclusão de que o 

comportamento dinâmico da máquina síncrona pode ser afetado de três maneiras: 

• Quando a" < a% a máquina desacelera. 

• Quando a" b a% a máquina acelera. 

• Quando a" � a%  a máquina permanece numa velocidade constante de 

operação. 

Destarte, foi deduzida a equação da oscilação da máquina síncrona e 

verificado que a relação entre a potência elétrica e potência mecânica, ou seja, o 

desbalanço entre potência e carga do sistema elétrico implica fundamentalmente na 

dinâmica da regulação primária e na correção da frequência do SEP. 

De outro lado, os sistemas primários de regulação devem ser bem projetados 

e parametrizados para equalizar a relação carga e potência do sistema com o fim 

regularizar as variações de frequência do sistema elétrico, tanto em regime 

permanente, como em regime transitório. Caso não o sejam, distúrbios permanentes 

ou distúrbios transitórios poderão contribuir para uma instabilidade dinâmica ou uma 

instabilidade transitória. 

Na sequência, serão abordados os elementos essenciais para a determinação 

da curva de potência da máquina síncrona em função do ângulo de torque ou 

potência. 

5.3 CURVA DE POTÊNCIA DA MÁQUINA SÍNCRONA 

Na hipótese de considerar a tensão terminal �� constante e desprezando a 

resistência de armadura �	 no modelo da máquina síncrona (Figura 5.4) é que será 

determinada a curva de potência do gerador. 
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Figura 5.4: Modelo de máquina síncrona desprezada �	

FONTE: Mota. 2006.

Do modelo simplificado da potência elétrica é: 

a" � X
c�d �������3ef�.  

Segundo o entendimento de Mota (2006, p.9), no modelo apresentado para 

fins de análise, os efeitos do sistema de regulação de velocidade e da turbina são 

desprezados e, por isso, a potência mecânica a% será hipoteticamente constante. 

Da hipótese, afirmada anteriormente, resulta a equação do ângulo de 

potência, 

a" � X
c�d �������3ef� � ag3ef�       (53) 

em que: 

ag � X
chd

��������         (54)  

Assim, a partir de (53) e (54) é que se gera a curva do ângulo da potência 

(Figura 5.5) para uma dada condição da rede de transmissão. 

Figura 5.5: Curva do ângulo da potência 

FONTE: Silva. 2014.
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Conforme Silva (2014, p.59), esta equação permite analisar a variação da 

potência elétrica fornecida pela máquina com ângulo da potência em conformidade 

às configurações da rede de transmissão. 

Como se observa, do gráfico acima se infere que a estabilidade do sistema se 

manterá quando o ângulo da potência oscilar no intervalo de � b � i jklm/�12. Para 

� < jklm/�12, a potência mecânica será maior que a potência elétrica e haverá perda 

da estabilidade dinâmica da máquina síncrona. Neste contexto, a perda de 

sincronismo do gerador tem consequências negativas para a estabilidade do sistema 

elétrico de potência.  

Portanto, em distúrbios dinâmicos ou distúrbios transitórios será essencial que 

os reguladores de velocidade das turbinas estejam corretamente parametrizados 

não apenas para atender as oscilações de frequência, mas, principalmente, para 

manter o carregamento dos geradores dentro dos limites operacionais, com o viso 

de evitar desligamentos intempestivos quando iniciar a dinâmica da regulação 

primária. 

Concluso a construção e entendimento sobre as curvas do ângulo de 

potência, doravante estarão algumas proposições de análise das condições de 

estabilidade sem a necessidade de obtenção da solução da equação de balanço da 

máquina síncrona.  

O método é utilizado para análise qualitativa e tem como hipótese as 

oscilações de larga escala por faltas que provoquem instabilidade transitória. 

5.4 CRITÉRIO DAS ÁREAS: CONDIÇÃO PARA PRIMEIRA OSCILAÇÃO 

Em sistemas elétricos mais simples, a exemplo, em sistema que abarca um 

gerador e uma barra infinita ou entre duas máquinas, será possível realizar uma 

análise qualitativa da estabilidade do sistema sem, no entanto, obter a solução das 

equações de oscilação das máquinas síncronas (SILVA, 2014). 

Na mesma pertinência, de acordo com a pedagogia de Elgerd (1977, p.536), 

o critério das áreas está adstrito aos métodos diretos de análise de estabilidade em 

situações de faltas que provoquem oscilações de larga escala.  

Segundo o autor, pela análise direta, a questão da estabilidade pode ser 

fixada sem que seja necessário resolver as equações diferenciais pertinentes às 

equações de oscilação das máquinas síncronas. 
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Por sua vez, no mesmo sentido, em um sistema de potência em que uma 

máquina está oscilando com relação a uma barra infinita não é necessário resolver a 

equação de oscilação para determinar se o ângulo de torque crescerá 

indefinidamente ou se oscilará em torno de um ponto de operação, isto é, se o 

sistema é estável ou não (MOTA, 2006, p.23). 

Voltando a Elgerd (1977), este afirmou que o método de análise direta por 

igualdade de áreas, além de didático, se mostrou de grande utilidade para explicar o 

fenômeno da estabilidade de sistemas de potência em transitórios.  

Ato contínuo, o referenciado autor reforça que o método só pode ser aplicado 

com real sucesso a um sistema com uma única máquina. 

Para iniciar a metodologia proposta, tome-se a equação da oscilação da 

máquina síncrona (52).  

Multiplicando ambos os lados de (52) por K �8
��, a equação ficará organizada da 

seguinte forma: 

K �8
��

�;8
��; � K �8

��
\T
$[ 0a% 6 a"4,  

o que resulta em: 

�
��

�8;
��; � �8

��
\T
$[ 0a% 6 a"4.        (55)  

Após cancelamentos em (55), conclui-se que resulta a seguinte equação 

diferencial: 

2 �8;
��; � 2� \T

$[ 0a% 6 a"4.        (56) 

Do último resultado obtido em (56), faz-se a integração de ambos os 

membros, ou seja, 

n 2 �8;
��; � n \T

$[ 0a% 6 a"42�8;
8Y  ,  

que resulta em: 

'�8��+
$ � n \T

$[ 0a% 6 a"42�8;
8Y .  

Portanto, conclui-se que a equação que fornece a velocidade relativa da 

máquina será: 

�8
�� � o\T

$[ n 0a% 6 a"42�8;
8Y .        (57) 
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Portanto, em (57) está a equação que fornece a velocidade relativa da 

máquina, com relação a uma referência rotativa em sincronismo, definido em função 

do ângulo de torque � (MOTA, 2006, p.24). 

Diante da equação deduzida que referencia a velocidade relativa, com efeito, 

segundo Silva (2014, p.61), para que o gerador opere sempre na velocidade 

síncrona, a seguinte expressão deve ser satisfeita: n 0a% 6 a"42�8;
8Y � � . Então, 

tomando quaisquer dois pontos �*  e �c  com velocidade síncrona e utilizando o 

gráfico das curvas de potência (Figura 5.6), tem-se que n 0a% 6 a"42�
8p
8T

� �. 

Figura 5.6: Curva do ângulo da potência 

FONTE: Silva. 2014.

Em inspeção ao gráfico (Figura 5.6), percebe-se que no primeiro instante a 

potência mecânica no eixo da máquina é maior que a potência elétrica fornecida ao 

sistema. Neste sentido, haverá uma aceleração na máquina na região de operação 

quando o ângulo de torque estiver na condição �* i � i �q, conforme representação 

de área A1. 

Em outro momento, a potência elétrica fornecida é maior que a potência 

mecânica no eixo da máquina, quando o ângulo da potência atende o intervalo 

�q i � i �c. Aqui se tem uma energia desacelerante representada pela área A2. 

Com efeito, como a função de integração é comum às duas áreas, pode-se 

desmembrar a equação n 0a% 6 a"42�
8p
8T

� � na seguinte soma de integração: 

n 0a% 6 a"42� � n 0a% 6 a"42�
8p
8r

� �
8r
8T

.      (58)  
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Desta forma, após realizar operação algébrica e organizando (58), tem-se 

que: 

n 0a% 6 a"42� � n 0a" 6 a%42�8p
8r

8r
8T .  

Portanto, constata-se que a energia acelerante do rotor turbina deve se igual 

à energia desacelerante do conjugado elétrico. 

Em conformidade à hipótese de igualdade entre as energias acelerante e 

desacelerante (Figura 5.7), será possível encontrar um ângulo crítico de abertura �qs
para o ângulo de potência do rotor e determinar o ângulo máximo �gAt  que 

representam o limite operacional das máquinas síncronas para que se mantenham 

no modo de funcionamento estável. 

Figura 5.7: Ângulo crítico e máximo de abertura 

FONTE: Silva. 2014.

No instante da ocorrência de uma falta, como a" u ve�w , a característica 

dinâmica da máquina será de aceleração e o efeito será a variação do seu ângulo de 

potência. Enquanto não for eliminada a falta, o ângulo de potência da máquina 

variará da condição inicial até o ângulo crítico, ou seja, � u �qs. 

Na eliminação da falta, é de observar que a velocidade da máquina encontrar-

se-á acima da velocidade síncrona e, por inércia, o ângulo da potência continuará 

aumentando até que o controle do sistema de regulação retome a velocidade do 

gerador para a velocidade nominal. 

As atuações do sistema de regulação devem ser efetivadas até o limite 

máximo do ângulo da potência, ou seja, até que seja atingido �gAt. Portanto, na 

hipótese de atuação ineficiente dos sistemas primários de regulação em que o limite 
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máximo de ângulo �gAt seja ultrapassado, ocorrerá a retomada da aceleração da 

máquina com impossibilidade de retorno ao ponto inicial de operação. 

No aspecto anterior, os efeitos sobre a estabilidade do sistema de potência 

serão críticos, pois, segundo Silva (2014) o sistema elétrico perdeu a estabilidade ou 

se tornou instável para a primeira oscilação do ângulo de potência.  

Vale ressaltar que esse tipo de instabilidade está associado ao conceito de 

instabilidade transitória, conforme expresso em linhas anteriores (MOTA, 2006). 

Infere-se, a partir da curva do ângulo crítico e máxima abertura (Figura 5.7) 

que: 

n 0a% 6 a"42�8xFy
8T � �.        (59)  

Então, seguindo o mesmo raciocínio, pode a relação integral (59) ser 

desmembrada na soma seguinte: 

n 0a% 6 a"42� � n 0a" 6 a%42�
8xFy
8rz

8rz
8T

      (60)  

Na sequência, com o escopo de determinar o tempo de abertura e o ângulo 

crítico, será considerada a configuração (Figura 5.8) de um gerador sincronizado 

com uma barra infinita.  

Figura 5.8: Diagrama unifilar do sistema 

FONTE: Silva. 2014.

A partir da curva que determina os limites dos ângulos de torque (Figura 5.7) 

e do diagrama unifilar em destaque, será possível via análise do critério de 

igualdade de área que se determine os parâmetros ângulo crítico e tempo crítico 

(SILVA, 2014). 
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O estudo através do método da igualdade de áreas pode ser usado 

convenientemente para determinar o tempo crítico de eliminação da falta que 

provoque oscilações de larga escala (ELGERD, 1977, p.536).  

Por assim afirmar, o ângulo de torque crítico �qs do rotor será fundamental 

para a parametrização do sistema de proteção que englobam as linhas de 

transmissão. 

Nas lições de Elgerd (1977), se a supressão da falta que ocasione grandes 

oscilações for muito tarde, ou seja, aconteça no instante que o ângulo de torque do 

rotor � esteja bem maior que o torque crítico �qs, a inversão do conjugado apenas 

diminuirá a velocidade do rotor, porém, não será suficiente para que o ângulo da 

potência não atinja o valor máximo de potência �gAt. O efeito direto será a perda de 

sincronismo do gerador e a caracterização de uma instabilidade transitória do SEP. 

Na hipótese de um curto na linha, próximo a barra 1, logo após o disjuntor �
(Figura 5.8), tem-se que a potência elétrica transferida entre as barras envolvidas 

tende à nulidade a"{|sA}NC u ve�w. 

Considerando que a coordenação da proteção do sistema operou 

adequadamente e eliminou a falta pela abertura do disjuntor �, sem afetar as demais 

linhas de transmissão, com efeito, a topologia da rede para a transferência de 

potência não foi afetada nos instantes pré-falta e pós-falta, assim, 

a"
Ds~ � a"

D�B � ag3ef�.  

Importante ressaltar que, nas lições de Silva (2014) sobre a condição de 

análise para a primeira oscilação do ângulo de torque do rotor, o mesmo infere que o 

torque mecânico e, igualmente, a potência mecânica a% se manterá constante. 

Das considerações supracitadas, das hipóteses de operação asseveradas, 

retiram-se as seguintes condições de contorno: 

• A potência elétrica em instante imediatamente anterior a ocorrência da 

falta será a"
Ds~ � ag3ef�. 

• A potência elétrica no momento da ocorrência da falta é a"
{|sA}NC u ve�w. 

• A potência elétrica em instante imediatamente posterior a ocorrência da 

falta será a"
D�B � ag3ef�. 

• A potência mecânica da máquina primária a% é constante. 
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Ao adotar as condições de contorno e usando a equação (60), será possível 

obter uma expressão que determine o ângulo de potência crítico, 

�qs � ����X�0L 6 K�*43ef�* 6 �w3�*�. 
Para encontrar a equação que represente o tempo crítico, ou seja, o instante 

que o ângulo de potência coincida com o ângulo crítico � � �qs, toma-se um dos 

modelos de equação da oscilação da máquina síncrona12: 

�\�
�� � X

$[ 0a% 6 a"4         (61) 

Ao definir a potência de aceleração 0a" 6 a%4 � a	  e realizando as devidas 

substituições algébricas em (61), tem-se que: 

�\�
�� � X

$[ a	          (62)  

Com o referido modelo matemático, considerando as condições de contorno 

definidas e utilizando os valores definidos na duração da falta, 

� � �* u 7* � ve�w; 

-�* � ve�w; 

a	 � ve�w/e;  

a	 � a%,  

basta integrar ambos os lados da equação diferencial (62) para se obter, 

n
�\�

��

�

�T
� n

X

$[
a	27

�

�T
, o que implica em, 

-� 6 -�* � n
X

$[
a%27 �

�

�T

D=
$[
n 27
�

�T
.  

E assim, 

-� 6 -�* �
D=
$[
7. 

Com a segunda equação da oscilação da máquina �8
�

��
� -�-" e substituindo a 

equação -� �
D=����

$[
7 naquela, com efeito, define-se que: 

�8�

��
�

a�
KW
-"7.          (63)  

Integrando (63) se determina o tempo 7 na abertura angular �, ou seja: 

n
�8�

��

�

�T
� n

D=����

$[
7-"27

�

�T
�< � 6 �* �

D=����

$[
7-"

�;

$
     (64) 

���������������������������������������� �������������������
��
�!�������"#������$��%�� &��� '��(��)'�������*��"#�����+�������������������������"#������
����,���������

�����-*����'����������
�\�

��
�

X

$[
�a�% � a�" � ��-�.���

�8�

��
� -�-"������

���-������%�����������/����������0�

�/�-"�����%������������
�������/����0�
//���������+�����
��������
������
����
�0�

�/�W��������
����������������-*����(�
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Assim, com manipulação algébrica na equação simplificada (64) se determina 

que:  

7 � o�[08�8T4
\:D=����  e,  

portanto, o tempo critico será: 

7� � o�[08��8T4
\:D=���� . 

Nos escritos de Silva (2014, p.66), apesar de o distúrbio ter atingido a linha de 

transmissão, nesta situação, para a máquina síncrona, devido à imediação da falta, 

com efeito, é como se o curto tivesse ocorrido em seus terminais de saída e, 

portanto, é nestas condições que se é observado a maior energia de aceleração 

durante o período de falta. 

Importante ratificar que o tempo crítico é de vital importância para a 

parametrização dos sistemas de proteção, haja vista que esta grandeza será 

referência para definir o máximo tempo para o qual a falta pode persistir no sistema. 

Destarte, o ajuste da proteção deve possibilitar que sua atuação seja capaz 

de eliminar a falta num intervalo de tempo inferior ao tempo crítico e contribua para a 

manutenção da estabilidade do SEP. 

Outras configurações em hipóteses são utilizadas para o estudo da 

estabilidade do sistema elétrico, a exemplo, sistemas de multimáquinas, todavia, não 

se compadece essa pesquisa a esse aprofundamento e, portanto, com os elementos 

acima expostos é de perceber que os sistemas primários de regulação de frequência 

influenciam decisivamente para a estabilidade do sistema elétrico de potência. 



CAPÍTULO 6 

6 SIMULAÇÕES E RESULTADOS DOS SISTEMAS PRIMÁRIOS DE 
REGULAÇÃO: EFEITOS NA ESTABILIDADE DO SEP 

Os resultados obtidos serão abordados a partir dos tipos de reguladores de 

velocidade. Para a coleta dos sinais foram elaborados alguns modelos de regulação 

primária com base na literatura assentada, com vistas ao levantamento das 

respostas através das curvas de frequência, regulação, turbinas e ângulos das 

potências. 

Os sinais de frequência e os ângulos das potências perfazem os fundamentos 

de análise das respostas dos geradores com referência à estabilidade dinâmica e 

transitória do sistema elétrico de potência. 

Todos os testes foram viabilizados utilizando o modelo de turbina hidráulica 

com a constante de tempo de inércia da água �� � ���� . O modelo de sistema 

elétrico foi estabelecido com a constante de amortecimento � � 	 e o tempo de 

resposta � � 
�����. 
Para realizar os ensaios com os modelos apresentados, foram simulados 

degraus de 20% na entrada do sistema moldado do SEP e realizado coleta das 

curvas de respostas e efeitos da dinâmica dos reguladores de velocidade.  

Os modelos foram estudados no MATLAB através do aplicativo simulink por 

meio da integração dos sistemas de controle que representam os reguladores de 

velocidade, da turbina hidráulica e do modelo do sistema elétrico. 

Para as parametrizações e sintonias dos reguladores de velocidade das 

turbinas foram utilizadas três técnicas, a saber: a técnica de Ziegler-Nichols; a 

técnica convencional para turbinas hidráulicas; e a sintonia de ajuste empírico dos 

parâmetros.  

Deve-se enfatizar que os resultados dos parâmetros calculados subsidiaram 

os ajustes em torno dos pontos sintonizados para consecução de um melhor 

resultado nas respostas dos sistemas de regulação primária. 
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Os ajustes propostos por Ziegler-Nichols são expressos em termos do valor 

do ganho ���  de um controlador proporcional que leva o sistema ao limite da 

estabilidade e do período da oscilação sustentada que ocorreria neste limite, dado 

por ���� � �� ����� .  

Os valores de ��� e ���� são calculados a partir das seguintes equações: 

��� � ������������ � ���� e  ���� � ������ �! " ��#$ �%&'()     (65) 

�! é o tempo da oscilação sustentada;  �� é a constante de partida da água no conduto forçado; * é a constante de inércia do conjunto turbina. 

O método de Ziegler-Nichols permite a determinação dos parâmetros do 

compensador de uma maneira simples. Os seguintes ajustes são propostos para os 

seguintes controladores: 

a. Proporcional: 

+� � � $ (&'%�� � ,$-� ���
b. Proporcional-Integral: 

+� � � � .	 " 	�/�0 $ (&'%�� � ,$�-� ���1 ��/ � ,$� � ����
c. Proporcional-Integral-Derivativo: 

+� � � � .	 " 	�/� " �2�0 $ (&'%�� � ,$�� ���1 ��/ � ,$-� ����1 ��2 � ,$	�-� ����
d. Proporcional-Derivativo: 

+� � � � �	 " �2�#$ (&'%�� � ,$�� ���1 ��2 � ,$	�-� ����
Quanto ao procedimento para ajuste convencional dos parâmetros em 

reguladores de velocidade para turbinas hidráulicas, tem-se que a definição de 

estatismo transitório corresponde a uma relação entre a constante de tempo da 

inércia para o deslocamento da massa líquida no conduto forçado e o momento de 

inércia da massa girante. 



���

�

�����	
�������	
�����������	
�����������������������������������	
�����

3 � ��- ��� , em que:        (66) 

�� é a constante de tempo de partida da água;  * � �4 é a constante de inércia do conjunto girante. 

Importante ratificar que os parâmetros 3�%��5  do compensador a serem 

ajustadas de modo à obtenção de um comportamento estável no transitório se 

traduzem em elemento essencial para um bom projeto de compensação em 

sistemas primários de regulação para turbinas hidráulicas. 

A equação para os cálculos aproximados de modo à obtenção da constante 

do tempo de ação do regulador compensado será: 

�5 � 67 89:;<!=�>�?89:;@ " A7 89:;<!=�>�?89:;@
� B C5D � ��=�E, sendo:     (67) 

�� é a constante de tempo de partida da água;  * � �4 é a constante de inércia do conjunto girante; F é o estatismo permanente; 

r é o estatismo transitório. 

Lançado as linhas gerais sobre o método de Ziegler-Nichols e o método 

convencional para a sintonia dos sistemas de regulação primária, na sequência 

serão apresentados os resultados das simulações com as respectivas curvas de 

respostas dos sistemas propostos. 

6.1 CURVAS DE RESULTADOS DO REGULADOR COM ESTATISMO 
TRANSITÓRIO 

Para efetivar as simulações, foi parametrizado o regulador em epígrafe de 

forma a se obter as melhores respostas e, após o degrau de simulação do aumento 

de carga para o SEP, foram observados os comportamentos dos sistemas de 

regulação e suas contribuições para a estabilização da frequência do sistema.                                      
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À coleta dos dados, foi aplicado um degrau de ,���GH no somador de entrada 

do SEP (Figura 6.1) para cada ajuste de parametrização e foram registradas as 

curvas de respostas do regulador, do compensador, da turbina e do sistema elétrico 

de potência. 

A configuração do regulador com atuação do estatismo transitório é inovada 

através da instalação de um compensador de fase no regulador com queda de 

velocidade.  

Através do compensador é possível realizar os ajustes nas respostas do 

sistema primário de regulação e conseguir melhores resultados de ganhos e 

benefícios para o sistema elétrico. 

Figura 6.1: Sistema de controle do regulador de velocidade 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Os simulados com o regulador em tela se efetivou a partir de três métodos de 

sintonia para reguladores de turbinas hidráulicas, quais sejam: o método de Ziegler-

Nichols (ANEXO I, II e III); o método convencional (ANEXO X, XI e XII); e o método 

empírico (ANEXO XIII).  

Para cada método proposto foram tabulados os resultados e registradas a 

formas de ondas da frequência e do ângulo da potência, conforme se postará 

adiante. 

No que diz respeito ao propósito das análises do sistema primário sobre a 

estabilidade do sistema elétrico de potência, o modelo em estudo propiciou o 

resgate das curvas de potências para cada situação de parametrização, a qual se 

evidenciou uma dinâmica de respostas da regulação primária com possibilidades de 
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detecção dos seus efeitos no avanço do ângulo da estabilidade correspondente, 

conforme serão deflagrados a seguir. 

6.1.1 Caso 1: parametrização pelo método de Ziegler-Nichols 

A utilização dos métodos de Ziegler-Nichols propiciou a determinação dos 

parâmetros do regulador com estatismo transitório em três situações distintas 

Figura 6.2: Parametrizações por Ziegler-Nichols  
                                                para F � 	,I$ F � -I�%�F � 	I. 

                  
FONTE: Resultado dos cálculos pelo método Ziegler-Nichols. 2016

Com efeito, para cada valor fixado de estatismo permanente F � 	,I$-I�%�	I, foram calculados diferentes parâmetros e, assim sendo, o resultado das 

diferentes sintonias implicaram em distintos valores de respostas (Tabela 1). 

Tabela 1: Resultados das simulações do regulador com estatismo 
                  transitório parametrizado pelo método de Ziegler-Nichols. 

FREQUÊNCIAS ÂNGULOS
Mínima

(Hz)
Ts
(s) 

Td
(s) 

Tp
(s) 

Máximo
(grau) 

MP
(%) 

Ts
(s) 

Tp
(s) 

R=10% 59.982 96.25 25.36 42.10 32.45 23.89 138.70 12.51 
R=5% 59.982 98,54 26.25 43.51 32.45 26.20 138.00 12.51 
R=1% 59.982 106.5 27.81 43.93 32.45 28.24 141.30 12.51 

                 FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016
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Após a caracterização do distúrbio simulado, o sinal de frequência (Figura 

6.3.a) indica que o menor tempo de pico ficou em torno de 42.10s para a sintonia em 

F � 	,I.  

O maior tempo de atraso �2 � �J��	�  foi alcançado para a retomada de 

frequência na base de parametrização do estatismo permanente de um ponto 

percentual. A estabilização mais baixa ocorreu para o estatismo F � 	,I no tempo 

de acomodação �� � 
���-�. 

Os valores de atraso para a primeira resposta dos sistemas de regulação 

primária foram relativamente próximos, destacando-se a melhor sintonia para o 

regulador com parametrização em 	,I, o qual apresentou o valor �2 � �-� ��. 

Os picos negativos de frequência no momento do degrau atingiram valores 

iguais de -
�
���4P  para as três sintonias calculadas no tempo aproximado de 

		�
��.  

O máximo valor de ultrapassagem não foi calculado em face da inviabilidade 

das formas de ondas, haja vista que os valores ficaram muitos próximos para as três 

configurações. 

Infere-se, portanto, que os ajustes implantados não violam os limites de 

frequência do sistema. Entretanto, os tempos de respostas da regulação são altos 

se forem considerados as complexidades dos sistemas elétricos atuais. 

Figura 6.3: Respostas do regulador com estatismo 
                   transitório para F � 	,I$F � -I�%�F � 	I. 

(a) Frequências
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(b) Ângulos das potências

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

A indicação de controle da estabilidade se evidencia através das curvas dos 

ângulos de potência (Figura 6.3.b), os quais, considerando que o gerador apresenta 

um ângulo inicial Q � �-�-R e que, após o incremento de carga, esse ângulo evoluiu 

para o valor Q �  ���-R, é consenso que, de acordo com a curva da estabilidade 

(Figura 5.5), o sistema elétrico se manteve numa região estável entre ,R S Q S 
,R. 

A máxima ultrapassagem do sinal Q  se aproximou de JR  para o regulador 

parametrizado em F � 	,I, o que corresponde a *T�I# U � ��
 para o tempo de 

pico �T � 	��-	� . O instante de acomodação para a mesma sintonia ficou em 

�� � 	 ��J�. 

Das sintonias calculadas, evidencia-se que a resposta menos eficiente, 

quando utilizado o critério de menor deslocamento angular, foi do regulador 

parametrizado para o estatismo de 	I , pois apresentou a maior ultrapassagem 

*T�I# U ����� para um mesmo �T � 	��-	�, e, com efeito, empregou-se um maior 

tempo de estabilização �� � 	�	� �. 

Ainda sobre a dinâmica do regulador de velocidade, constata-se que o 

estatismo transitório é fundamental para atenuar uma alta regulação primária e que 

este processo implica a longevidade dos equipamentos mecânicos envolvidos no 

processo. 
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6.1.2 Caso 2: parametrização pelo método convencional 

O método convencional de sintonia para os reguladores de velocidade tem 

como metodologia à fixação do valor do estatismo permanente e da constante de 

resposta do sistema de regulação para que se calcule o valor do tempo de atuação 

do sistema compensado com o estatismo transitório. 

Figura 6.4: Parametrizações pelo método convencional 
                                          para F � 	,I$ F � -I�%�F � 	I. 

FONTE: Resultado dos cálculos pelo método convencional. 2016

Dos valores de parametrização calculados e com a simulação do distúrbio de 

carga no sistema, se evidenciou os dados tabulados (Tabela 2) das respostas em 

frequência e das respostas em deslocamentos angulares. 

Tabela 2: Resultados das simulações do regulador com estatismo 
          transitório parametrizado pelo método convencional. 

FREQUÊNCIAS ÂNGULOS
Mínima

(Hz)
Ts
(s) 

Td
(s) 

Tp
(s) 

Máximo
(grau) 

MP
(%) 

Ts
(s) 

Tp
(s) 

R=10% 59.981 154.6 26.25 44.03 32.54 23.91 133.3 12.78 
R=5% 59.981 162.2 25.36 43.05 32.54 26.37 146.8 12.78 
R=1% 59.981 167.6 26.52 44.09 32.54 28.51 184.3 12.78 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Da organização tabular, está nítido que os tempos de acomodação das 

respostas são altos se considerados os sistemas atuais. Mais uma vez, repetindo o 
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comportamento na configuração por Ziegler-Nichols, a sintonia pelo método 

convencional também estabeleceu a queda de frequência no distúrbio simulado em 

um mesmo valor para as três parametrizações. 

Figura 6.5: Respostas do regulador com estatismo 
                   transitório para F � 	,I$F � -I�%�F � 	I. 

(a) Frequências

(b) Ângulos das potências

FONTE: Simulações de modelos com software avançado de cálculo numérico. 2016

O sinal da frequência (Figura 6.5.a) indica um deslocamento mínimo de 

-
�
�	4P  para as três sintonias calculadas. Entretanto, mesmo com a queda de 
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frequência, os valores de retardo para a primeira resposta do sistema de regulação 

foram distintos, ou seja, os valores �2�F V 	,I# W �2�F � -I# W �2�F � 	I#. 
Os tempos de pico dos sinais de frequência evidenciam que a sintonia para o 

estatismo permanente de -I é o de menor valor, ou seja, �T�F V -I# � � �,-� . 

Tomando em consideração os deslocamentos angulares (Figura 6.5.b), a resposta 

que alude ao menor valor de ultrapassagem equivale a *T�I# U � �
	  para a 

parametrização fixada em F � 	,I. Os tempos de picos para as três configurações 

de estatismo permanente se fixou em �T � 	��J��. 
Ressalte-se que para os cálculos usando o método convencional, no mesmo 

valor de estatismo permanente F V -I, houve uma sensível redução do valor da 

máxima ultrapassagem, em relação à configuração calculada pelo método de 

Ziegler-Nichols, ou seja, *T�X(&Y%&ZN(&O[# \ *T�]N%^[%3 B _NZ`([�#. 
As respostas para F � 	,I  e F � 	I  apresentam sinais quase que 

superamortecidos, com ínfimas oscilações quando comparadas ao regulador de 

velocidade com a sintonia calculada para o estatismo F � -I. 

Na sequência será apresentado o terceiro caso do regulador com estatismo 

transitório, onde o sistema parametrizado apresenta maiores oscilações da 

regulação, conforme se verificará pelos sinais colacionados. 

6.1.3 Caso 3: parametrização pelo método empírico 

O método empírico foi fundamentado na fixação dos melhores valores do 

estatismo transitório F e da constante de tempo do sistema de regulação �a  para 

posterior ajuste dos valores de estatismo transitório 3 e da constante de tempo �b de 

compensação do sistema primário de regulação. 

As respostas foram baseadas na análise do conjunto de amostras geradas, 

onde prevaleceu o estudo sobre os valores de máxima ultrapassagem confrontados 

com os instantes de estabilização do sistema e dos tempos de retardo para a 

primeira resposta dos sistemas primários de regulação da velocidade. 

Os sistemas selecionados por empirismo, para uma melhor comparação com 

as parametrizações pelas outras técnicas utilizadas, foram fundamentados com o 

viso da fixação do estatismo permanente F � 	,I$F � -I�%�F � 	I, conforme se 

verifica abaixo. 
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Figura 6.6: Parametrizações pelo método empírico 
                                              para F � 	,I$ F � -I�%�F � 	I. 

FONTE: Resultado pelo método empírico. 2016

Tomando em consideração os tempos de estabilização dos sinais (Tabela 3), 

o regulador parametrizado na base de -I apresenta os melhores resultados, pois, 

em comparação aos demais, equivale ao instante em quase a -,I mais baixo. 

Ressalta-se que os valores selecionados foram escolhidos a partir de uma 

grande amostra de valores parametrizados, tomando como base os valores 

máximos de ultrapassagem, os instantes de atraso e acomodação dos sinais, bem 

como as características dos sinais quanto ao amortecimento, tais como 

subamortecido, superamortecido e amortecido criticamente. 

Tabela 3: Resultados das simulações do regulador com estatismo 
   transitório parametrizado pelo método empírico. 

FREQUÊNCIAS ÂNGULOS
Mínima

(Hz)
Ts
(s) 

Td
(s) 

Tp
(s) 

Máximo
(grau) 

MP
(%) 

Ts
(s) 

Tp
(s) 

R=10% 59.978 244.4 35.69 71.29 33.65 28.14 267 17.36 
R=5% 59.979 135.0 31,03 56.80 33.16 28.83 167 15.04 
R=1% 59.979 305.0 32.00 57.11 33.16 29.23 321 15.04 

      FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Conforme organização tabular, os valores de queda de frequência e aumento 

dos deslocamentos angulares são iguais para os estatismo F � -I�%�	I. Entretanto, 

as dinâmicas dos reguladores de velocidade são distintas, pois, os tempos de 

retardo da frequência para a primeira resposta do sistema são �2�F V -I# �  	�, �
e �2�F V 	I# �  ��. 

B 	,	,� " 	� 	
� �� " 		-��
� " 	�

B �,	,� " 	� 	 ��� " 	�,
�
� " 	�

B 	,,	,� " 	� ���,
� " 		J�J� " 	 �

KL� �H3MN&O�

KL� �H3MN&O�

KL� �H3MN&O�
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Figura 6.7: Respostas do regulador com estatismo 
                   transitório para F � 	,I$F � -I�%�F � 	I. 

(a) Frequências

(b) Ângulos das potências

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

De acordo com os sinais de saída do sistema (Figura 6.7.a/b) os resultados 

da sintonia se apresentam subamortecidos com valores de pico para a primeira 

resposta distinta. 

O menor tempo da máxima ultrapassagem do ângulo da potência é de 	-�,��

para a sintonia baseada em F � 	I�%�F � -I. Entretanto, quando confrontado os 

valores da estabilização dos sinais, evidencia-se que a configuração para o 
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estatismo de 5% se sobressai em melhores condições, pois ���F V -I# � 	�J� em 

face de ���F V 	,I# � ��J� e ���F V 	I# �  �	�. 

Confrontando os valores do decaimento da frequência Lc/d , do tempo de 

estabilização dos sinais �� e do tempo de retardo �2 para a primeira resposta dos 

sistemas de regulação primária, em geral, o regulador com sintonia fundamentada 

no estatismo permanente F V -I  responde melhor as necessidades do sistema 

elétrico. 

Para concluir esta seção, serão postados os gráficos dos três casos de 

parametrizações (Figura 6.8), com as curvas de respostas das frequências e dos 

ângulos de estabilidade com base no estatismo F V 	,I  para efeito de 

comparação. 

Figura 6.8: Regulador com estatismo transitório  
                 e sinais de respostas para F � 	,I. 

(a) Frequências 

(b) Ângulos das potências 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016
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Em análise aos sinais de frequência e ângulos (Figura 6.8), por inspeção, 

percebe-se que as sintonias com os métodos de Ziegler-Nichols e com o método 

convencional apresentam características semelhantes, com mínima diferença entre 

os valores de pico para a primeira resposta do sistema primário de regulação, 

entretanto, com uma ligeira queda de pico na sintonia convencional.  

Para a parametrização pelo método empírico, observa-se que o valor de pico 

do ângulo da potência ultrapassa em 	��I�%�	�	I�quando comparados os valores do 

método de Ziegler-Nichols e do método convencional, respectivamente. Nesta 

questão, a partir do critério de deslocamento angular com o foco nos picos de 

frequência e ângulos das potências, os reguladores sintonizados pelo método 

empírico estão em pequena desvantagem. 

No que concerne à análise pelos tempos de estabilização dos sinais de 

regulação, infere-se que as parametrizações pelo método de Ziegler-Nichols 

apresentam melhores resultados. Quanto ao tempo de pico dos ângulos das 

potências, o regulador em sintonia pelo método convencional apresenta um instante 

levemente superior, quando comparado a sintonia por Ziegler-Nichols. 

Destarte, em análise geral, o regulador parametrizado pelo método de Ziegler-

Nichols entrega as melhores possibilidades para a manutenção da estabilidade do 

sistema, haja vista que alcançam o equilíbrio em instante inferior e consegue uma 

boa relação entre o atraso de resposta e o valor da máxima ultrapassagem. 

6.2 CURVAS DE RESULTADOS DO REGULADOR COM QUEDA DE VELOCIDADE 

Para as simulações do sistema primário dos reguladores com queda de 

velocidade ou frequência, foi aplicado o degrau de 0.2 pu de carga no sistema 

elétrico e coletado os resultados do sistema de regulação de velocidade. 

Em virtude desse tipo de regulador se indicado para operação apenas com 

turbinas a vapor, o que inviabilizaria sua utilização para turbinas hidráulicas, foi 

calculado um compensador por atraso de fase para ser utilizado na saída da 

regulação primária, com vistas a explorar seu estudo com hidrogeradores. 

Os cálculos para o sistema de compensação foi fundamentado no método de 

Ziegler-Nichols, o qual advém do tempo da oscilação sustentada quando 

parametrizado apenas o componente proporcional do sistema de regulação. A 
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escolha da sintonia se deu em face de seus melhores resultados para o sistema de 

regulação com estatismo transitório, conforme delineado na seção anterior. 

Portanto, as simulações foram realizadas visando observar o comportamento 

dinâmico dos reguladores de velocidade em face dos sinais gerados na simulação e 

dos dados padrões de amortecimento, com destaque para picos de frequência e da 

baixa ou alta regulação do sistema. 

Figura 6.9: Sistema de controle do regulador da turbina  
                                          com queda de velocidade 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

O regulador em estudo, na sua essência, não dispunha de estatismo 

transitório, entretanto, conforme a literatura, o mesmo se configura numa melhoria 

realizada a partir dos reguladores isócronos.  

Importante destacar que o projeto do compensador de atraso de fase para o 

regulador em epígrafe termina por programar a função do estatismo transitório pela 

referida compensação e, com efeito, repercutirá na viabilidade de aplicação do 

regulador de queda de frequência em turbinas hidráulicas. 

A simulação de entrada de carga no sistema elétrico foi realizada com o 

degrau em Pcarga no somador que recebe o sinal da turbina hidráulica (Figura 6.9). 

Os dados coletados são os sinais de respostas do regulador de velocidade, 

da dinâmica da turbina hidráulica e da frequência do sistema. A seguir serão 

abordados os levantamentos das curvas de respostas dos reguladores para cada 

configuração estabelecida.  
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6.2.1 Caso 4: parametrização pelo método de Ziegler-Nichols 

Com o projeto do compensador viabilizado aos reguladores com queda de 

frequência, os sistemas de regulação primária ficaram de acordo com os modelos 

abaixo. 

Figura 6.10: Parametrizações pelo método Ziegler-Nichols 
                                          para F � 	,I$ F � -I�%�F � 	I. 

FONTE: Resultado dos cálculos pelo método Ziegler-Nichols. 2016

Com a realização das simulações, percebeu-se que os resultados para as 

oscilações de frequência e para os deslocamentos dos ângulos das potências 

apresentaram valores muito alto de estabilização dos sinais. 

Tabela 4: Resultados das simulações do regulador com queda de 
                  velocidade parametrizado pelo método de Ziegler-Nichols.

FREQUÊNCIAS ÂNGULOS
Mínima

(Hz)
Ts
(s) 

Td
(s) 

Tp
(s) 

Máximo
(grau) 

MP
(%) 

Ts
(s) 

Tp
(s) 

R=10% 59.9805 238.5 29.81 238.5 32.82 *** 265.7 265.7 
R=5% 59.9805 259.7 32.41 259.7 32.82 *** 306.9 306.9 
R=1% 59.9805 250.0 34.71 250.0 32.82 *** 300.3 300.3 

      FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Os valores máximos com o deslocamento dos ângulos das potências ficaram 

em  �����^3OH�  e os valores mínimos da frequência se estabeleceram em -
�
�,-�4P para os três valores fixados do parâmetro do estatismo permanente. 

Portanto, sem distinção de oscilação angular e resposta em frequência na 

primeira resposta do sistema de regulação, com efeito, o que diferenciará a 

B 	,
�-�� " 	� ���� � " 	�
��
� " 	�

B �,
�-�� " 	�  ,�	�� " 	��,�
� " 	�
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�-�� " 	�  	�-�� " 	 � �� " 	 �



���

�

�����	
�������	
�����������	
�����������������������������������	
�����

viabilidade das sintonias aplicadas ao sistema serão os tempos de retardo e os 

tempos de estabilização dos sinais.  

Figura 6.11: Regulador com queda de velocidade e sinais  
                     de respostas para F � 	,I$ F � -I�%�F � 	I. 

(a) Frequências

(b) Ângulos das potências 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Os resultados para as três sintonias apresentam sinais com característica 

criticamente amortecida e tendendo ao superamortecimento (Figura 6.11.a/b). 

Considerando o critério da estabilização dos sinais, o regulador parametrizado 

com base no estatismo permanente F � 	,I tem uma vantagem em relação aos 

demais estatismos propostos, pois ���F V 	,I# \ ���F V -I# \ ���F V 	I#. 
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Na verdade, este tipo de característica apresentada pelos três sinais impacta 

na rapidez da estabilização das respostas, entretanto, considerando a complexidade 

do SEP, na prática, é incomum adotar sintonias para sistemas de regulação que não 

considerem a presença de oscilações amortecidas em suas respostas. 

No ponto de referência do estatismo dinâmico em F � -I, observa-se que o 

sistema de regulação tende a diminuir a diferença de frequência do sistema zerando 

o desvio em aproximadamente �� � �-
�J� . Neste contexto, infere-se que nesta 

sintonia de estatismo permanente em -I o regulador com queda de velocidade 

adquiriu as mesmas características dos reguladores isócronos, o que comprometeria 

o SEP para sistemas interligados, haja vista que a concorrência de geradores seria 

inevitável. 

Para os valores de estatismo F � 	I�%�F � 	,I, estes regulam a frequência 

para valores relativamente maiores e menores que a frequência nominal. No 

primeiro caso, o sistema de regulação atende aos princípios de queda de frequência, 

como fora projetado. Nesta característica, o sistema evitaria a concorrência de 

geradores para a anulação dos desvios e, com efeito, não comprometeria a 

estabilidade dinâmica do sistema. 

Para o valor de F � 	,I, o sistema primário ajusta o ponto de operação da 

frequência ao valor sensivelmente superior à frequência nominal, entretanto, não há 

risco da desestabilização dinâmica, pois, como os valores são regulados são de 

mínimos desvios, a regulação própria do sistema tenderia a complementar o ajuste 

de frequência do sistema elétrico. 

Em vista do exposto, considerando o sistema elétrico de potência como um 

sistema oscilatório amortecido, com efeito, as parametrizações pelo método de 

Ziegler-Nichols necessitaria de um ajuste final para atender as necessidades do 

SEP.  

Neste aspecto, o método adotado teria o escopo de colocar os parâmetros em 

um ponto de referência de suas características e, de outra parte, os especialistas – 

engenheiros e técnicos – no local da planta a ser comissionada, através do método 

empírico como técnica complementar, devem proceder aos ensaios para melhorar 

as respostas dos sistemas. 

Concluído o levantamento das respostas do regulador com queda de 

velocidade, adiante serão apresentadas respostas para o tipo de regulador isócrono. 
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6.3 CURVAS DE RESULTADOS DO REGULADOR ISÓCRONO 

Para este tipo de regulação, também foi realizado degraus de 0,2 pu como 

simulação de entrada de carga para o modelo de sistema elétrico adotado. Às 

parametrizações do regulador se perfizeram através dos cálculos para sintonia dos 

sistemas através do método de Ziegler-Nichols, semelhante ao regulador com queda 

de velocidade. 

Para viabilizar o estudo do regulador isócrono aplicado às turbinas hidráulicas 

foi necessário, através do referido método supracitado, calcular as parametrizações 

para um compensador de atraso de fase, visando utilizar o sistema de modo estável 

com o tipo de turbina proposto. 

Figura 6.12: Sistema de controle do regulador isócrono 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

A integração do modelo (Figura 6.12) difere dos demais em função do 

regulador isócrono. A simulação foi realizada através de Pcarga no somador anterior 

ao modelo de sistema elétrico. 

Como destacado anteriormente, o regulador isócrono provoca a concorrência 

de geradores quando utilizados em sistemas interligados. O mesmo representa a 

resposta de um proporcional-integral e, desta forma, procurará a nulidade da 

oscilação de frequência em suas respostas. 

Na sequência serão apresentados os valores de respostas em curvas para 

cada ganho estabelecido, as quais se mostrarão através de sinais representativos 

da dinâmica da regulação e da turbina pelos sinais da frequência e do ângulo das 

potências. 
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6.3.1 Caso 5: parametrização pelo método de Ziegler-Nichols 

A configuração dos parâmetros para a sintonia dos sistemas modelados foi 

baseada no período da oscilação sustentada com o ajuste inicial do proporcional 

para, na sequência, calcular pelo método em epígrafe, os valores do estatismo 

transitório e da constante de tempo do sistema isócrono com a devida 

compensação. 

Da simulação de entrada de carga no sistema, conforme aplicado nos 

modelos anteriores, é que se evidenciaram os resultados através de sinais, os quais 

estão traduzidos na organização tabular, a seguir. 

Tabela 5: Resultados das simulações do regulador isócrono 
          parametrizado pelo método de Ziegler-Nichols. 

FREQUÊNCIAS ÂNGULOS
Mínima

(Hz)
Ts
(s) 

Td
(s) 

Tp
(s) 

Máximo
(grau) 

MP
(%) 

Ts
(s) 

Tp
(s) 

R=5% Instável ** ** ** Instável ** ** ** 
R=3% 59.98 343.7 20.35 40.7 33.03 31.96 347.4 12.09 
R=1% 59.97 273.1 31.65 69.11 33.46 31.89 300.3 16.89 

      FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Em rápida inspeção da planilha (Tabela 5) se detecta que os valores de 

estabilização ��e5fghid�/j�%���kdahl��  das respostas para as sintonias referentes aos 

estatismos permanente F �  I�%�F � 	I são superiores às demais configurações já 

estudadas. Neste quesito, os dados comparativos em relação ao regulador com 

estatismo transitório se deu pela sintonia por Ziegler-Nichols. 

Não foram levantados os dados de respostas para o regulador isócrono 

configurado na base do estatismo permanente F � -I em face de sua característica 

oscilatória crescente (Figura 6.13.a/b) com evidência para uma instabilidade 

dinâmica nos simulados realizados. 

Portanto, mesmo considerando os valores de cálculos por Ziegler-Nichols 

para a sintonia do regulador isócrono de referência -I  para o estatismo 

permanente, haveria que ser ajustada por empirismo os valores das constantes de 

tempo do sistema para conseguir um resultado estável de resposta para as 

simulações. 
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Figura 6.13: Regulador de velocidade isócrono e sinais  
                    de respostas para F � -I$F �  I�%�F � 	I. 

(a) Frequência 

(b) Ângulo das potências 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Em análise aos gráficos (Figura 6.13.a/b), não restam duvidas que a melhor 

resposta esteja associada ao regulador compensado na base do estatismo mais 

baixo. Em contrapartida, o comportamento oscilatório crescente se configura na 

medida em que há aumento do valor do estatismo permanente. Destarte, infere-se 

que a causa fundamental à perda de instabilidade dinâmica será valores 

parametrizados de estatismo permanente F m  .  



���

�

�����	
�������	
�����������	
�����������������������������������	
�����

De outra forma, se for considerado o menor tempo de retardo �2 do regulador 

de velocidade para a primeira resposta como fator preponderante para a 

estabilidade do sistema, há que se considerar mais viável o sistema primário com 

estatismo em  I  quando comparado com o de 1%, pois, �2�F V  I# \ �2�F V

	I#. 

Portanto, deve-se sintonizar o sistema de forma a equacionar os valores das 

máximas ultrapassagens em confronto aos instantes de retardo dos sistemas de 

regulação, haja vista que estes dois valores não convergem para o mesmo sentido. 

Evidentemente que, à luz do sistema a ser parametrizado, os técnicos deverão 

analisar qual fator será fundamental para melhorar as respostas dos sistemas. 

A seguir serão abordados aspectos da estabilidade dos sistemas interligados 

com a operação dos reguladores de velocidade do tipo com estatismo transitório. 

6.4 ESTABILIDADE EM SISTEMAS ELÉTRICOS INTERLIGADOS COM 
OPERAÇÃO DOS REGULADORES COM ESTATISMO TRANSITÓRIO 

Para realizar uma análise da relação entre a dinâmica dos sistemas primários 

e a estabilidade dos sistemas elétricos interligados, a metodologia aplicada foi 

utilizar duas áreas integradas à operação de dois reguladores do mesmo tipo, o qual 

se optou pelos reguladores com estatismo transitório. 

Os modelos de sistemas utilizados foram retirados das notas de aula de 

Prioste (2012), onde o mesmo abordou os aspectos dinâmicos da geração 

hidroelétrica. Para realizar o simulado de interligação dos sistemas elétricos, o 

modelo proposto deve integrar os sistemas através de um recurso que utilize um 

coeficiente de torque sincronizador, qual seja: 

Figura 6.14: Coeficiente de sincronização 

FONTE: Prioste. Notas de aulas. 2012
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Para gerar os sinais de respostas ao controle da frequência da área, foi 

aplicado degrau de 0.2 pu no somador de entrada de um sistema, com o outro em 

situação normal de operação. 

6.4.1 Efeitos da regulação com estatismo transitório para a estabilidade dos 
sistemas interligados 

O estudo com os reguladores de estatismo transitório se fundamenta nas 

mesmas condições das simulações realizadas anteriormente. A configuração de 

interligação das áreas possui requisitos de sincronização e interligação de 

intercâmbio, os quais não são tratados no presente estudo, haja vista que não faz 

parte do escopo da pesquisa. 

Figura 6.15: Sistemas interligados com reguladores r 

FONTE: Prioste. Notas de aulas. 2012

Na condição de reguladores bloqueados, o comportamento do sistema 

elétrico sofre oscilações dinâmicas sem correção primária e as curvas de frequência 

e deslocamentos angulares passam à estabilização em pontos distintos da condição 

normal de operação.  

Neste aspecto, a não interferência do sistema primário de regulação termina 

por comprometer a estabilização do sistema de potência, haja vista que as curvas 
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supracitadas não convergem para a frequência nominal e, com efeito, impacta nos 

deslocamentos angulares. 

Para a condição do regulador da segunda área bloqueado e com a primeira 

área sem sofrer interferências do intercâmbio, em vista dos resultados é possível 

verificar que o sistema primário desbloqueado estabiliza os deslocamentos de 

frequência e ângulos para a mesma condição operacional anterior ao desvio de 

carga nas duas áreas (Figura 6.16). 

Figura 6.16: Estabilidade de sistemas interligados a duas com  
           operação dos reguladores com estatismo r. 

(a) Frequência 

(b) Ângulos das potências 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016
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Em inspeção aos sinais de respostas (Figura 6.16.a/b) se percebe que a 

resposta do sistema primário desbloqueado estabiliza a frequência e o 

deslocamento angular de sua área com as mesmas características de operação do 

sistema isolado. 

Em contrapartida, como a segunda área não tem regulação primária por 

bloqueio de seu sistema de regulação, este sofre influência do intercâmbio através 

da primeira área em vista do coeficiente de sincronização, e o que se percebe é uma 

característica de seguimento de sinais com a estabilização da frequência e do 

deslocamento angular da segunda área pelo sistema de regulação da primeira área. 

Percebe-se que o decaimento da frequência e o pico do deslocamento 

angular da segunda área se destacam quando comparados aos sinais da primeira 

área do sistema elétrico. Neste aspecto, a sintonia do regulador de velocidade 

desbloqueado está compatível a suportar as oscilações da ordem de ,$��GH proposta 

na simulação (Figura 6.16.a/b). 

Em outra frente de análise, tomando-se a situação de regular os sistemas 

elétricos interligados com a plena dinâmica dos reguladores de velocidade, destaca-

se que as respostas de estabilização tornam-se efetivas (Figura 6.17.a/b) com 

características de concorrência entre os sistemas de regulação. 

Figura 6.17: Estabilidade de sistemas interligados a duas com  
           operação dos reguladores com estatismo r. 

(a) Frequências                                                                    (b) Ângulos das potências 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

Dos elementos gráficos acima, é considerável assumir que a vantagem da 

plena disponibilidade dos sistemas de regulação está na minimização do decaimento 
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das frequências e dos picos angulares, fatores que decisivamente contribuem para a 

manutenção da estabilidade dinâmica dos sistemas elétricos. 

Destarte, em vista das curvas para a condição plena dos sistemas de 

regulação, consuma-se o entendimento que a dinâmica primária de regulação se 

sobressai de extrema importância para os sistemas elétricos de potência no que 

concerne a contribuição para a manutenção da estabilidade da frequência elétrica e, 

por conseguinte, permitir oscilações controladas dos ângulos de potência dos 

referidos sistemas. 

De outra ótica, em face dos estudos e das respostas terem referenciado os 

deslocamentos angulares de potência dos geradores, com efeito, as técnicas de 

estudo da estabilidade dos sistemas elétricos pela metodologia da área ou da 

igualdade de áreas, conforme relatado em capítulo anterior, as quais abordam os 

extremos dos ângulos (Q= e Q�cjn ) com o ângulo crítico (Q�), possuem relevância 

definitiva para a correta sintonia dos sistemas primários de regulação. 

Assentadas as considerações sobre os resultados e análise das simulações 

acerca do estudo da estabilidade do sistema elétrico com os reguladores de 

velocidade, doravante será abordado, sucintamente, o modelo do sistema de 

regulação da usina Paulo Afonso IV. 

6.5 SISTEMA PRIMÁRIO DE REGULAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PAULO 
AFONSO IV

A modelagem do regulador de velocidade da usina PA-IV (USQ) tem como 

referência o relatório técnico RT.DOEL.EE.00-12.01 – ANDESA que aborda o 

sistema de regulação digital da usina UXG13. 

Na verdade, o regulador de UXG e USQ é do mesmo tipo, ou seja, 

compreende o regulador digital da Voith VGC 711-3 PU e os sistemas 

eletromecânicos de regulador de abertura, servomotor principal e a turbina 

hidráulica. 

Os modelos do sistema de controle (Figura 6.18) e da turbina foram captados 

do departamento de estudo (DOEL) da CHESF, através de consulta do sistema 

digital da organização, tendo sido obtidos a partir de informações do fabricante e de 

ensaios de campo. 
���������������������������������������� �������������������
� 
�ANDESA – Consultoria em sistemas de energia elétrica. Modelagem do sistema de controle de velocidade da UHE Xingó. 
RT.DOEL.EE.00-12.01. Dezembro de 2001. 
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Figura 6.18: Sistema de controle do regulador de velocidade USQ 

FONTE: Relatório técnico ANDESA RT.DOEL.EE. 00-12.01. Acesso em 07/2016 

O regulador de velocidade apresenta uma estrutura convencional, tipo �o�

com um erro de regime permanente definido pelo estatismo permanente MTque 

estabelece a característica de regime permanente freqüência versus 

potência/abertura. 

A composição do sistema, basicamente, compreende um elemento 

proporcional – integral – proporcional/derivado. Quando o sistema de controle opera 

no modo velocidade, a saída do regulador comanda o denominado regulador de 

abertura ou servomotor piloto. A saída do regulador de abertura ou servomotor piloto 

representa a abertura do distribuidor que é a variável de entrada para o modelo da 

turbina. 

Na sequência expostos estão os sinais resultantes, que através do software 

avançado de cálculo numérico, foi possível evidenciar uma forma relativa de 

comparação dos dados teóricos com os valores reais levantados dos oscilógrafos do 

gerador síncrono 01G1 da UHE USQ.  

Salienta-se que os valores confrontados se resumem apenas ao 

deslocamento angular teórico e prático. Os resultados do estudo teórico também 

abordam os sinais de regulação, com a impressão dos deslocamentos de frequência 

e de ângulos da potência. 



����

�

�����	
�������	
�����������	
�����������������������������������	
�����

6.5.1 Resultados da simulação com regulado de velocidade da UHE Paulo 
Afonso IV 

A simulação foi realizada a partir de um degrau de 0.25 GH no somador de 

entrada do SEP representando um adicional de carga do sistema. As respostas 

coletadas estão colacionadas abaixo. 

Figura 6.19: Dinâmica do regulador de velocidade 
                                                da usina Paulo Afonso IV. 

(a) Dinâmica da regulação 

(a) Frequência                                                              (b) Ângulo da potência 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016
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Os resultados mostram que a frequência do gerador atingiu o mínimo pico de -
�
J 4P no instante 	���-�. O máximo pico de frequência (Tabela 6) ficou com o 

indicador de *T�I# � ,�,�-. A dinâmica da regulação estabilizou a frequência em 

�,�,	-4P.  

O tempo de retardo do regulador a partir do sinal de frequência (Figura 

6.19.a) ficou em �2 �  ��,J�  indicando uma dinâmica bem inferior quando 

comparado aos tipos de reguladores ensaiados anteriormente. 

Tabela 6: Resultados das simulações do regulador da
                            Usina Paulo Afonso IV. 

FREQUÊNCIAS ÂNGULOS
Mínima

(Hz)
Ts
(s) 

Td
(s) 

Tp
(s) 

Máximo
(grau) 

MP
(%) 

Ts
(s) 

Tp
(s) 

R=5% 59.973 75.63 38.07 75.63 35.17 75.67 103.5 15.18 
      FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016

O deslocamento angular Q  ficou em torno de 35.17° para �T � 	-�	�� . O 

ângulo da potência estabilizou em Q � �,��R  para o tempo �� � 	, �- , 

aproximadamente. O valor mínimo do ângulo da potência (Figura 6.19.b) chegou a �,��R para um *T�I# � J-��J. 

Ao confrontar os sinais dos deslocamentos angulares simulados (Figura 

6.20.a/b) com os valores reais a partir do distúrbio ocorrido pela abertura da 

interligação do Sudeste, percebe-se que os valores dos ângulos da potência ficam 

em coerência quando considerado uma margem de erro de �,I para a análise. 

Para esclarecer a origem dos sinais oscilografados do gerador 01G1 da usina 

USQ, estes se deram em face do desarme dos três circuitos de Miracema/Colinas 

com carga total interrompida no sistema da região Nordeste. 

O total de carga descontinuada foi o equivalente a 2611MW (equivalente a 

25% do total do Nordeste) provocando variações de frequência da ordem de -J$-�4P \ -
$�4P \ L \ �,4].  

Ainda em virtude da ocorrência, importante destacar que os sistemas 

complementares de regulação (serviços ancilares) foram fundamentais para a 

regulação de frequência e estabilidade elétrica do SEP.  

Entre os referentes serviços ancilares, esteve a correta operação do Esquema 

Regional de Alívio de Carga (ERAC) (Relatório ONS, 31 de agosto, 2016). 
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Figura 6.20: Estabilidade angular crítica simulado para  
          a usina hidrelétrica Paulo Afonso IV. 

(a) Sinais do ângulo resultados da simulação 

(b) Sinais do ângulo (oscilo) para 01G1 ocorrência em 30.08.2016 

FONTE: (a) Software avançado de cálculo numérico. (b) Registro oscilográfico do gerador 01G1. 2016 

Ao fazer uma correspondência entre os valores dos ângulos das potências 

dos modelos simulados e dos valores reais oscilografados (Figura 6.20.a/b), 

percebe-se que existe uma proximidade de valores dos ângulos deslocados, pois, 

Qcpn�q%r3NZ(# � 		�R e Qcpn�3%O[�,	+	# � 	�-R, o que equivale a 5.6% entre os dois 

valores. 

Nos ensaios propostos, a simulação com o modelo do regulador de 

velocidade da usina Paulo Afonso IV resultou em uma variação angular máxima 

entre 		�R e ���- R. A oscilação para os valores mínimos ficaram entre 49.6° e 1.3°. 

Estas variações são a consequência da atuação dos sistemas de regulação primária 

e da onda resultante de característica tendente ao amortecimento crítico, conforme 

se verificou nos gráficos supracolacionados. 
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Por outro lado, ao traçar um quadro comparativo das respostas do regulador 

da usina Paulo Afonso IV com as respostas dos reguladores teóricos, observa-se 

que o modelo da USQ colocou os valores de frequência e ângulo da potência em um 

novo ponto de operação. 

Figura 6.21: Comparativo das respostas dos reguladores 
                                de velocidade. 

(a) Frequências 

(b) Ângulos da potência 

FONTE: Simulações com software avançado de cálculo numérico. 2016 

Em inspeção aos sinais de frequência (Figura 6.21.a) o decréscimo de 

frequência do regulador USQ foi sensivelmente maior em relação aos demais 

reguladores teóricos. A diferença entre as frequências de estabilização entre os 
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reguladores ficou aproximadamente em 	�s4], com o regulador da usina Paulo 

Afonso IV estabilizando o valor de frequência em �,�,	-4P em �� � J-�� �.  
Os tempos de estabilização das frequências dos reguladores teóricos 

isócronos, com queda de frequência e com estatismo transitório, foram, 

respectivamente, �� � �J �	,�1��� � �-
�,J��%��� � 
�$J���. 
Em análise sobre os desvios dos ângulos das potências, percebe-se que o 

regulador de velocidade da usina Paulo Afonso IV apresentou maior deslocamento, 

ficando a maior diferença KQ � ��J�R  quando comparado com o regulador de 

estatismo transitório (Figura 6.21.b). 

As características dos sinais evidenciaram uma resposta subamortecida com 

tendência ao amortecimento crítico para o regulador USQ enquanto os reguladores 

isócronos e com estatismo transitório tenderam ao modelo subamortecido (Figura 

6.21.a/b). 

As maiores oscilações ficaram bem definidas para o regulador isócrono. Os 

tempos de pico dos ângulos das potências dos reguladores ficaram estabelecidos 

em �T � 	-�	��$ �T � 	��-	�$ �T � 	��-	��%��T � 	��-	� , para os reguladores de 

velocidade USQ, isócrono, com queda de frequência e estatismo transitório, 

respectivamente.  

Finalmente, após realizar o levantamento das curvas de respostas do 

regulador de velocidade da usina Paulo Afonso IV e exposto os valores 

fundamentais para os sinais supracitados, a seguir, serão expostos as 

considerações finais e conclusões. 



CONCLUSÃO 

Os sistemas de regulação de velocidade de turbinas hidráulicas 

compreendem-se como instrumentos significativos que visam subsidiar o processo 

de estabilização do sistema elétrico de potência. Nesta feita, advém aos controles de 

regulação uma ímpar importância para a manutenção do sistema de potência quanto 

aos limites operativos e ao controle de requisitos de qualidade da energia elétrica 

fornecida aos consumidores finais.  

Classificados como controle primário de frequência, o conjunto de reguladores 

de velocidade e turbinas estão enquadradas na categoria de serviços ancilares, pois, 

estes visam ao oferecimento de recursos especialistas de regulação, tal como a 

regulação potência/frequência/deslocamento angular.

A aludida pesquisa monográfica se prestou a oferecer informações 

elementares, porém fundamentais, sobre os princípios de regulação de frequência e 

controle da estabilidade do sistema elétrico de potência, quando estes se submetem 

às variações angulares de potência em decorrência dos desbalanços de carga e 

geração. 

Complementa-se a significância do referido estudo, quando, por ilustrações e 

componentes gráficos, foram estabelecidas as linhas principais de operação dos 

reguladores de velocidade e seus efeitos sobre a estabilidade elétrica do SEP. 

Os resultados foram levantados dos simulados com a modelagem em 

software avançado de cálculo numérico, abordando o conjunto integrado dos 

seguintes reguladores de velocidade: regulador isócrono, regulador com queda de 

velocidade e regulador com estatismo transitório. 

As simulações com os reguladores isócronos e com queda de frequência 

foram viabilizadas através da projeção de compensadores por atraso de fase. Isto se 

deu em virtude da inaplicabilidade desses tipos de sistemas primários para turbinas 

hidráulicas. 

Os compensadores foram projetados utilizando dos métodos de Ziegler-

Nichols, dos métodos convencionais para a sintonia dos sistemas de regulação para 
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hidrogeradores e, por fim, dos métodos empíricos de parametrização dos referidos 

sistemas. 

Os resultados das simulações com os reguladores de estatismo transitório se 

fundamentaram em três casos de sintonias: por Ziegler-Nichols; pelo método de 

sintonia complementar; e pelo método empírico.  

Em face das análises tabulares e gráficas, não restou dúvidas que o regulador 

parametrizado pelo método de Ziegler-Nichols entrega as melhores possibilidades 

para a manutenção da estabilidade do sistema, haja vista que alcançam o equilíbrio 

em um tempo �� bem menor e consegue uma boa relação entre o atraso de resposta 

�� e o valor da máxima ultrapassagem �����	. 

Quando empregado nas simulações os tipos de reguladores com queda de 

velocidade, o critério utilizado foi fixado no estatismo permanente para a devida 

parametrização do sistema. Neste quadro, os resultados para as três sintonias, em 


 � ���
 � �����
 � ��, apresentaram sinais com características criticamente 

amortecidas e tendendo ao superamortecimento. 

Ao considerar o critério da estabilização dos sinais, o regulador com queda de 

frequência parametrizado com base no estatismo permanente 
 � �� teve uma 

vantagem em relação aos demais estatismos propostos, pois os valores da 

estabilização tiveram as seguintes relações de desigualdade: ���
 � ��	 �

���
 � ��	 � ���
 � ��	. 

Para os resultados com os ensaios envolvendo os reguladores isócronos, 

observou-se que os valores de estabilização ���������������������� � das respostas 

para as sintonias referentes aos estatismos permanente 
 � !����
 � �� foram 

bem superiores em contraponto aos resultados com os reguladores com queda de 

velocidade e reguladores com estatismo transitório.

Importante ressaltar que as simulações dos reguladores de velocidade do tipo 

isócrono e do tipo com queda de velocidade foi possível em virtude da instalação de 

compensadores por atraso de fase, calculados pelo método de Ziegler-Nichols. 

A resposta do regulador isócrono compensado na base de estatismo 

permanente 
 � �� se deu de forma oscilatória crescente, com consequente perda 

da estabilidade dinâmica do sistema simulado. Para este tipo de regulação primária, 
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a faixa de parametrização para o estatismo permanente será de !� " 
 " �� em 

face da melhoria da estabilidade dinâmica do SEP. 

Em sendo considerado o menor tempo de retardo do regulador de velocidade 

isócrono para a primeira resposta como essencial para manter a estabilidade do 

sistema, a simulação mostrou que é mais viável o sistema primário com estatismo 


 � !� quando comparado com 
 � ��, pois, com efeito, ����
 � !�	 �� �� ��
 �

��	. 

Portanto, deve-se sintonizar o sistema de forma a equacionar os valores das 

máximas ultrapassagens �����	 em confronto aos instantes de retardo �� dos 

sistemas de regulação do tipo isócrono. 

Para os sistemas interligados a duas áreas, os estudos foram realizados 

considerando dois reguladores com estatismo transitório, com um regulador 

sintonizado pelo método convencional para hidrogeradores e outro regulador 

parametrizado pelo método de Ziegler-Nichols. 

Na situação em que a área de um sistema não sofra interferência do 

intercâmbio e apresente bloqueio no seu sistema de regulação com a área adjacente 

e sua dinâmica primária plenamente disponível, percebeu-se que a estabilização dos 

sistemas interligados foi possível de ser realizada através do sistema adjacente. 

Assim, na operação com sistemas interligados é importante destacar que as 

sintonias dos sistemas primários de regulação, inclusive com a projeção de 

aplicação de compensadores, se fazem extremamente relevantes para estabelecer 

atuações seguras e coordenadas dos reguladores de velocidades para que o 

sistema elétrico não fique em instabilidade dinâmica e instabilidade transitória. 

Os ensaios simulados da dinâmica da regulação primária e os efeitos na 

estabilidade do SEP trouxeram sinais que evidenciaram, até o tempo de retardo dos 

reguladores de velocidade, uma rápida concorrência na regulação dinâmica. 

Entretanto, o objetivo final foi estabelecido sem maiores problemas, haja vista que 

em aproximadamente �� � #�$ os sistema já estavam no início de acomodação dos 

sinais de frequência. 

Desta análise, é tecnicamente possível considerar que a vantagem da plena 

disponibilidade dos sistemas de regulação está no fato de permitir que, em casos de 

distúrbios dinâmicos ou transitórios, os reguladores de velocidade procedam uma 
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minimização do decaimento das frequências e dos picos angulares, fatores que 

decisivamente contribuem para a manutenção da estabilidade dinâmica dos 

sistemas elétricos. 

Com o modelo do sistema de regulação da usina Paulo Afonso IV aplicado 

nas simulações foi possível traçar um quadro comparativo entre os resultados 

teóricos e os valores reais coletados dos oscilos do gerador 01G1 da referida usina. 

Saliente-se que o oscilo do 01G1 representou a resposta a um distúrbio no 

dia 30 de agosto de 2016, provocado pelo desarme dos três circuitos de 

Miracema/Colinas, com carga total interrompida no sistema da região Nordeste, o 

equivalente a 2.611MW [25%], provocando variação de frequência da ordem de 

57,58Hz<59,6Hz<f<60HZ. 

O estudo dos valores confrontados, sistema teórico e sistema real, foi limitado 

a perceber que o deslocamento angular da potência, no caso do distúrbio real, 

atingiu o valor de %&'(�)�*+��,�	 � �-�., enquanto que, nas simulações com 

aplicação de degrau de /-�01, o resultado do deslocamento angular ficou em 

%&'(�2�3)456	 � ��#.. 

Portanto, considerando as complexidades do Sistema Interligado Nacional 

(SIN), com a inserção de sistemas de regulação complementar e esquemas de alívio 

de carga e a simplicidade dos sistemas simulados em software avançado de cálculo 

numérico, as respostas destes ficaram na margem de compatibilidade e aceitação 

técnica das respostas referidas na pesquisa.  

Comparado as respostas entre as diferentes modalidades primárias de 

regulação, com as sintonias determinadas por diferentes métodos, infere-se que os 

reguladores de velocidade que se utiliza de estatismo transitório, do tipo 

proporcional-integrador-derivativo, mostrou uma melhor dinâmica para a 

estabilização do sistema de potência. 

Os reguladores com estatismo transitório mostraram respostas mais eficientes 

quanto aos valores de pico percentual e quanto aos valores dos tempos de 

estabilização dos sinais. 

Com as evidências dos sinais de saída, seja quando comparados os 

reguladores na mesma modalidade ou quando comparados entre modalidades 

diferentes, foi comprovado que, em regime permanente, na ocorrência de um 
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balanço de carga, os sistemas primários de frequência atenuam oscilações 

angulares importantes, ainda que este balanço seja de apenas 0.2 pu.  

Igualmente, quando os sistemas primários estão sintonizados incorretamente, 

podem advir efeitos sobre a frequência e os deslocamentos angulares como causa a 

provocar uma instabilidade dinâmica no sistema elétrico de potência.  

Não obstante a utilização de outros serviços ancilares, com efeito, na situação 

de oscilações dos ângulos da potência, posterior à primeira oscilação, a correta 

parametrização dos sistemas de regulação serão fundamentais para a manutenção 

de um sistema equilibrado dinamicamente. 

Concernente à dinâmica dos estatismos, transitório e permanente, estes, 

quando relacionados à modalidade de regulador com estatismo transitório, ocupam 

diferentes funções, a depender das condições de oscilações de frequência do 

sistema elétrico. 

Na condição de lenta oscilação de frequência, o estatismo transitório atua em 

ganho alto e interfere sensivelmente no comportamento do sistema primário de 

frequência. Por outro lado, em variações bruscas de frequência, o referido estatismo 

se comporta em baixo ganho no sentido de dinamizar o comportamento dos 

sistemas de regulação.  

Como o estatismo permanente atua independente das condições de 

oscilações, reconhece-se que as modalidades de estatismo (permanente e 

transitório) não atuam igualmente em relação às condições de variações da 

frequência elétrica. 

A dinâmica da regulação primária e seus efeitos na estabilidade do SEP 

foram ratificados nas simulações de sistemas interligados a duas áreas. Nos testes 

das três modalidades de reguladores, sem compará-los, foi demonstrado que 

mesmo com apenas um regulador desbloqueado ou com os dois reguladores 

desbloqueados, a regulação primária efetivamente estabilizou o sistema de potência 

nas proximidades do ponto de operação inicial. 

As limitações do feito monográfico ficaram por conta dos sistemas de 

regulação primária propostos para o estudo científico. Para conseguir as melhores 

respostas, em termos de amortecimento, foi necessário inserir compensadores por 
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atraso de fase nos modelos dos reguladores isócronos e reguladores com queda de 

frequência.  

A partir da pesquisa, deflagrou-se que é fundamental a correta 

parametrização dos sistemas de regulação de velocidade, pois, do contrário, como 

serviços ancilares primários, estes podem não corresponder à dinâmica da 

estabilização dos SEP e ser a causa fundamental para desequilíbrios angulares nos 

geradores síncronos com a consequente perda de sincronismo. 

Finalmente, os elementos de respostas por dados e sinais dos reguladores de 

velocidade simulados, faz perceber a consequência dos equívocos de 

parametrizações dos sistemas através dos efeitos negativos na estabilidade do 

sistema elétrico e, por conseguinte, no direto impacto do fornecimento de energia de 

acordo com a qualidade de produtos e serviços que esperam os consumidores. 

�
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ANEXO I - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE COM 
ESTATISMO TRANSITÓRIO [PID] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+� � �,�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � �� � ������ � �� � ��� ��� � ����
Então, o Proporcional de (� será: �����

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��� � !����+ � ��� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
��0��1�

8. Cálculo do derivativo �,� do compensador (�: �, � ����� � !����, � ����� � �'����, � ������	
���
Então, o Derivativo de (� será: �����

9. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *���� � ���������� � �����-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ���



�D � �+��BEF � BC � �BC G �
10.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���A � �����A � �����
11.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � ����������D � ���'���	
���
BEF � ����� � ��������� G ����BEF � �����
�@ � ���'������ � ������@ � �������	
���
12.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: 

@= � �@ � .I234A� � �@ � ���'������A� � �@ � �'�
G ������� � �� ������ � ��'�� � � �

JK� �
ABL�M�



ANEXO II - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE COM 
ESTATISMO TRANSITÓRIO [PID] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+� � �,�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � �� � ������ � �� � ��� ��� � ����
Então, o Proporcional de (� será: �����

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��� � !����+ � ��� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
��0��1�

8. Cálculo do derivativo �,� do compensador (�: �, � ����� � !����, � ����� � �'����, � ������	
���
Então, o Derivativo de (� será: �����

9. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *���� � ���������� � �����-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ���



�D � �+��BEF � BC � �BC G �
10.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���A � �����A � �����
11.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � ����������D � ���'���	
���
BEF � ����� � ��������� G ����BEF � �������
�@ � ���'�������� � ������@ � �'�����	
���
12.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ���'��������A� � �@ � �� �

G �������� � �� �'���� � ��� �� � � �JK� �
ABL�M�



ANEXO III - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE COM 
ESTATISMO TRANSITÓRIO [PID] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ���
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+� � �,�-
6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: 



�� � �� � ������ � �� � ��� ��� � ����
Então, o Proporcional de (� será: �����

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��� � !����+ � ��� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
��0��1�

8. Cálculo do derivativo �,� do compensador (�: �, � ����� � !����, � ����� � �'����, � ������	
���
Então, o Derivativo de (� será: �����

9. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *���� � ���������� � �����-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��



BEF � BC � �BC G �
10.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���A � �����A � �����
11.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � ����������D � ���'���	
���
BEF � ����� � �������� G ���BEF � �����
�@ � ���'������ � ������@ � � � ���	
���
12.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ���'������A� � �@ � ������

G ������� � �� � � �� � �������� � ��JK� �
ABL�M�



ANEXO IV - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR TURBINA COM QUEDA 
DE VELOCIDADE [PI] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ���
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+�-
6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: 



�� � ���� � ������ � ���� � ��� ��� � �����
Então, o Proporcional de (� será: ������

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��'� � !����+ � ��'� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
�N��O0�

8. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *����� � �����������-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��BEF � BC � �BC G �
9.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���



A � ������A � ����
10.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � �����������D � ��� ���	
���
BEF � ���� � ������� G ���BEF � �����
�@ � ��� ������ � �����@ � �'� ���	
���
11.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ��� ������A� � �@ � �����

G ������� � �� �'� �� � ������� � ��JK� �
ABL�M�



ANEXO V - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR TURBINA COM QUEDA 
DE VELOCIDADE [PI] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � ���� � ������ � ���� � ��� ��� � �����
Então, o Proporcional de (� será: ������

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��'� � !����+ � ��'� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
�N��O0�

8. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *����� � �����������-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��BEF � BC � �BC G �
9.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���



A � ������A � ����
10.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � �����������D � ��� ���	
���
BEF � ���� � �������� G ����BEF � �����
�@ � ��� ������ � �����@ � �������	
���
11.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ��� ������A� � �@ �  ����

G ������� � �� ������ � � ����� � ��JK� �
ABL�M�



ANEXO VI - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR TURBINA COM QUEDA 
DE VELOCIDADE [PI] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � ���� � ������ � ���� � ��� ��� � �����
Então, o Proporcional de (� será: ������

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��'� � !����+ � ��'� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
�N��O0�

8. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *����� � �����������-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��BEF � BC � �BC G �
9.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���



A � ������A � ����
10.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � �����������D � ��� ���	
���
BEF � ���� � �������� G ����BEF � ����
�@ � ��� ����� � �����@ � ����'��	
���
11.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ��� �����A� � �@ � ����

G �������� � �� ����'� � ������ � � �JK� �
ABL�M�



ANEXO VII - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR TURBINA ISÓCRONO 
[PI] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � ���� � ������ � ���� � ��� ��� � �����
Então, o Proporcional de (� será: ������

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��'� � !����+ � ��'� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
�N��O0�

8. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *����� � �����������-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��BEF � BC � �BC G �
9.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���



A � ������A � ����
10.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � �����������D � ��� ���	
���
BEF � ���� � �������� G ����BEF � �����
�@ � ��� ������ � �����@ � �������	
���
11.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ��� ������A� � �@ �  ����

G����� �
������ � � ����� � ��JK� �
ABL�M�



ANEXO VIII - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR TURBINA ISÓCRONO 
[PI] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � ���� � ������ � ���� � ��� ��� � �����
Então, o Proporcional de (� será: ������

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��'� � !����+ � ��'� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
�N��O0�

8. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *����� � �����������-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��BEF � BC � �BC G �
9.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���



A � ������A � ����
10.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � �����������D � ��� ���	
���
BEF � ���� � �������� G ����BEF � ����
�@ � ��� ����� � �����@ � �������	
���
11.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ��� �����A� � �@ � ����

G����� �
������ � ������ � � �JK� �
ABL�M�



ANEXO IX - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA DE 
ZIEGLER-NICHOLS PARA O REGULADOR TURBINA ISÓCRONO 
[PI] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����� � ����
2. Parâmetros medidos a partir da oscilação sustentada de ajuste do 

proporcional estando o integrador e derivativo bloqueado (Constante do limite 
da estabilidade e constante de tempo do servoposicionador): �� � ������	
����� � �����

3. Cálculo do ganho da oscilação sustentada ���� a partir do limiar da 
estabilidade: 

���� � � � �� � ��� � �� � �� � ������� � � � ���� � ���� � ���� � ��� � ���������� � ��� �
4. Cálculo do período de oscilação (Constante do limite da estabilidade e 

constante de tempo do servoposicionador): !��� � "#$� � �� � %� � �� � ��&!��� � "#$� � ��� � %� � ���� � ���&!��� � �'�����	
���
5. Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � �� � *� � ��+�-



6. Cálculo do proporcional �� do compensador (�: �� � ���� � ������ � ���� � ��� ��� � �����
Então, o Proporcional de (� será: ������

7. Cálculo do integrador 
�./� do compensador (�: �+ � ��'� � !����+ � ��'� � �'����+ � �������	
���

Então, o Integrador de (� será: 
�N��O0�

8. Configuração do Controlador (� do regulador PID (compensador): 

()%�& � *����� � �����������-
Usando-se a função de transferência do regulador de velocidade, tem-se que: 

23452626�234 � �5� 789:4;96�5<789:4 � �= � �5�.>�5�>?.>, onde: 

�@ � .82:4526  (Constante de tempo do compensador-estatismo transitório). 

� � 26�234234526  (Estatismo dinâmico ou transitório). A � BC (Estatismo transitório ou variável). 

BC � ����D � �+��BEF � BC � �BC G �
9.  Cálculo do estatismo transitório A: 

A � BC � ���



A � ������A � ����
10.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�D � �+���D � �����������D � ��� ���	
���
BEF � ���� � �������� G ����BEF � ����
�@ � ��� ����� � �����@ � ����'��	
���
11.  Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � .I234A� � �@ � ��� �����A� � �@ � ����

G����� �
����'� � ������ � � �JK� �
ABL�M�



ANEXO X - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA 
CONVENCIONAL PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE COM ESTATISMO 
TRANSITÓRIO [PID] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����
FIXADO: � � ����H�H�P � ����	
���. 

2. Cálculo do estatismo transitório A: 

A � ��� � ���A � ��� � ������A � ��'
3.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�@ � QRR
S A� G ����� � A� � TU A� G ����� � A�V

W G �AXYY
Z � �����

�@ � QRR
RS ��'���� G ����� � ��'���� � [U ��'���� G ����� � ��'����V

W G ������' XYY
YZ � ������

�@ � �������	
���
4. Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � \�]\�\1 � �����A� � �@ � ����� G ����� � �� ������ � ������� � ��JK� �
ABL�M�



ANEXO XI - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA 
CONVENCIONAL PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE COM ESTATISMO 
TRANSITÓRIO [PID] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����
FIXADO: � � ����H�H�P � ����	
���. 

2. Cálculo do estatismo transitório A: 

A � ��� � ���A � ��� � ������A � ��'
3.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�@ � QRR
S A� G ����� � A� � TU A� G ����� � A�V

W G �AXYY
Z � �����

�@ � QRR
RS ��'���� G ����� � ��'���� � [U ��'���� G ����� � ��'����V

W G ������' XYY
YZ � ������

�@ � �������	
���
4. Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � \�]\�\� � �����A� � �@ � �� � G ������ � �� ������ � ��� �� � � �JK� �
ABL�M�



ANEXO XII - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO E TÉCNICA 
CONVENCIONAL PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE COM 
ESTATISMO TRANSITÓRIO [PID] 

1. Dados característicos do conjunto: �� � �����	
����� � �����	
����
FIXADO: � � ���H�H�P � ����	
���. 

2. Cálculo do estatismo transitório A: 

A � ��� � ���A � ��� � ������A � ��'
3.  Cálculo da constante de tempo �@Hdo estatismo transitório A: 

�@ � QRR
S A� G ����� � A� � TU A� G ����� � A�V

W G �AXYY
Z � �����

�@ � QRR
RS ��'��� G ����� � ��'��� � [U ��'��� G ����� � ��'���V

W G �����'XYY
YZ � ������

�@ � ���� ��	
���
4. Parâmetros do regulador com estatismo transitório: @= � �@ � \�]\�� � ���� A� � �@ � ����� G ����� � �� ���� � � ������� � ��JK� �
ABL�M�



ANEXO XIII - SINTONIA /PARAMETRIZAÇÃO PELO MÉTODO EMPÍRICO PARA O 
REGULADOR DE VELOCIDADE COM ESTATISMO TRANSITÓRIO [PID] 

� � ����H�̂ � ��'�� A � �����H�C � ���

� � �����H�̂ � ���� A � �����H�C � ���

� � �����H�̂ � ���� A � �����H�C � ����

Foram realizadas cerca de cinquenta parametrizações para compor a 

amostra. Em seguida foram analisadas as melhores respostas, considerando: o 

valor máximo para a primeira resposta do regulador; o tempo de estabilização dos 

sinais e, por fim, o amortecimento dos sistemas. 

G ����'� � �� ��� � ���� � ��JK� �
ABL�M�

G ����� � �� ��� � ����� � ��JK� �
ABL�M�

G ������ � �� ���� � ������ � ��JK� �
ABL�M�


