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RESUMO 

 

 

 

 

 

O trabalho de monografia destaca o processo de modernização de um gerador 
hidroelétrico em seu controle de regulação primária, e os efeitos do procedimento de 
partida. A referida laboração constata a importância do sistema de regulação para o 
sistema elétrico de potência. Além disso, aborda o valor do retrofit para a obtenção da 
manutenção dos ativos bem como explora os métodos de partida e seus 
comportamentos congruentes ao regulador. O mesmo dispõe em realizar um estudo 
acerca da renovação do sistema de regulação de velocidade, o que faz abordar suas 
prerrogativas. Apresenta ainda, de maneira clara, as formas de partida do um gerador 
síncrono, de forma a expor suas curvas características, bem como as inferências de 
suas atuações no sistema. O mecanismo científico foi preparado com base tanto em 
pesquisas bibliográficas como também através da aplicação de ensaios experimentais 
sobre o funcionamento dos processos de start, de modo a examinar os resultados. A 
modernização ofereceu benefícios para manutenção e operação do sistema assim 
como, mediante processo verificado, análises acerca do estudo foram concebidas. Os 
resultados obtidos no presente trabalho serviram para concepção de pressupostos 
acerca do tema delimitado e no que lhe concerne, conclui sobre a problemática 
sugerida. 
 
Palavras-chave: Gerador Síncrono. Regulação Primária. Procedimento de Partida. 
Curvas Características. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The work of monograph highlights the process of modernization of a hydroelectric 
generator in its primary regulation control, and the effects of the starting procedure. 
This work notes the importance of the regulation system for the electric power system. 
In addition, it addresses the value of retrofit to obtain the maintenance of the assets as 
well as explores the starting methods and their behaviors congruent to the regulator. 
The same disposes in carrying out a study on the renewal of the system of speed 
regulation, which makes addressing its prerogatives. It also presents, in a clear way, 
the starting forms of a synchronous generator, in order to expose its characteristic 
curves, as well as the inferences of its performances in the system. The scientific 
mechanism was prepared based on both bibliographical research as well as the 
application of experimental tests on the operation of the start processes, in order to 
examine the results. The modernization offered benefits for maintenance and 
operation of the system as well as, through a verified process, analyzes about the 
study were conceived. The results obtained in the present work served to 
conceptualize assumptions about the delimited theme and in what concerns it, 
concludes on the suggested problem. 
 
Keywords: Synchronous Generator. Primary Regulation. Departure Procedure. 
Curves Characteristics. 
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 INTRODUÇÃO  
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica, em suas diversas formas de obtenção, tem total 

importância no desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Com os avanços 

tecnológicos na área de geração e transmissão, a utilização de energia elétrica 

rompeu longas barreiras, tornando diversas regiões pouco conhecidas, em grandes 

centros urbanos, de referência industrial. 

Em concomitância, a ascensão econômica de um país torna cada vez maior 

o consumo de energia. Essa realidade é observada no Brasil. Diante desse contexto 

fazem-se necessários investimentos na infraestrutura dos Sistemas Elétricos de 

Potência (SEP), a fim de garantir o desenvolvimento econômico. 

Grande parte da energia produzida no Brasil é proveniente de geradores 

hidráulicos. Isso ocorre devido ao favorável potencial hídrico, com longas extensões 

de rios, alinhado a um relevo que potencializa a produção de tal matriz energética. 

Segundo o Balanço Energético Nacional – BEN, com ano base de 2017, a energia 

proveniente de hidrelétricas tem representatividade de 65,2% na matriz elétrica 

interna, demonstrando que existe uma alta dependência desse meio de suprimento, 

mesmo com avanços percentuais de outras fontes de energia (EPE, 2018).  

O processo de geração hidráulica se dá pelo aproveitamento da energia 

cinética existente no fluxo de massas de água, que por sua vez aciona turbinas 

hidráulicas, por meio da energia mecânica, que se encontram acopladas a 

geradores elétricos, para então ocorrer a conversão de energia mecânica em 

elétrica.  

No mesmo sentido, Miller (1987) indica que em sistemas de potência a 

energia elétrica é normalmente produzida pelo processo de conversão 

eletromecânica e a energia mecânica usada para acionar os geradores elétricos é 
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desenvolvida tanto por conversão por meio da energia térmica como pela utilização 

da força das quedas de água. 

Em condições usuais os sistemas elétricos de potência estão sujeitos a 

variações aleatórias de carga. O armazenamento de grandes quantidades de 

energia elétrica é inviável e, portanto, a geração deve acompanhar 

instantaneamente a demanda. 

A exigência por estabilidade na frequência do sistema está relacionada ao 

equilíbrio de geração de potência ativa. Ou seja, a frequência é um índice de que o 

balanço de potência está dentro do permitido. Deste modo, o processo de regulação 

de velocidade de uma turbina hidráulica é responsável pelo controle de potência 

ativa e da frequência.  

A pesquisa se consolida no estudo de retrofit1 da regulação primária de uma 

unidade de potência, buscando otimização dos processos de start da massa girante, 

diante da temática com reflexos sobre a dinâmica da regulação primária.  

Os elementos da pesquisa conduzem-se na exploração do controle de 

velocidade de geradores hidráulicos a fim de se obter potência elétrica adaptável as 

oscilações de carga como atenuante de variação de frequência, constituindo-se em 

serviço ancilar fundamental para regulação do SEP. 

Neste mérito, a partida de uma unidade geradora de grande porte é de 

grande relevância. O processo de partida torna-se cada vez mais eficiente a medida 

que novas tecnologias surgem, tendo como um dos objetivos obter o menor estresse 

mecânico durante arranque da máquina síncrona.  

Alinhado ao processo de start encontra-se as preocupações com as partes 

mecânicas na quais se associa a massa girante. Uma partida não bem ajustada, 

diante das variáveis existentes de todo processo de geração, pode ocasionar 

problemas relacionados principalmente às vibrações, onde suas consequências são 

evidentes em mancais guias radiais comprometendo o metal patente dos mesmos.   

Diante do que foi destacado de forma introdutória acerca do tema em 

questão e em concorrência com as justificativas e objetivos traçados, a monografia 

prossegue delimitando os efeitos decorrentes da problemática. 

                                                           
1 Segundo Cristian Manzur (2016), retrofit é um nome dado ao procedimento de modernização de 

alguma máquina ou equipamento, que segunda a legislação que está em vigor, é considerado 
ultrapassado ou não conforme. 
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Ante o exposto, doravante estão delineadas as problemáticas com as 

hipóteses de pesquisa e, na sequência, postos estão os objetivos e a justificativa 

que fundamentam a pesquisa científica. 

 

1.1 PROBLEMÁTICAS 

 

A pesquisa é fundamentada por meio da inserção de problemas a respeito 

de um determinado assunto, no sentido de solucionar algo que fomenta a pesquisa 

científica. As problemáticas ajudam a nortear e a determinar os objetivos do estudo.  

Segundo Gil (2000), toda pesquisa inicia-se com algum tipo de problema ou 

indagação. O seguinte autor ainda cita Kerlinger (1980) para responder como deve-

se verificar quando um problema cogitado se enquadra na categoria de científico. 

Concluindo que a maneira mais prática para entender o que é um problema 

científico consiste em considerar antes de tudo aquilo que não é. 

Diante do exposto, provém os seguintes problemas que norteiam a pesquisa 

cientifica: 

 

 A modernização do regulador de velocidade de um gerador de grande 

porte concomitante à mudança da curva de partida impacta 

negativamente nos deslocamentos radiais do MGG? 

 

 A partida em rampa da turbina hidráulica comparada com a 

acelerométrica, potencialmente, amortiza a vida útil do conjunto gerador-

turbina? 

 

Mediante indagação do que se pode esperar da pesquisa foram elaboradas 

as hipóteses da mesma, bem como os procedimentos e encaminhamentos para o 

desenvolvimento do trabalho para enfim elucidar as respostas concebidas. 
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1.2 HIPÓTESES DE PESQUISA  

 

A hipótese de uma pesquisa pode ser considerada uma afirmativa 

susceptível de incitação. Segundo Gil (2002), a hipótese consiste em oferecer uma 

solução possível, atendendo uma preposição. Uma expressão verbal passível de ser 

apresentada como verdadeira ou falsa. Deste modo a hipótese é a proposição 

examinada que pode vir a ser a solução da problemática. 

 

Com breve conhecimento a respeito do tema proposto em estudo e diante 

do levantamento da problemática são listadas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

 Novas tecnologias em sistemas primários de regulação permitem ajustes 

paramétricos de curvas características da partida das turbinas para 

atenuação dos esforços radiais do conjunto girante;  

 

 O estudo das curvas de start, define a melhor proposta a ser adotada no 

processo de regulação em partidas da turbina e aumenta a vida útil dos 

equipamentos associados a turbina. 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

No seguimento do trabalho está exposto o objetivo geral - que trabalha o 

balizamento na qual será seguido. Também se assenta os objetivos específicos que 

apresentam as orientações específicas a capitanear o alcance geral do processo de 

pesquisa. 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Fornecer um estudo tocante a modernização do controle de velocidade de 

um gerador hidroelétrico, com intuito de encontrar uma filosofia mais adequada do 

processo de partida automática da turbina. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar um estudo tocante a regulação primária de um gerador síncrono 

e delimitar o processo de modernização e suas prerrogativas; 

 

b) Analisar as diferentes modalidades de partida do grupo girante e suas 

curvas características, e destacar a opção mais adequada para que se 

obtenha uma melhor condição de funcionamento do equipamento. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Nos sistemas de energia elétrica, que abrange diversas fontes geradoras, a 

regulação de potência desses sistemas é considerada de suma importância e de 

certa forma um ponto crítico. Na geração hidráulica, possíveis problemas elétricos e 

mecânicos decorrentes de falhas de controle, levam a grandes danos, tanto em 

relação ao ser humano quanto a equipamentos, podendo ser inclusive irreversíveis.  

Segundo instruções de Ogata (2000) o controle automático tem 

desempenhado um papel determinante no avanço da engenharia e sua prática 

propiciam meios para se atingir desempenhos satisfatórios de sistemas dinâmicos e 

melhoria na produtividade. 

A regulação primária ou controle primário encontra base na aplicação de 

reguladores de velocidade de turbinas, os quais, por sensores para processamento 

de erros ou desvios da frequência, permitem uma variação da potência mecânica da 

turbina e, por conseguinte, a potência ativa fornecida ao sistema elétrico (PAIVA, 

2007). Ou seja, o equilíbrio do sistema elétrico como um todo está plenamente 

ligado ao controle de frequência que por sua vez é influenciada pelas variações das 

cargas. 

Segundo Barbosa (2013), o equilíbrio entre potência produzida e entregue 

às cargas é realizado através de controles dinâmicos dos sistemas de regulação de 

velocidade que, por consequência, colabora com a estabilização da rede. A 
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interação entre variações de frequência e de cargas do sistema influi 

consideravelmente no dinamismo de regulagem da rede elétrica. 

Consoante ao descrito anteriormente, para o suprimento de maneira 

contínua, considerando os padrões de qualidade, é notável a importância dos 

sistemas de controle de potência. Buscando garantir a confiabilidade e 

disponibilidade do fornecimento de energia elétrica, a fim de se evitar problemas 

tanto no âmbito econômico como para o bem-estar da população em si, faz-se 

necessário melhorias constantes no sistema de regulação cinética de turbinas, 

alinhado com os avanços tecnológicos. Essas melhorias estão atreladas a 

modernização destes e de seus respectivos sistemas mecânicos.  

Diante da relevância em ter condições de controle de velocidade e de partida 

de gerador síncrono confiável e bem ajustados e definidas, faz-se mister o estudo da 

filosofia de regulação em questão, traçando a medida do possível um paralelo com o 

que existe implantado na usina, buscando alinhar a modernização do sistema a uma 

melhoria de confiabilidade, otimizando o sistema elétrico e possíveis processos de 

manutenções.  

O produto derivado do trabalho também assistirá de forma facilitadora o 

entendimento do sistema proposto, munindo o acervo técnico, tanto da unidade na 

qual será realizado o estudo como da instituição de ensino, relativo ao assunto em 

evidência. 

 

1.5 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

O trabalho se constitui em um estudo de caso no tocante à modernização do 

sistema de regulação primária, realçando o processo de partida de um gerador 

síncrono.  

A metodologia da seguinte pesquisa segue assentado nas atividades 

preliminarmente expostas. O estágio de ação das atividades do estudo acompanhou 

um cronograma definido. Esse estudo visa adquirir conhecimento no funcionamento 

do sistema em si e a partir disso elevar pontos específicos. 

 Com o intuito de criar uma diretriz de desenvolvimento do presente trabalho, 

foram elaboradas etapas: 
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a) Pesquisa sobre os sistemas de regulação primária e suas influencias no 

SEP, objetivando uma melhor familiaridade com o explorado de artigos, 

materiais didáticos, teses e dissertações e análises de documentos 

acerca do tema proposto, almejando acolher informações sobre objeto de 

estudo; 

b) Com base no levantamento dos materiais exploratórios sobre assunto em 

questão, foi realizado um estudo sobre o funcionamento do sistema de 

regulação e do processo de partida existente bem como das modificações 

de aprimoramento do mesmo; 

c) Acompanhar o processo de modernização e comissionamento do novo 

sistema de regulação primária da unidade geradora, buscando munir-se 

de dados relativos principalmente da parametrização da partida do grupo 

girante; 

d) Em concomitância com a inserção do moderno dispositivo de regulação e 

do estudo dos processos de partida da unidade geradora, será utilizado 

um sistema projetado para realização de testes reais usando software de 

análise e tratamento de dados acerca do processo de partida, aspirando 

registrar as diferentes curvas características do processo em foco; 

e) Realizar uma análise a fim de se obter um paralelo entre as condições de 

partida do grupo girante antes do processo de modernização do sistema 

de regulação e após a inserção da nova tecnologia de controle e da nova 

filosofia de partida; 

f) Por fim, diante dos dados levantados nos ensaios de partida do antigo e 

novo sistema de regulação primária, será realizada a produção científica 

concordando com os objetivos traçados e, quiçá, incitando uma posição 

acerca da problemática. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

No primeiro capítulo estão expostas as linhas introdutórias da pesquisa 

científica, com apresentação das hipóteses, objetivos, problemas e metodologias 

levantadas para consecução do elemento monográfico.  

O capítulo segundo apresenta a revisão da literatura que destaca os aspectos 

relacionados à engenharia de controle moderno, que exibe um breve histórico sobre 

os reguladores de velocidade de turbinas hidráulicas. Relata ainda, o capítulo citado, 

o processo de modernização do sistema de controle e as modalidades de partida a 

serem estudas. 

O terceiro capítulo aborda os efeitos dos procedimentos de partida e 

apresenta os aspectos construtivos, de monitoramento e de diagnóstico, bem como 

o estudo de caso que é responsável pela coleta de dados específicos; 

Na sequência, o quarto capítulo descreve as simulações com os elementos 

gráficos levantados a partir de ensaios de partida. Neste capítulo estão os resultados 

obtidos que fundamentam o propósito da pesquisa científica.  
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CAPÍTULO 2 

 
 

2 ENGENHARIA DE CONTROLE EM SISTEMAS DE REGULADOR DE 
VELOCIDADE E OS ASPECTOS COMPARATIVOS DA MODERNIZAÇÃO 

 
 

A energia elétrica produzida no Brasil pelas centrais hidrelétricas tem uma 

atribuição importante para o desenvolvimento do país, propiciando autossuficiência 

na geração de energia elétrica a custos mais baixos se comparados a outras fontes 

primárias de energia.  

O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente 

renovável, como mostra a figura 1.1, com destaque para a fonte hídrica que responde 

por 65,2% da oferta interna. As fontes renováveis representam 80,4% da oferta interna 

de eletricidade no Brasil, que é a resultante da soma dos montantes referentes à 

produção nacional mais as importações, que são essencialmente de origem renovável 

(EPE, 2018).  

Figura 2.1 – Oferta interna de energia elétrica por fonte.                                                                                                   

 

Fonte: EPE, 2018. 
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Levando em consideração a grande importância da fonte de energia por meio 

de usinas hidrelétricas para oferta interna de energia elétrica, é possível confirmar que 

a confiabilidade e disponibilidade dos ativos de geração são elementos primordiais 

para a garantia do fornecimento de energia elétrica e para redução das possíveis 

ameaças de interrupções do mesmo. 

A estrutura de uma usina hidrelétrica é composta, basicamente, por uma 

barragem, sistema de captação e adução de água, casa de força e vertedouro, que 

funcionam em conjunto e de maneira integrada. A barragem tem como principal 

função interromper o curso natural do rio e permitir a formação do reservatório.  

Além do armazenamento da água, a barragem contribui com a formação do 

desnível necessário para a configuração da energia hidráulica, a captação de água no 

volume adequando e a regularização da vazão dos rios em períodos de chuva ou 

estiagem (ANEEL, 2008). 

O princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica consiste no processo 

de transformar energia potencial gravitacional da massa de água armazenada em 

energia mecânica na turbina hidráulica por meio do fluxo das águas (energia cinética), 

a qual acoplada ao gerador, gera-se energia elétrica (Figura 2.2).  

De maneira geral são usados geradores síncronos, uma vez que os sistemas 

de potência devem operar com frequência constante.  

Figura 2.2 – Representação de uma Usina Hidrelétrica. 

 

Fonte: INEPAR, 2019. 
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De acordo com Gonçalves et al. (2017) para realizar o controle da potência 

elétrica do conjunto são usados reguladores de tensão e reguladores de velocidade. 

Os reguladores de tensão (RT) controlam a tensão nos terminais do gerador, 

através de ajustes na corrente de campo, ou seja, na corrente elétrica aplicada no 

enrolamento dos polos do rotor, interferindo diretamente na intensidade do campo 

magnético dos mesmos e, consequentemente, na intensidade da tensão induzida.  

O regulador de velocidade (RV) ajusta a entrada de água na turbina, através 

de um sistema distribuidor, possibilitando o aumento ou diminuição da potência 

disponibilizada pela máquina durante o seu funcionamento no regime permanente. O 

regulador de velocidade interfere diretamente também na execução dos processos de 

partida e parada da unidade geradora. 

 

2.1 REGULADOR DE VELOCIDADE  

  

O regulador de velocidade atua no controle da vazão de água, que se 

relaciona diretamente com a geração de energia elétrica, no qual se deve ajustar a 

potência elétrica gerada de acordo com a demanda de energia elétrica solicitada pelo 

Sistema Elétrico de Potência (SEP).  

Sua função principal é de atuar no sentido de elevar ou reduzir a potência da 

unidade, quando a velocidade (ou frequência) se afasta do valor de referência. Esta 

regulação automática exercida pelos reguladores de velocidade das máquinas do 

sistema é denominada Regulação Primária. O controle de velocidade é exercido 

através da realimentação do desvio da velocidade para controlar a posição do 

distribuidor. 

O regulador de velocidade é um sistema que possui um automatismo que, de 

maneira direta, relaciona-se com o conjunto distribuidor da turbina hidráulica de modo 

a preservar uma rotação constante, fornecendo ao sistema de energia elétrica uma 

frequência de 60Hz. 
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Segundo Mancini Filho (2004),  

 

“O regulador de velocidade hidráulico tem como ação final a abertura 
ou o fechamento do distribuidor da turbina. Óleo sob pressão saindo 
da válvula distribuidora chega aos servomotores, direito e esquerdo, 
que, simultaneamente, acionam o anel de regulação e este, aciona um 
conjunto de bielas que movimentam as palhetas móveis do distribuidor 
no sentido abri-las ou fechá-las”.  

 

 

Com essa ação de abrir ou fechar o distribuidor o regulador executará as 

funções descritas neste item (MANCINE FILHO apud ROCHA; OLIVEIRA; NARDI, 

2013, p. 15). 

A funções básicas de um regulador de velocidade, segundo Voith Hydro 

(2018), diante do trecho acima de Mancini Filho (2004), são: 

 

 Executar a partida automática até a velocidade nominal de maneira 

controlada; 

 Responder as variações de carga na rede mantendo a frequência 

constante; 

 Ajustar e controlar a potência ativa do gerador de acordo com o exigido 

pelo sistema operacional; 

 Evitar sobrevelocidade e sobrepressão no conduto no caso de uma rejeição 

de carga.  

 

O Regulador de velocidade, no procedimento de geração de energia, tem o 

papel de operar no sentido de diminuir ou aumentar a potência gerada pela turbina 

quando a velocidade ou frequência afasta-se de um valor de referência.  

O sistema de controle concebido pelo regulador de velocidade tem ação de 

comandar a abertura ou fechamento do distribuidor da turbina, assim como 

ensinamentos de Mancini Filho (2004), citado por Rocha, Oliveira e Nardi (2013), 

“regulando a vazão de água que adentra no rotor da turbina, por meio de condutos 

forçados”. 

Segundo Hidalgo (2010), o regulador é dividido em partes distintas, tais como 

elemento de rotação, elemento amplificador e válvula de regulação. Dotado de um 
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servomecanismo de atuadores que dá a partida na máquina acelerando-a 

gradualmente desde o zero ou parada aumentando gradativamente até a velocidade 

nominal.  

O comando do regulador de velocidade realiza várias funções além de ajustar 

o servomotor na posição da velocidade requerida também ajusta a potência ativa para 

o caso de tomada ou alívio de carga do sistema elétrico conforme sua característica 

de estatismo.  

A definição formal do estatismo é a variação de velocidade da máquina que 

se tem ao passar-se de carga zero a 100% da carga expresso em p.u. da velocidade 

nominal (VIEIRA FILHO apud, LA GATTA 2012, p. 18). 

No Sistema Interligado Nacional o Operador Nacional do Sistema determina 

que todos os reguladores de velocidade operem desbloqueados e com estatismo de 

5 % na base da máquina. Excepcionalmente, em função de necessidades do sistema 

e com base em estudos, pode ser definido o estatismo com o valor diferente de 5 % 

(ONS, 2007).  

 

2.1.1 Tipos de reguladores de velocidade 

 

Existem três modelos de reguladores de velocidade: 

 Regulador Isócrono; 

 Regulador com queda de velocidade; 

 Regulador com queda de velocidade e estatismo transitório. 

O regulador isócrono normalmente não é utilizado em sistemas interligados, 

uma vez que nestas condições ele apresenta instabilidade bem como problemas de 

divisão de cargas entre unidades geradoras. Devido ao problema com estabilidade, 

este tipo de regulador não se adequa as operações interligadas do SEP.  
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Figura 2.3 – Regulador Isócrono. 

 

Fonte: GONÇALVES, 2010. 

 

Segundo Gonçalves (2010), o princípio de funcionamento deste regulador 

(Figura 2.3), levando em consideração um aumento da solicitação de carga pelo SEP 

e como consequência a diminuição da frequência de operação, o ponto B sofrerá um 

deslocamento para cima.  

Este deslocamento faz com que ocorra uma abertura da parte superior do 

elemento distribuidor, permitindo a entrada de óleo no servomotor. A entrada de óleo 

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

aumento da potência gerada. Processo esse que permanecerá até que a frequência 

de operação do sistema atinja o valor nominal.  

Buscando uma maneira de solucionar a estabilidade do regulador isócrono, 

introduziu-se uma realimentação no processo de regulação. Esse procedimento 

resultou no regulador com queda de velocidade. Essa melhoria deu-se através da 

junção entre a válvula piloto e o servomotor principal (GONÇALVES, 2010). 
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Figura 2.4 – Regulador com queda de velocidade. 

 

Fonte: GONÇALVES, 2010. 

 

Consoante ao princípio de funcionamento do regulador isócrono, uma vez que 

seu mecanismo serve de introdução para os demais tipos de reguladores, onde após 

solicitação de carga e queda da frequência de operação o mecanismo de regulação 

resulta num aumento da potência gerada, o ponto H (Figura 2.4) sofrerá um 

deslocamento para baixo resultado da abertura da válvula de admissão da turbina e 

esse deslocamento fará, por meio da ligação HGFE, com que o elemento distribuidor 

se feche através do movimento para baixo do ponto E.  

Dessa maneira o regulador com queda de velocidade alcançará o estado de 

equilíbrio antes mesmo da frequência de operação atingir seu valor nominal. 

Segundo Mota (2006) os reguladores de velocidade com estatismo transitório, 

conforme figura 1.5, incorporam os termos “baixo ganho” e alta regulação, como os 

termos “baixa 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 (apud ARAÚJO, 2016). 
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Figura 2.5 – Regulador com queda de velocidade e estatismo transitório. 

 

Fonte: GONÇALVES, 2010. 

 

De maneira similar aos reguladores anteriores, a respeito do princípio de 

funcionamento, após abertura de da válvula de admissão gerando mais potência, os 

pontos H e I deslocam-se para baixo, porém com reações contrárias a esse 

movimento de decida. A ligação IJKL, por meio da câmara de óleo (realimentação 

transitória), reagirá às variações rápidas na abertura da válvula de admissão da 

turbina, enquanto a ligação EFGH reagirá as variações lentas (GONÇALVES, 2010). 

Portanto, o princípio de funcionamento do regulador de velocidade com 

estatismo transitório se favorece de dois estatismos: 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 (ARAÚJO, 2016). 

Os tipos de reguladores de velocidade citados acima fazem parte de um 

modelo chamado mecânico-hidráulicos onde apresentam realimentações e 

controladores mecânicos e empregam válvulas e servomotores especiais no circuito 

hidráulico. Porém, no cenário atual dos centros de geração hidrelétrica, são comuns 
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entrarem os modelos de reguladores eletro-hidráulicos analógicos ou os eletro-

hidráulicos analógicos-digitais.  

Nesses modelos mais atuais a realimentação e controlador deixaram de ser 

puramente mecânicos e começaram a empregar dispositivos elétricos ou eletrônicos, 

que tornaram mais fáceis o controle da abertura do distribuidor por outros sinais além 

da velocidade, e também o controle de forma digital com emprego de válvulas 

proporcionais industriais.  

Segundo Jang (1995), essa última modernização teve início no final dos anos 

80 baseada em controladores lógicos programáveis (CLP), onde principal mudança 

em relação aos modelos anteriores está associada ao fato que nestes reguladores a 

função de controle encontra-se armazenada na memória do CLP (apud FLORES 

BELO, 2010). 

O subtópico seguinte irá expor o processo de modernização do sistema de 

controle de velocidade do gerador síncrono em estudo. A partir daqui iniciará a parte 

mais prática do trabalho científico, acompanhada de suas fundamentações 

específicas. 

 

2.2 RETROFIT DO REGULADOR DE VELOCIDADE  

 

A geração de energia elétrica tem uma demanda crescente em toda a 

sociedade e em todos os ramos de atividades econômicas. Por isso faz-se necessário 

o acompanhamento da tecnologia e constantes melhorias nos sistemas de produção 

de energia (FLORES BELO, 2010).  

Na atualidade é possível encontrar algumas usinas funcionando com 

reguladores de velocidades inteiramente mecânicos ou sistemas obsoletos e que 

necessitam modernização. Nos últimos anos muitas empresas do setor elétrico 

perceberam a existência de muitos benefícios e que são totalmente justificáveis 

economicamente. 

É neste contexto, aproveitando ensinamentos de Gomes (2013), que surge a 

oportunidade para a repotenciação e, de maneira mais específica a modernização, de 

usinas hidroelétricas, uma vez que esta forma de energia é a mais utilizada no país e 

uma parte de seu parque gerador já envelheceu consideravelmente, a reabilitação de 
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uma central elétrica e mais precisamente o sistema de regulação de velocidade de um 

gerador síncrono tem como objetivo melhorar o desempenho e vida útil do gerador, 

bem como aumentar sua confiabilidade e disponibilidade, reduzindo o serviço de 

manutenção e proporcionando consequentes melhorias em sua operação. 

O regulador de velocidade da unidade geradora a ser realizado o retrofit já é 

da modalidade analógico-digital, onde todo o sistema de controle, desde a partida, 

operação e parada, é realizado por um Controlador Lógico Programável. 

O modelo tem como referência VGC-711 fornecido pela VOITH HYDRO no 

ano de 1998, onde esse modelo fez a substituição de um regulador de velocidade 

eletrônico. O sistema de controle é feito por um CLP do fabricante SAIA, cujas 

informações técnicas são bem restritas e seu acesso é limitado.  

Dessa maneira, a manutenção nesse sistema de controle, desde troca 

módulos, por exemplo, até mesmo mudanças de parâmetros de controle, são bem 

limitadas, pois não existe acesso direto com o software do controlador. Além disso, 

não existia sobressalentes de alguns equipamentos, outros não possuía ajustes 

precisos. 

Diante do que foi descrito, fez-se necessário a modernização de toda 

engenharia de controle do sistema primário de regulação. Nesse sentido, além da 

mudança do CLP, foi realizado as substituições dos componentes internos do quadro 

de regulação que vai desde o sistema de alimentação de tensão até componentes de 

medição, transdução e sinalização, réguas terminais, etc.  

O regulador de velocidade digital utilizado na substituição ao VGC-711 é o 

modelo HyCon GC-414 também produzido e fornecido pela VOITH HYDRO.  

A seguir serão ilustrados alguns equipamentos que foram substituídos, bem 

como os novos, mediante modernização e que são essenciais no projeto da 

engenharia de regulação e no processo de partida de ambos os modelos de regulador.  

Não há aprofundamento a respeito do funcionamento de cada equipamento 

citado, pois o norte do trabalho é a modernização juntamente com seus benefícios e 

o processo de partida da máquina síncrona e seus efeitos. 

É de destaque a nova Interface Homem Máquina (IHM), onde todo a operação 

parte mediante ação touch intuitiva, com monitoramento de alarmes, configurações 

de parâmetros e analisador gráfico, entre outras funções. 
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Figura 2.6 – Evolução Interface Homem Máquina. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No sistema de medição de velocidade foram inseridos novos sensores de 

rotação, bem como nova cabeação até o painel do regulador. O princípio de 

funcionamento, efeito hall, foi mantido. 

Figura 2.7 – Novos sensores de rotação de efeito hall. 

 

Fonte: Adaptado VOITH, 2018. 
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Os relés de velocidade independentes foram substituídos por novos modelos 

com display digital modelo TURK. Nos modelos antigos os ajustes eram mecânicos 

por meio de dial, já nos novos o ajuste é digital.  

Os novos relés são responsáveis pela liberação de bomba de injeção, 

informação de máquina parada, sobrevelocidade e liberação sistema de frenagem. 

 

Figura 2.8 – Relés de velocidade independente. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O controlador de abertura do distribuidor - VCA foi substituído por um modelo 

mais atual do que já existia. Semelhante aos relés de velocidade, os ajustes passaram 

a ser feitos de maneira mais prática. 

 

Figura 2.9 – Controlador de abertura do distribuidor modelos 1 e 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O sistema de comando e controle digital micro processado do regulador tem 

papel fundamento no processo de regulação. Toda sequência de funcionamento da 

unidade é realizada através de lógica de controle.  

 

Figura 2.10 – Controlador lógico programável. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE PARTIDA 

 

Para a partida de uma unidade geradora ocorre a abertura do distribuidor por 

ação do regulador de velocidade, levando a unidade geradora da rotação nula até a 

rotação nominal.  

Quando o regulador de velocidade digital recebe a ordem de “PARTIR”, envia 

um sinal de controle, através do controlador de abertura do distribuidor, para a bobina 

de imersão de acionamento da válvula distribuidora. 

Essa válvula provoca a abertura do distribuidor da turbina até a posição de 

partida 2 (20%, valor típico) e, quando a velocidade alcança um determinado valor, o 

comando passa para a posição de abertura 1, que corresponde à marcha em vazio. 

O valor de marcha em vazio (10%) leva a velocidade próxima do valor síncrono.  
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Segundo Mancini Filho (2004), quando a velocidade está próxima do valor 

síncrono o regulador de velocidade, a sua ação P.I.D. controla a velocidade 

mantendo-a exatamente na rotação síncrona - 60 Hz nos terminais do gerador (apud 

ROCHA; OLIVEIRA; NARDI, 2013). 

Esse processo descrito acima é do tipo de partida automática por abertura, 

onde ocorre dois estágios de abertura do distribuidor. No regulador VGC-711 (antigo) 

é a única modalidade de partida disponível.  

O primeiro estágio de abertura, que é quando a massa girante começa a se 

deslocar, o distribuidor recebe comando de abertura até um determinado valor. É 

nesse primeiro momento que ocorre um pico de torque na turbina, gerando alguns 

efeitos que, a depender de alguns níveis de vibração, por exemplo, podem ser 

determinantes para ocorrências de problemas mecânicos e, consequentemente, 

elétricos. Esses efeitos serão apresentados no decorrer do trabalho. 

O segundo estágio de abertura ocorre quando a máquina alcança um 

determinado valor de rotação ocasionando num fechamento do distribuidor para um 

valor parametrizado. Essa abertura carrega a unidade até um valor de sincronismo, 

ou seja, momento em que o regulador de velocidade assume o controle de velocidade.  

No regulador de velocidade GC-414 (novo), além da modalidade de start 

automática por abertura, existe a possibilidade de seleção do tipo de partida 

automática acelerométrica. Nesse modelo existe um maior controle sobre a partida da 

unidade. 

A princípio ocorre uma abertura para deslocamento inicial do conjunto girante, 

tendo logo após início da abertura a ação de um controle PID de aceleração onde o 

mesmo, a partir de determinado ajuste constante, faz a gestão da velocidade até a 

mesma atingir o valor nominal, que é quando o controle de velocidade em marcha 

vazio assume o controle da unidade. 

Em elementos gráficos característicos fica fácil compreender os dois tipos de 

partida da turbina, descritos anteriormente, numa unidade geradora específica com 

turbina do tipo Francis (Figura 2.11), onde os termos “2Sta” e “Acc”, representam 

respectivamente a partida automática por aberturas e acelerométrica.  
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Figura 2.11 – Tipos de partida de uma unidade geradora. 

 

Fonte: adaptado VOITH HYDRO, 2018. 

 

Os indicadores de legenda da Figura 2.11, “Speed 2Sta[%]” e “Speed Acc[%]” 

representam, respectivamente, as curvas de velocidade da unidade para o 

procedimento de partida automática por abertura e automática acelerométrica.  

O sinal de abertura do distribuidor, para ambos modos de partida, é 

representado pelas legendas “ Opening 2Sta” e “Opening Acc”. 

É possível observar que o pico de torque na abertura do distribuidor da 

unidade, dado em Meganewton-metro [MNm], é menor para o modelo de partida 

acelerométrica. As curvas “Opening 2sta[%]” e “Opening Acc[%] representam o sinal 

de abertura do distribuidor para os dois modelos de partida. 

No modelo de partida por aceleração, como descrito acima, o pico de torque 

na abertura é reduzido, bem como o estresse sobre alguns equipamentos mecânicos 

essenciais a máquina.  
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Segundo Voith Hydro (2018), o regulador HyCon GC 414 possui dois tipos de 

partida, estabelecidos por chaves de software: 

 

1. Partida Automática por abertura: 

 

 Duas aberturas iniciais; 

 Perto da velocidade nominal, o controle de velocidade em vazio 

assume o controle da unidade. 

 

2. Partida Automática Acelerométrica: 

 

 Abertura inicial para começar o deslocamento da unidade; 

 Após início, o controlador PID de aceleração assume o controle com 

um ponto de referência constante; 

 Redução da referência de aceleração para zero quando a unidade 

se aproxima de sua velocidade nominal; 

 Perto da velocidade nominal, o controle da velocidade em vazio 

assume o controle da unidade. 

 

O capítulo seguinte desenvolve a respeito dos efeitos do procedimento de 

partida de um gerador síncrono, fundamentando quais componentes, seja mecânico 

ou elétrico, podem sofrer com esses efeitos. Além disso, serão abordados dados 

relativos aos dois modelos de reguladores, antigo e modernizado, a respeito do 

estágio de start da unidade.   
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CAPÍTULO 3 

 
3 O PROCESSO DE PARTIDA E SEUS REFLEXOS 
 

 

No capítulo anterior foi elucidado o processo de modernização do sistema de 

regulação de velocidade de um gerador síncrono, destacando os motivos para tal 

mudança, bem como as diferenças entre os reguladores em questão, mostrando 

alguns sistemas que fazem parte do domínio do regulador, que foram modernizados, 

reforçando as possíveis melhorias desse retrofit. 

Por fim, foi evidenciado o processo de partida da unidade, expondo a 

diferença entre as filosofias de partida do regulador que passara a ser substituído e o 

novo sistema de regulação vigente. Diante disso, alguns questionamentos relevantes 

foram levantados, a partir da mudança do tipo de partida.  

Além das justificativas, mediante processo de melhorias tanto do acesso a 

alguns equipamentos quanto de manutenções futuras, quais benefícios são obtidos a 

partir da mudança de filosofia de partida de um gerador de grande porte?  

Diante dos dois tipos de partida de um gerador, foram observados alguns 

pontos importantes para serem tratados, mediante a obtenção de dados de vibração 

que foram coletados no instante da partida da unidade, antes e após processo de 

modernização onde se implantou uma nova modalidade de start. 

Durante procedimento de partida automática de um gerador hidroelétrico é 

possível observar, principalmente para quem encontra-se em proximidade do local, 

grande quantidade de vibração local específica.  

A partir desse pressuposto a pesquisa limitou-se em observar e confrontar os 

modelos de partidas automáticas de um gerador para os dois modelos de reguladores, 

quais sejam, o regulador VOITH VGC 711 e o regulador VOITH GC 414, mostrando a 

filosofia existente e a nova proposta de modernização, respectivamente.  

É sabido que as vibrações estão presentes em todas as máquinas que 

possuem componentes rotativos, visto que cada uma apresenta suas características 

singulares.  
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Invariavelmente, toda máquina vibra devido ao funcionamento de seus 

componentes, alguns níveis de vibrações são desprezíveis, outros são toleráveis, e 

existem os que são danosos ao equipamento.  

As falhas de equipamentos são principalmente devidas a fadiga 

proporcionada por folgas excessivas que geram impactos repetidos em determinados 

pontos do equipamento. Essas folgas aparecem na forma de frequências de 

ressonância. O aparecimento dessas características no sinal é provavelmente 

causado por defeitos e, eventualmente, são indicativos de início de falha, da 

propagação da mesma até a quebra do equipamento (ALMEIDA, 2008). 

Diante do exposto, é notável que por se tratar um equipamento de grande 

porte, onde envolve-se uma grande energia proveniente de massas de água, é 

inevitável a existência de vibração em todos os procedimentos de funcionamento de 

um gerador.  

 

3.1 ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

 

Um gerador síncrono de corrente alternada divide-se em duas partes 

fundamentais: estator e rotor. No caso das máquinas síncronas, um campo magnético 

é produzido no rotor do gerador, mais especificamente nos enrolamentos de campo 

que formam os polos, com o auxílio de um sistema de excitação com corrente contínua 

(DC).  

O rotor do gerador é acionado por uma máquina motriz primária e, a partir do 

seu movimento, é produzido um campo magnético girante dentro da máquina. Esse 

campo magnético em movimento induz um conjunto de tensões trifásicas nos 

enrolamentos do estator do gerador (CHAPMAN, 2013). 

Portanto, é nos enrolamentos do estator que, através da indução 

eletromagnética, resulta um conjunto trifásico de tensões alternadas (AC). 

Fazem parte do conjunto geral do gerador uma série de componentes (Figura 

3.1), como polos, coroa do rotor, cubo do rotor, sistema de ventilação, anéis coletores, 

eixo, carcaça, núcleo do estator, enrolamento do estator, cruzeta, freio, macaco 

hidráulico, tampas de cobertura superior, mancais, dentre outros (GONÇALVES et al., 

2017).  
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Como esses equipamentos não fazem parte do objetivo de pesquisa, o 

detalhamento técnico não se faz necessário. Contudo a exceção fica por parte dos 

mancais, onde cabe apresentar mais informações por ser algo que, de maneira direta, 

sofre influência durante o processo de partida de um gerador. 

 

Figura 3.1 – Unidade geradora de turbina Francis com elementos principais e mancais em destaque.

 

 Fonte: SILVA, 2013. 

  

Os mancais são componentes mecânicos que suportam diretamente as 

cargas provenientes das partes rotativas do grupo gerador, tanto no sentido axial 

(mancal de escora) quanto radial (mancal guia). Para minimização do atrito entre 

essas peças, os mancais trabalham imersos em um tanque de óleo (GONÇALVES et 

al., 2017). 

Ainda sob ensinamentos de Gonçalves et al. (2017), o mancal guia tem como 

principais funções: manter concêntrico o giro da máquina, transmitir os esforços 

estáticos e dinâmicos aos apoios da cruzeta e, então, para as fundações, além de 

garantir a rigidez necessária ao conjunto rotativo no que se refere à rotação crítica 

(vibrações).  
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O mancal de escora é composto pelo bloco de escora e de segmentos 

revestidos com metal patente. Ele por sua vez é o componente que suporta toda a 

carga axial do rotor do gerador.  

 

3.2 ASPECTOS DO MONITORAMENTO  

 

Segundo Mchugh (1979) apud Brito Júnior (2017) mancais radiais com 

segmentos oscilantes podem operar livres de falhas por décadas. Entretanto, existem 

dezenas de fatores que podem levar um mancal a apresentar defeitos e a falhar, 

fatores relacionados com o projeto, com a fabricação, com a montagem e com a 

operação de mancais. 

Segundo Brito Júnior (2017), a medição e o monitoramento das componentes 

estática e dinâmica das cargas nos mancais radiais de hidrogeradores verticais podem 

ser determinadas através dos seguintes procedimentos de: 

 Por medição da deformação nos braços da cruzeta do mancal; 

 Por medição direta das cargas nos segmentos dos mancais; 

 Por estimativa, utilizando os deslocamentos das vibrações das cruzetas 

dos mancais; 

 Por estimativa, utilizando a excentricidade do eixo medida através de 

transdutores de proximidade. 

Na análise de vibração se aplicam normalmente transdutores para medir 

aceleração, velocidade e deslocamento. A escolha de um determinado transdutor 

depende das frequências que se deseja a análise e das limitações do ambiente.  

Outros sensores podem ser utilizados para efetuar a análise de vibração tal 

como: o sensor capacitivo, que mede o deslocamento relativo entre duas superfícies, 

o sensor indutivo que além de medir o deslocamento relativo é sensível a velocidade 

e sensor ultrassônico que capta as ondas de choque e oriundas de defeitos 

(ALMEIDA, 2008). 

Segundo Silva (2013), devido às condições ambientais das Usinas 

Hidrelétricas, ao princípio de funcionamento do sensor e também pelo material do eixo 

das unidades geradoras, o sensor de proximidade utilizado nos sistemas de 
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monitoramento é o sensor indutivo. Seu princípio de funcionamento é baseado nas 

alterações do campo magnético entre o sensor e o objeto, que ocorrem devido o 

surgimento de correntes de Foucault induzidas.  

É considerado o melhor tipo de sensor para se medir a vibração lateral e 

também axial do rotor em máquinas elétricas rotativas. Eles são montados 

diretamente na estrutura dos mancais dentro de furos rosqueados ou utilizando 

suportes rígidos adjacentes, fixados na carcaça do mancal (SILVA, 2013). 

 

Figura 3.2 – Ilustração do sensor indutivo e seu princípio de funcionamento. 

 
Fonte: SILVA, 2013. 

 

Na pesquisa em questão o monitoramento de vibração da máquina em estudo 

foi realizado utilizando o procedimento por estimativa, onde são implantados um 

arranjo de dois transdutores de proximidade sem contato do tipo indutivo.  

Seu funcionamento se baseia na variação da relutância magnética de um imã 

permanente, devido a aproximação oscilante de um material ferromagnético. 
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Figura 3.3 – Fixação do sensor de deslocamento ou proximidade da unidade em estudo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os suportes dos transdutores são fixados no anel que apoia os segmentos do 

mancal, separados de 90º entre si como mostra a figura abaixo.  

Essa forma de arranjo dos sensores indutivos também citada por Silva (2013), 

que afirma que a norma ISO 7919 recomenda que os sensores para medição de 

deslocamento relativo ou absoluto estejam fixados em pontos próximos a cada um 

dos mancais da máquina. Devem ser montados radialmente, e no mesmo plano 

transversal, perpendiculares entre si (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Arranjo de instalação dos transdutores de vibração em 90º. 

 

Fonte: Adaptado de BRITO JÚNIOR, 2017. 

 

O funcionamento do sistema de medição de vibração por meio dos sensores 

de proximidade é explícito nos ensinamentos de Almeida (2008) onde, a fonte de 

energia é fornecida por um sinal elétrico DC de 24 volts.  

Internamente o proxímetro possui um oscilador que converte parte da energia 

de entrada em um sinal de alta frequência cuja faixa é da ordem de Mega-hertz (MHz).  

Na próxima ilustração (Figura 3.5) está posto à mostra o quadro de aquisição 

de dados de vibração do mancal guia turbina. Ressalte-se que outro quadro com a 

mesma configuração foi utilizado para a obtenção de dados do mancal guia gerador 

da unidade geradora. 
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Figura 3.5 – Quadro do sistema de medição de vibração do mancal guia turbina (MGT). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Este sinal de alta frequência é direcionado para a bobina do transdutor via 

cabo coaxial resultando na excitação do dispositivo. Tal excitação produz um campo 

magnético que se irradia da ponta do transdutor.  

Quando a ponta do sensor fica próxima a uma superfície condutora, correntes 

parasitas são induzidas na superfície do material, consumindo energia da excitação 

do transdutor e reduzindo sua amplitude.  

Como a distância entre a ponta do transdutor e o material condutor é variada, 

uma tensão DC correspondente é gerada na saída do proxímetro, que irá variar 

proporcionalmente à variação da distância entre a transdutor e o eixo (ALMEIDA, 

2008). 

 

3.3 ASPECTOS DE DIAGNÓSTICOS  

 

Com a análise de vibrações, a condição de máquinas elétricas rotativas pode 

ser monitorada continuamente, e diversos problemas e falhas que comprometem sua 

operação podem ser detectados (SILVA, 2013). 
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Conforme ensinamentos de Scheffer e Girdhar (2004, apud SILVA, 2013, p. 

44), os seguintes problemas podem ser detectados e ou agravados pela vibração: 

 Desbalanceamento; 

 Excentricidade; 

 Desalinhamento; 

 Folgas; 

 Defeitos nos mancais; 

 Falhas Elétricas; 

 Roçamento do Rotor; 

 Cavitação; 

De maneira geral o funcionamento das máquinas gera forças internas com 

amplitudes variáveis devido ao ciclo de movimento de seus componentes. O 

aparecimento ou presença de falha se dá pela geração de forças ou por mudanças 

nas forças geradas devido o funcionamento normal da máquina.  

Quando as forças responsáveis pelas excitações aumentam além do normal 

ou excedem limites, este fato é geralmente ocasionado devido à deterioração da 

integridade do equipamento. Essa mudança física das forças existentes é geralmente 

detectada como uma mudança nas características das respostas vibratórias da 

máquina (ALMEIDA, 2008). 

As fontes excitadoras de máquinas hidroelétricas podem ter origem diversas 

como elétrica, mecânica, hidráulica e magnética. 

Segundo Nascimento (1995), vibrações em motores e geradores também 

podem ocorrer devido problemas elétricos. No caso de máquinas hidroelétricas, as 

excitações com origem no gerador se propagam e se combinam com outras de origem 

distintas produzindo vibrações sobre os elementos da estrutura em função do tipo de 

construção da máquina, bem como, do número e posição dos mancais e seus 

suportes. Transmite-se fortemente ao estator e aos mancais ao seu redor, e com uma 

menor intensidade para a turbina e os mancais adjacentes (Apud ALMEIDA, 2008). 

A partir da presença de uma fonte excitadora elétrica, que advém da partida 

estressante de um gerador, é possível obter incitação hidráulica que segundos 
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ensinamentos de Almeida (2008), essas excitações são oriundas da interação do fluxo 

de água em parte fixas e móveis da turbina.  

A condição de estudo considera a partida da máquina como um regime 

transitório, isto é, um estágio momentâneo onde nota-se de maneira específica para 

cada modalidade de partida estudada um aparecimento de uma energia vibratória 

espalhada em alta frequência que de alguma maneira pode carregar consequências 

consideráveis a máquina.  

A análise do procedimento de partida da unidade geradora associa fontes de 

excitações elétricas com hidráulicas. É justamente os efeitos desse procedimento, que 

de maneira direta, relaciona engenharia de controle com a elétrica, no que diz respeito 

ao processo de start, e evidencia possíveis resultados acerca da vibração e suas 

consequências, tanto de vida útil de equipamentos associados como operacional que 

concerne com a disponibilidade. 

 

3.4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS 

 

A origem dos dados se fundamenta nos processos de partida de um 

hidrogeradores de uma usina de grande porte que tem como fomento central, além do 

processo de modernização, o levantamento da melhor modalidade de partida da 

unidade geradora, levando em consideração os níveis de vibração, por meio de 

deslocamento radial, durante testes funcionais de start. 

O estudo de engenharia elétrica em proposta supracitada norteia-se na 

melhor opção de partida automática para máquina em modernização, em detrimento 

da vibração ocasionada por cada uma das filosofias de partida.  

Foram aproveitados os ensaios de comissionamento da unidade bem como 

realizados ensaios específicos da unidade antes e após processo de modernização 

do sistema de regulação primária. 

Os ensaios da unidade foram resumidos em adquirir dados relativos a 

vibração dos mancais radiais, que são os mancais guia gerador (MGG) e guia turbina 

(MGT), bem como sinais de abertura do distribuidor e velocidade da unidade.  
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Os dados foram coletados durante procedimento de partida, que é o foco, 

atendendo o tempo necessário para que, através do respectivo modo de partida, a 

máquina chegue a 100% da sua rotação nominal. 

Para a realização dos ensaios foram necessários dois momentos de aquisição 

de dados. Num primeiro momento a unidade geradora possuía o modelo antigo de 

controle de velocidade, onde encontrava-se a modalidade de partida automática por 

abertura.  

No segundo momento, já com o modo de partida automática acelerométrica, 

o ensaio foi feito após todo processo de modernização do controle de velocidade. 

A figura a seguir mostra os principais equipamentos utilizados para realização 

dos ensaios.  

Figura 3.6 – Sistema de aquisição de dados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foi utilizado um controlador programável do fabricante REIVAX modelo 

CPXCan (versão 3.0) para a aquisição e processamentos dos dados. Outros 

equipamentos de instrumentação do sistema de regulação que foram instalados são: 

uma fonte de alimentação em 24Vdc, um disjuntor de proteção e dois transdutores.  

Os transdutores foram aplicados para recebem e convertem os sinais de 

velocidade e abertura do distribuidor de corrente para um sinal de tensão específico e 

os envia para o controlador.  
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Para os sinais de vibração dos mancais radiais MGG e MGT, foi colocado um 

amplificador de sinal DC da ACCUDATA com 4 canais, onde foram introduzidas as 

mostras de vibração e, posteriormente enviadas para o controlador com faixa de sinal 

desejada para processamento. 

Figura 3.7 – Amplificador de sinal DC. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para a configuração do controlador programável foi utilizado um notebook 

com os seguintes softwares: Sistema de Edição de Configurações (SEC) e Sistema 

de Visualização de Curvas (SVC) para o levantamento de curvas necessárias para 

analisar os dados obtidos nos ensaios realizados (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Visual do software de edição de configuração e monitoramento. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O processo de partida da unidade geradora utilizada para pesquisa é feito de 

maneira manual local, por meio do comando direto na IHM localizada na parte frontal 

do painel do Regulador de velocidade.  

Esse procedimento final é feito após ter sido verificado uma série de pré-

condições necessárias para dar início ao giro. São estabelecidas as bombas de óleo 

dos mancais, regulador de velocidade e de injeção forçada.  

O freio é desaplicado e, a partir do comando do controle do regulador, é dado 

início a abertura do distribuidor e consequentemente a partida do grupo girante. 

Os resultados obtidos durante o instante de partida, tanto antes como após o 

processo de modernização do controle primário de regulação da unidade geradora, 

serão apresentados e analisados no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS DOS ENSAIOS DE PARTIDA 

 

Os resultados obtidos da pesquisa serão tratados a partir de duas concepções 

de reguladores de velocidade e seu respectivo modelo de partida automática. Além 

dos dados relativos a partida, serão abordadas as prerrogativas acerca do processo 

de modernização do sistema de controle de velocidade.  

A unidade geradora utilizada para realização dos experimentos encontrava-

se com um sistema de controle e comando da turbina considerado de certa maneira 

bem ajustado e confiável no que diz respeito a seu funcionamento.  

Porém, diante da sua grande importância para o sistema elétrico de potência, 

da dificuldade em se obter peças de substituição e de acessar o controlador lógico 

programável fez-se necessário a substituição do regulador e a partir dessa 

modernização foram inferidas informações a respeito do processo de retrofit e do 

processo de mudança da modalidade de partida da máquina, buscando salientar os 

aspectos qualitativos e quantitativos. 

Dentro da análise das modalidades de partida da unidade geradora são 

abordados temas multidisciplinares e interdisciplinares. O estudo evidencia uma 

pesquisa de âmbito elétrico onde são atrelados conhecimentos e ações de áreas 

como a da engenharia de controle de automação, parte fundamental no processo de 

regulação, e engenharia mecânica no que diz respeito a ação final do regulador e os 

reflexos de seu funcionamento. 

No contexto da manutenção, a substituição do painel do regulador de 

velocidade expõe de maneira direta os benefícios que justificam tal mudança. Essas 

vantagens refletem em uma maior vida útil de vários outros sistemas associado a 

regulação primária.   

O quadro a seguir singulariza alguns pontos positivos referentes ao 

procedimento de modernização do sistema de regulação. 
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Quadro 4.1 – Aspectos qualitativos acerca da modernização do regulador de velocidade. 

Área de Interesse 

 

Regulador Digital GC - 

414 (NOVO) 

 

Regulador Digital VGC - 

711 (ANTIGO) 

 

Manutenção 

Novos componentes 

elétricos e eletrônicos 

com fácil disponibilidade 

no mercado. 

Equipamentos elétricos e 

eletrônicos com difícil 

reposição. 

Acesso facilitado para 

equipe de engenharia de 

manutenção ao 

controlador lógico 

programável - CLP. 

Acesso ao CLP 

dificultado por falta de 

equipamento e software, 

bem como de assistência 

técnica do fabricante. 

Parametrização e 

monitoramento de 

funcionalidades mais 

amigável e acessível. 

Devido ao difícil acesso, 

possui uma manutenção 

do controle mais restrita 

quanto ao ajuste de 

parâmetros. 

 

 

Operação 

 

 

Acesso a alarmes e 

registros de forma mais 

intuitiva, seja de maneira 

local ou remota. 

Acesso a alarmes de 

forma indireta através de 

outros painéis, como por 

exemplo Quadro de 

comando do gerador. 

Novos recursos como 

modo de partida em 

Black-start e controle 

remoto. 

Comando local com 

auxílio de chave de 

seleção e botoeira de 

acionamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Flores Belo (2017), a manutenção é facilitada pelos registros de 

alarmes e eventos, que são registros periódicos de ocorrências do processo que 

facilitam as tomadas de decisões e as intervenções da manutenção.  
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Os reguladores de velocidade mais modernos apresentam como vantagens 

novos modos de operação (como partida em Black-start), controle remoto, integração 

com o controle de tensão, compensação síncrona, quando conveniente, malha de 

controle digital para potência ativa, velocidade e abertura do distribuidor, e melhor 

desempenho dinâmico no controle com maior estabilidade (GOMES, 2013). 

O modelo atual do regulador que sofrera substituição, possui uma modalidade 

de partida automática por aberturas. Ou seja, inicialmente o distribuidor recebe um 

comando do circuito digital de abertura através da bobina de imersão, fazendo com o 

mesmo abra até o 1º estágio que é uma abertura pré-determinada em 

comissionamento.  

À medida que a rotação vai elevando os sensores de proximidade dos 

mancais radiais, os mancais guia turbina e gerador, são monitorados via sistema de 

medição montado para ensaio e, diretamente do painel do regulador, são adquiridos 

sinais de velocidade e abertura do distribuidor.  

Após a rotação chegar a um valor específico o distribuidor recebe um 

comando de fechamento para um valor típico que se refere ao 2º estágio de abertura 

até que a máquina, diante da ativação do controle de velocidade pelo CLP, mantenha-

se estabilizada na sua velocidade nominal.  

De maneira análoga, no que diz respeito ao acionamento do controle de 

velocidade por parte do CLP, no modo de abertura acelerométrica do novo regulador 

implantado a abertura do distribuidor é feita através do ajuste do controle de 

aceleração para um valor típico, fazendo com que essa abertura ocorre de maneira 

menos estressante para as partes mecânicas estáticas e dinâmicas do gerador.  

No contexto da engenharia de regulação e controle, alguns pontos são 

importantes e determinantes para a escolha da modalidade de parte. No quadro a 

seguir são abordados, de maneira resumida, esses fatores determinantes. Foram 

observados alguns aspectos preliminares acerca dos sinais de velocidade e abertura 

do distribuidor de ambos os modos de partida automática. Com essas observações 

foi elaborado o quadro 4.2. 
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Quadro 4.2 – Resultados iniciais acerca dos dois modos de partida automática. 

TIPOS DE PARTIDA 
Tempo de 

Abertura 

Torque 

abertura 

Vibração 

na 

abertura 

Overshoot 

velocidade 

Estágios de Abertura 

Possui um 

tempo de 

abertura menor. 

Torque 

inicial de 

abertura 

maior. 

Vibração em 

processo de 

abertura 

maior. 

Maior 

porcentagem 

de 

ultrapassagem 

de sinal de 

Velocidade. 

Acelerométrica 

Tempo de 

abertura mais 

longo. 

Torque de 

abertura 

menor. 

Vibração em 

processo de 

abertura 

maior. 

Ultrapassagem 

de sinal de 

sinal de 

velocidade 

reduzida. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro acima foi elaborado mostrando aspectos qualitativos, uma vez que 

não foi possível realizar medições precisas de torque de abertura para os dois tipos. 

Entretanto segundo Voith Hydro (2018), a partir de constatação feita em um gerador 

similar com turbina tipo Francis, esse torque de abertura é reduzido ao passo que a 

modalidade de partida é alterada para o modo acelerométrico. 

Os demais fatores, como tempo de abertura, vibração e Overshoot serão 

devidamente explícitos após relatos dos resultados obtidos nos ensaios realizados 

para os dois modelos de partida e seus respectivos reguladores. 

 

4.1 PARTIDA COM MODALIDADE AUTOMÁTICA POR ABERTURAS 

 

A ilustração abaixo (Figura 4.1) mostra as curvas de abertura do distribuidor 

e a frequência de rotação da unidade geradora com o regulador de velocidade antigo 

e com modo de partida por aberturas. 

 

 



Capítulo 4 – Análise dos resultados dos ensaios de partida                              53 

 

Figura 4.1 – Curva de partida automática por abertura.

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No referido gráfico da figura 4.1 o tempo de partida inicia-se com um valor 

alto. Isso é devido ao fato dos freios do gerador ter atrasado o instante de partida da 

máquina por parte do operador. Enquanto não houver a sinalização de freios 

desaplicados o procedimento de partida não é iniciado. 

Dentro desse momento que não ocorria a sinalização de freios desatuados a 

máquina deslizava sobre a película de óleo injetado pela bomba de injeção forçada. 

Abaixo estão as observações retiradas da análise e procedimentos para 

realização dos ensaios de partida, tomando como referência a modalidade de partidas 

com curva característica por abertura. 

 A partida da máquina ocorreu com quase 5 minutos de atraso devido ao 

retardo da liberação da partida pelo sistema de freio. Partiu-se a máquina 

no instante de 298 segundos, após sinalização de freios desatuados 

aparecer, que por sua vez ocorreu 1 minuto após o acionamento da bomba 

de injeção;  

 O tempo total de partida da abertura até 100% da rotação foi de 

aproximadamente 56 segundos; 

 Overshoot de aproximadamente 3%; 

 Parâmetros de abertura automática do distribuidor: 

 

 ±22% na abertura 1 com velocidade de 0 a ±94% da rotação nominal; 

Overshoot 

Abertura 1 Abertura 2 Velocidade Final 
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 ±16% na abertura 2 com velocidade de ±94 a ±101% da rotação nominal; 

 ±12% de abertura para a estabilização da velocidade em 100%. 

 

 Deslocamento radial do MGG Direita: 

 

 +30,8µm no momento da partida; 

 Pico positivo de +577,2µm com abertura de ±22% e rotação 

21%(25,2rpm); 

 Pico negativo de -203,4µm com abertura de ±22% e rotação de 

±31,6%(37,94rpm); 

 Em regime considerando no tempo de 424 segundos ± 320µm. 

Figura 4.2 – Gráficos de rotação, abertura e vibração do MGG sensores direita e montante 

respectivamente. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O destaque em círculo nos gráficos de vibração relativa do mancal guia 

gerador da imagem acima, evidencia uma elevação considerável da vibração no 

instante da abertura 1 que possui relação direta com o estresse sofrido pela máquina 

devido o torque de partida com o modelo de start por aberturas.  

Nota-se que em regime estabilizado de velocidade a vibração se comporta de 

maneira esperada, tomando como referência a presença de oscilação controlada e 

constante, sem aumento da amplitude da curva. 

A seguir serão descritos os resultados obtidos em ensaio na partida da 

unidade geradora com o novo regulador digital de velocidade implantado e 

comissionado já com a modalidade de partida automática acelerométrica.  

 

4.2 PARTIDA COM MODALIDADE AUTOMÁTICA ACELEROMÉTRICA 

 

A ilustração abaixo (Figura 4.3) mostra as curvas de abertura do distribuidor 

e a frequência de rotação da unidade geradora com o regulador de velocidade novo 

comissionado e com modo de partida automática acelerométrica. 

 

Figura 4.3 – Curva de partida automática acelerométrica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na curva característica acima, relativa a partida acelerométrica, é feito um 

ajuste do controle de aceleração e da velocidade de acionamento do dado controle, 

que, por conseguinte, por meio do controlador PID com os seus devidos ajustes, 

resultou na redução significativa do sobressinal de velocidade. 
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Nesse processo de start se obtém um tempo total de partida mais elevado. 

Entretanto, esse atraso na partida reflete numa condição menos estressante durante 

o processo inicial, que por sua vez refletirá nos resultados de vibração e seus efeitos. 

Abaixo estão as observações retiradas da análise e procedimentos para 

realização dos ensaios de partida, tomando como referência a modalidade de partidas 

com curva característica por abertura. 

 A partida da máquina ocorreu com aproximadamente 13 segundos após a 

sinalização de freios desatuados que por sua vez ocorreu 1 minuto após o 

acionamento da bomba de injeção;  

 O tempo total de partida da abertura até 100% da rotação foi de 

aproximadamente 140 segundos; 

 Não foi observado Overshoot no sinal de velocidade; 

 Parâmetros de abertura automática do distribuidor: 

 

 ±6% primeiro na abertura de partida com velocidade de ±3,4 a ±13,4% 

da rotação nominal; 

 Com ajuste de controle de aceleração em 0,8% /s², velocidade de 

acionamento de controle de aceleração em 10% e com velocidade de 

ativação do controle PID pelo CLP em 92% obteve-se ponto inicial e final 

de abertura ±6,5 e 16,5% segundos com velocidade de ±13,2 e ±110,4% 

da rotação nominal; 

 ±13% de abertura para a estabilização da velocidade em 100%. 

 

 Deslocamento radial do sensor MGG Direita: 

 

 +65,4µm no momento da partida; 

 Pico positivo de +62,7µm com abertura de ±22% e rotação 

101%(121,4rpm); 

 Pico negativo de -272,6µm com abertura de ±16% e rotação de 

±94,4%(113,3rpm); 

 Em regime considerando no tempo de 160 segundos ±113,9µm. 
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Figura 4.4 – Gráficos de rotação, abertura e vibração do MGG sensores direita e montante 

respectivamente. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O destaque no gráfico da figura 4.4 mostra a redução significativa de 

vibração relativo ao torque inicial de abertura. Observa-se que após esse período a 

vibração se comporta de maneira uniforme dentro do esperado. 

Os dados de vibração do mancal guia turbina, de ambos procedimentos de 

partida, não refletiu em uma melhora significativa de vibração, comparando com os 

dados do MGG.  
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Observou-se que durante o torque inicial houve uma redução da variação da 

vibração, porém durante maior parte do tempo da partida a vibração relativa oscilou 

dentro de uma faixa de valor maior no modo acelerométrico. De uma maneira geral, 

para o mancal guia turbina não houve um resultado significativo de redução de 

vibração relativa.   

Comparando-se o comportamento do gerador durante os dois processos de 

partida, diante da mudança estabelecida ao modernizar todo o controle do regulador 

de velocidade, foi proposto que a alteração da filosofia de partida, além dos aspectos 

qualitativos do retrofit, trouxe uma melhor condição de trabalho para a unidade 

geradora, aumentando-se a vida útil de mancais radiais por exemplo, uma vez que a 

vibração tem relação direta no seu funcionamento.  



59 
 

CONCLUSÃO 

 

 

Os sistemas de regulação primária de usinas hidrelétricas possuem papel 

fundamental para o sistema elétrico de potência, uma vez que o ajuste de potência 

elétrica gerada deve-se manter concisa com a demanda solicitada, e é sabido que 

essa regulação está associada a variação de frequência do sistema.  

Diante da relevância do sistema de regulação em questão para a manutenção 

do SEP, é imprescindível uma correta manutenção e operação desse sistema, bem 

como ter equipamentos confiáveis e de fácil acesso no mercado. 

O presente trabalho, de forma atender os objetivos propostos inicialmente, 

procurou apresentar um entendimento acerca do regulador de velocidade.  

Em seguida buscou-se mostrar o processo de retrofit do sistema de regulação 

de um gerador hidráulico de grande porte e suas vantagens para as áreas que atuam 

em proximidade com o sistema a ser modernizado. Além disso, a pesquisa se prestou 

a expor os tipos de partida que a unidade geradora possui, antes e após procedimento 

de retrofit.  

Por conseguinte, com base em dados coletados em ensaios realizados no 

gerador e seu regulador, foi discriminado os efeitos que essas partidas podem 

conceber para a máquina e seus equipamentos associados. 

Na conjuntura da modernização, conclui-se que houve benefícios tanto para 

a manutenção como à operação. O acesso à tecnologia que existia instalada no antigo 

regulador tinha limitações para a equipe de manutenção, além de não ter 

equipamentos sobressalentes nem facilidade de se encontrar no mercado.  

O novo regulador fornece uma aproximação maior por parte da manutenção, 

bem como disponibiliza novos recursos que beneficia a sua operação e reflete em 

melhores índices de disponibilidade e reestabelecimento. 

A parte experimental do trabalho consistiu na realização de ensaios no 

gerador antes e após a mudança do controle. Foram realizadas partidas da máquina 

e durante esse processo foram coletados dados de velocidade e abertura do 

distribuidor, bem como aquisição de elementos de vibração dos mancais radiais. Os 

dados foram trabalhados e analisados em software.  
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Com a análise dos sinais de velocidade e abertura e de vibração de ambos os 

modos de partida, pode-se verificar que houve um aumento do tempo total de partida 

da máquina em estudo.  

Entretanto, diante da grandeza dos equipamentos envolvidos ao sistema e de 

seus custos, esse instante de tempo sobre a partida é desprezível, ainda mais quando 

se obtém uma considerável redução dos índices de vibração MGG, na faixa que 

consiste no maior torque e estresse da máquina consequentemente.  

A partir da pesquisa e dos resultados obtidos conclui-se que o objetivo do 

trabalho foi alcançado, tendo em conta que diante das análises e resultados foi 

possível inferir sobre aspectos relativos aos processos de partidas estudados, que se 

relaciona com a conservação de ativos da geração hidráulica e suas disponibilidades. 

Nestes termos, a partir da relação entre vibração e desgastes de elementos 

dinâmicos (Mancais Guias Gerador), a partida acelerométrica melhorou as condições 

de vibração, apresentado um declínio de 577,2 para 62,7µm no pico positivo para 

abertura de 22%. 

Portanto, tomando os indicadores de vibração em relação à vida útil dos 

sistemas MGG, há que se reconhecer, a partir de elementos gráficos (Figuras 4.2 e 

4.4) que a estabilidade da vibração na partida acelerométrica produz reflexos positivos 

(aumento) da vida útil do conjunto gerador-turbina. 

Como possível continuidade do tema proposto, há possibilidade de, em 

trabalhos futuros, se obter mais informações que possam de alguma maneira reduzir 

índices de indisponibilidade e, consequentemente, financeiros por parte de usinas 

hidrelétricas, o estudo das cargas no sentido axial, onde reflete-se no mancal escora 

é de grande interesse. 

Segue também como possível continuação da pesquisa o uso de outra técnica 

de análise de severidade de vibração que se obtém pelas medições absoluta das 

partes estacionárias da máquina. Essas medições podem ser feitas, por exemplo, por 

transdutores sísmicos que podem ser de velocidade ou acelerômetro acoplados ao 

eixo da máquina.   
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