
E-mail para contato: luciana.lezira@estacio.br IES: UNESA

Autor(es): Wendel Pessanha; Marcelo da Penha Rodrigues; Luciana Lezira Pereira de Almeida; Moises Duarte Filho; Jonathan 
Valverde Lisbôa

Palavra(s) Chave(s): Divisão de cargas; Descarte de cargas; Isócrono; Droop; Sistemas Ilhados

Título: GERECIAMENTO DE CARGAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS ILHADOS

Curso: Engenharia Elétrica

Exatas e Engenharias

RESUMO

Este trabalho tem por finalidade, demonstrar a importância de se ter um sistema de gerenciamento de cargas ativas e reativas, aplicadas em 
plantas de geração ou co-geração de energia elétrica, que possuem barramentos não sincronizados ao sistema interligado nacional – SIN. Um 
sistema de gerenciamento de cargas em barramentos ilhados, monitora constantemente a frequência/potência do sistema elétrico e através de 
algorítimos específicos, controla a divisão do fluxo de cargas entre geradores em paralelo, executa a inibição/permissão de funcionamento das 
cargas, atuando diretamente no dispositivo de manobra e realiza descarte de cargas por deficiência de frequência ou potência, evitando que a 
unidade geradora não desarme por proteção elétrica, no caso, sub frequência.  O presente trabalho destaca o estudo de gerenciamento de cargas 
ativas e reativas em sistemas elétricos de potência ilhados, fluxos de cargas, estudos dos algoritmos para divisão e descarte de cargas por 
deficiência de potência/frequência, métodos utilizados para prioridade de descarte e inibição de cargas. Apresenta finalmente, uma aplicação 
pratica de controle e gerenciamento de dois turbos geradores síncronos, operando em paralelo em divisão de cargas no barramento de 13.8KV 
isolado do sistema interligado nacional. Simulações de sequencia de partida/parada, sincronismo, operação em modo droop/Isoch e deficiência 
de frequência/potência serão executados e os resultados apresentados através de gráficos para analises e discussões. Ressaltamos que o 
simulador utilizado neste trabalho, foi desenvolvido pelo próprio autor para demonstração pratica durante a apresentação. Os algoritmos de 
controle foram desenvolvidos utilizando o programa RSLOGIX 5000 e e executado pelo controlador RSLOGIX 5000 EMULATOR, ambos do 
fabricante Rockwell. A interface homem-máquina (IHM) de monitoramento utilizado foi o INTOUCH, do fabricante Wonderware. O resultado 
apresenta os esquemas básicos de descarte de cargas e esquemas típicos para problemas específicos, como a falta de estabilidade e sobrecarga 
de equipamentos elétricos. Além disso, este trabalho discorreu sobre a automação de sistemas de potência, apresentado os requisitos básicos de 
automação necessários em um sistema elétrico ilhado para a implementação de um gerenciamento de cargas. Pode-se verificar que o esquema 
de descarte de carga e uma solução simples e eficiente para distúrbios elétricos complexos, desde que sejam obedecidos os tempos de atuação 
do descarte.  Foi possível notar através de gráficos, os tempos para detecção de uma deficiência de frequência até a atuação do descarte, 
retirando as cargas do sistema elétrico. Verificou-se também, o tempo de resposta das turbinas aero derivadas submetidas a sobrecargas e 
condições de instabilidades para recuperar o equilíbrio da frequência. Por final, quase todos os distúrbios, métodos de controle, operações e 
falhas foram simulados e mostrados em tempo real. Os resultados obtidos mostram a precisão e a agilidade do gerenciador em tomadas de 
decisões para evitar um colapso no sistema elétrico. O descarte de carga deve ser a última opção para a recomposição do sistema elétrico, uma 
vez que a eliminação de cargas quase sempre envolve prejuízos econômicos.
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