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1 Introdução 
 

As funções elétricas são o conjunto de programas de computador desenvolvidos com o objetivo de 
automatizar as tarefas do operador de subestação, que cumprem automaticamente as rotinas de operação, 
minimizando a relação de equipamentos a operar por operador remoto. Estes processos são executados no 
microcomputador local da própria subestação onde é executado o sistema de Supervisão, Controle e 
Aquisição de Dados – SCADA e são opcionais, isto é, eles podem ou não estar presentes.  

 
O sistema de automação de subestações e redes de distribuição da COPEL – Companhia Paranaense 

de Energia foi concebido e desenvolvido de forma a conciliar baixos custos de operação, instalação e 
manutenção aliados à robustez, tolerância a falhas, modularidade e funcionalidade. As funções elétricas 
são executadas localmente nas Unidades de Aquisição e Controle - UACs e na Unidade Central de 
Controle – UCC, que compõem os níveis 1 e 2 do sistema automatizado, respectivamente. 

 
Estas funções e os equipamentos do sistema elétrico são supervisionados e controlados pelos 

operadores a partir dos centros de operação, que caracterizam o nível 3 do sistema automatizado. As 
subestações da transmissão são supervisionadas à distância pelo Centro de Operação de Estações -  COE. 
As subestações de distribuição, as redes elétricas e os barramentos de carga das subestações de 
transmissão são supervisionadas pelo Centro de Operação da Distribuição – COD. 

 
 

2 As Unidades de Aquisição e Controle 
 

As UACs são a base do sistema automatizado, sendo instaladas de forma distribuída nos diversos 
circuitos da subestação e em chaves da rede. Responsáveis, principalmente, pela aquisição de dados de 
estados e medidas e pelo envio de comandos,  utilizam conceitos de transdução amostrada na aquisição de 
medidas analógicas. Em função da sua proximidade com os circuitos automatizados e restrições de 
atuação de algumas funções, possibilita o uso do conceito de função distribuída, ou seja, parte das funções 
automáticas podem ser executadas pela própria unidade. 

 
Uma das funções da unidade é a detecção de sobrecorrente. Quando esta unidade está instalada na 

rede de distribuição, possibilita uma reconfiguração rápida da rede através de acionamento à distância das 
chaves supervisionadas a partir do COD. A detecção de sobrecorrente pela UAC permite a identificação, 
na UCC, do circuito alimentador causador do disparo da função de recomposição do barramento de carga 
que atua quando, por falha do equipamento ou proteção de um religador, causa a abertura do disjuntor 
geral do barramento. 

 
A medição da freqüência do sinal elétrico, feita pela própria unidade, aliada à necessidade de 

atuação imediata da abertura de religadores, quando da queda do valor de freqüência abaixo de valores 
pré-definidos, permite o desligamento do alimentador por subfreqüência. Esta função, executada na UAC, 
aliada à função de religamento de carga executada na UCC, compõe a função de Esquema Regional de 
Alívio e Religamento de Carga - ERAC.  

 
Outra característica do seu projeto de software é a tolerância a falhas: mesmo que haja uma falha no 

módulo de aquisição de estados/envio de comandos, a unidade ainda será capaz de isolar o problema e 
continuar com a parte de aquisição de medidas analógicas. 

 
3 As Funções Baseadas no Sistema SCADA 

 
Na UCC, são duas as formas que as funções podem ser executadas: utilizando diretamente as 

funções do sistema SCADA ou através de um modelo lógico da subestação, sendo que este último será 
explicado mais adiante. 

 
As funções baseadas no sistema SCADA utilizam diretamente os recursos do sistema de supervisão e 

controle, ou seja, acesso às informações de medidas analógicas de referência da função, estados de 
equipamentos e proteção e possibilidade de emissão de comando de controle nos equipamentos. Estas 
funções são independentes, ou seja, para o seu funcionamento, basta o seu lançamento sob o sistema 
SCADA. Arquivos de configuração da função contém as referências necessárias para que a função seja 
executada corretamente. 
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Assim, foram desenvolvidas funções de imagem térmica de transformadores, de controle de tensão 

que utilizam bancos de capacitores e comutadores de tap sob carga de transformadores/reguladores de 
tensão, corte de carga por subtensão e transferência automática de fonte alternativa em subestações de 
34,5/13,8kV.  

 
 
 

4 Imagem Térmica Digital 
 
Esta função é responsável pelo gerenciamento do controle de temperatura de transformadores 

através do acionamento do sistema de ventilação, para a refrigeração do óleo do transformador.  
 

Periodicamente a função realiza a leitura da temperatura de topo do óleo e da corrente que circula 
em cada enrolamento do transformador. Baseado nestas informações a função calcula a temperatura dos 
enrolamentos e, comparando com valores pré-estabelecidos de temperatura, determina a necessidade de 
ligamento e desligamento dos ventiladores e o disparo dos alarmes. 

 
Os alarmes de temperatura são disparados quando são ultrapassados certos limites: num primeiro 

nível, ocorre o alarme de advertência e, se a temperatura continuar aumentando, ocorre o alarme de 
urgência. Estes alarmes são utilizados tanto para a temperatura do óleo como para a de enrolamento. 

 
Para a execução correta da função, diversas informações devem ser configuradas, tais como 

constante térmica de tempo do óleo do transformador, expoente de elevação de temperatura, corrente 
nominal dos enrolamentos, gradiente de temperatura em condições normais de operação do 
transformador, entre outras. A partir destas informações e do sistema SCADA, a função executa as 
seguintes ações: cálculo da temperatura do ponto mais quente dos enrolamentos, verificação da 
necessidade de acionamento do primeiro e segundo grupo de ventiladores e verificação dos alarmes de 
advertência e urgência do óleo e enrolamento. 

 
5 Controle de Tensão nas Subestações de Transmissão e de Distribuição 

 
A manutenção da tensão de fornecimento de energia elétrica aos consumidores dentro de faixas 

determinadas é um compromisso da concessionária, e critério de planejamento para o dimensionamento 
do sistema. Na Copel, o sistema elétrico foi padronizado com duas tensões nominais primárias: 13,8 kV e 
34,5 kV. Foi estabelecido ainda que as tensões primárias de fornecimento são: 13,2 kV e 33 kV, 
respectivamente. 

 
Nestas condições, atendendo a legislação atual e aos critérios de qualidade estabelecidos pela 

empresa, em regime normal de operação, a tensão em qualquer ponto do sistema 13,8/34,5kV deve ficar 
dentro das faixas mostradas na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Faixas de tensão de operação 

Tensão Nominal Tensão de Fornecimento 
Faixa 

Tensão Mínima Tensão Máxima 
13,8 kV 13,2 kV 12,9 kV 13,8 kV 
34,5 kV 33,0 kV 32,25 kV 34,5 kV 

 
 

Para manter estes níveis de qualidade no atendimento ao consumidor, são utilizados diversos 
recursos no sistema, entre eles o comutador de tap de transformadores em subestações de transmissão, 
bancos reguladores de tensão e bancos de capacitores em subestações 34,5/13,8 kV. 

 
O Controle Automático de Tensão – CAT é uma função que tem como objetivo manter a tensão nos 

circuitos  de 13,8kV e 34,5kV dentro de faixas de tensão pré-estabelecidas, compatíveis com as 
necessidades do sistema elétrico. 
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5.1 Controle de Tensão com Transformadores 
 

A filosofia de funcionamento adotada para comutação de tap de transformadores utiliza basicamente 
dois princípios: a carga do transformador determina o patamar de carga e esta, por sua vez determina as 
faixas de tensão para cada um destes patamares. 

 
Em função das mudanças da carga das barras durante o decorrer do dia, o CAT determina qual a 

faixa de tensão a ser controlada, e procura manter a tensão nas barras dentro desta faixa, através da 
comutação do tape do transformador. O tempo de espera para comutar um tape é calculado em função de 
uma curva inversa (ver figura a seguir), ou seja, é inversamente proporcional ao valor excedido da tensão, 
acima do limite superior ou abaixo do limite inferior da faixa. 

 
Pode-se configurar a função para o controle de transformadores de 2 ou 3 enrolamentos, que 

alimentam barramentos de 13,8 e/ou 34,5 kV. No caso de transformadores de 3 enrolamentos, a função 
normalmente controla a tensão na barra configurada como preferencial, e quando não existir carga nesta 
barra, o controle da tensão é automaticamente transferido para a outra barra. Quando não existir carga em 
nenhuma das barras, a posição do tape do transformador é mantida, até que a função, através da carga, 
defina novamente as faixas de tensão. 

 
 

 
Figura 1 - Curva inversa do tempo de atuação do CAT 

 
  

Pode-se configurar até quatro faixas de corrente, que determinam os patamares de carga mínima, 
leve, média e pesada. Valor de corrente menor que o valor inferior configurado na faixa de carga mínima 
indica que não há carga no barramento. Há necessidade de sobreposição das faixas de corrente, para evitar 
que pequenas oscilações na carga, na região de transição de faixa, troquem o patamar de carga e, 
conseqüentemente, de faixa de tensão. Desta forma, evita-se comutações desnecessárias de tap. 

 
As faixas de tensão de cada patamar de carga devem ser configuradas com largura de 1,5 a 2 vezes o 

passo de tensão proporcional ao tap. Também devem ser configuradas de modo que haja uma 
sobreposição entre elas, pois isto evita a comutação desnecessária de tap devido à troca de faixa de tensão 
de controle. 
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A figura abaixo mostra uma relação entre os patamares de carga e as faixas de controle de tensão. 
 
 

 
 
 

Figura 2 - Faixas de controle de tensão em função do patamar de carga 
 

 
5.2 Controle de Tensão com Reguladores de Tensão 
 

Esta função é responsável pelo gerenciamento do controle automático de tensão por meio de banco 
de reguladores monofásicos. O objetivo é manter o nível de tensão nos barramentos de distribuição ou 
sub-transmissão dentro de limites pré-estabelecidos, através da comutação de taps do banco de 
reguladores. 
 

O regulador de tensão é basicamente um auto-transformador com 32 taps comutáveis, que eleva ou 
abaixa a tensão até o limite de 10 %. Normalmente são 16 taps para aumentar a tensão e 16 para reduzí-la. 

 
O controle automático é alimentado através de um TP (transformador de potencial), instalado no 

regulador de tensão no lado da carga. 
 

5.2.1 Funcionamento do Controle Eletrônico de Reguladores de Tensão 
 
O sensor de tensão do controle compara a tensão do secundário do TP com uma faixa de tensão de 

referência ajustada. Caso esta tensão não esteja dentro da faixa, é acionado um dispositivo de tempo de 
retardo, antes do comando de mudança de taps. Desta forma o regulador ignora variações de tensão de 
pequena duração (flutuações). 

 
Após o tempo de retardo ajustado ser ultrapassado e a tensão continuar fora da faixa, é emitido pelo 

controle um comando para um motor, o qual executará a operação de mudança de taps, abaixando ou 
elevando a tensão, até que a mesma entre na faixa, ou até que sejam comutados todos os taps disponíveis. 
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5.2.2 Comando Único 
 
O comando único eletrônico é um equipamento utilizado na COPEL com a finalidade de comandar a 

comutação de taps dos três reguladores do banco através do controle automático de um dos reguladores, o 
qual é denominado de regulador mestre. Desta forma, desequilíbrios que porventura ocorram no sistema, 
não causam diferenças acentuadas nos taps entre reguladores, minimizando problemas de proteção 
derivados de aumento na corrente de neutro. 

 
5.2.3 Esquemas de Ligação 

 
Os bancos de reguladores de tensão podem ser formados por unidades monofásicas ligadas em 

delta aberto, delta fechado ou em estrela aterrada. O esquema de ligação delta aberto é composto por duas 
unidades e é utilizado em circuitos de distribuição de 13,8 kV. O esquema delta fechado é composto por 
três unidades ligadas em delta e também é utilizado em circuitos de distribuição de 13,8 kV. O esquema 
estrela aterrada é composto por três unidades ligadas em estrela aterrada e é utilizado em sistemas de 
subtransmissão de 34,5 kV.  

 
A função permite o controle de bancos de reguladores ligados das três formas. 

 
5.2.4 Percentual de Regulação 

 
Permite a configuração do percentual de regulação, que define a utilização do regulador de tensão 

em situações de sobrecarga, possibilitando aumentar a sua capacidade de carga além da sua capacidade 
nominal, porém limitando a sua regulação máxima de acordo com o número de tap´s do regulador, 
conforme a tabela 2. 

 
       Tabela 2 – Regulação máxima 

Regulação (%) Capacidade (%) 
± 10,00 100 
± 8,75 110 
± 7,50 120 
± 6,25 135 
± 5,00 160 

 
Para o caso de reguladores de tensão de 13,8 kV com ligação em delta fechado, o percentual de 

regulação sobe para 15%. 
 

5.2.5 Controle de Tensão Automático para Reguladores de Tensão 
 

O controle de tensão desta função opera similarmente ao controle eletrônico do regulador de tensão, 
com todas as funções pertinentes a tal. Um dos problemas solucionados com a função automatizada é que 
pode-se utilizar a média da tensão das três fases como referência, e não apenas uma das fases, como no 
controle eletrônico. 

 
A função emula o funcionamento do esquema de comando único, eliminando-se a necessidade de um 

regulador mestre, como ocorre no caso do comando único eletrônico. Desta forma, é necessário que a 
função emita o comando de cada um dos reguladores, evitando-se assim, possíveis problemas de 
defasagem de tensão. 

 
A média das tensões tem um valor crítico, abaixo do qual a função não atua, impedindo assim que a 

queima de um fusível de TP faça a função comutar os reguladores.  
 

As tensões nos barramentos são verificadas a cada 1 segundo para que a função analise a 
necessidade de comutar o banco de reguladores para aumentar ou diminuir a tensão. 
 

O comando do banco de reguladores é temporizado para evitar manobras desnecessárias na presença 
de sobretensões de manobra, surtos atmosféricos ou oscilações do sistema e também para a coordenação 
de operação de reguladores em série. Após a detecção do distúrbio (tensão fora da banda) um 
temporizador é ativado antes de se efetuar o comando de tap. 
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5.3 Controle Automático de Banco de Capacitores 

 
O alto nível de potência reativa indutiva demandada nos sistemas de distribuição causa os problemas 

já conhecidos tanto no próprio sistema de distribuição, como no sistema de transmissão, ou seja, aumento 
das perdas e da queda de tensão, causando dificuldades no controle da tensão. 

 
Para minimizar estes problemas, são instalados no sistema de subtransmissão/distribuição (34,5/13,8 

kV), bancos de capacitores em alimentadores 13,8 kV e nas barras de 13,8 kV das SEs 34,5/13,8 kV, os 
quais passam então a suprir parte da potência reativa indutiva solicitada pelas cargas. 

 
Ocorre que a solicitação de potência reativa é variável ao longo do dia, e a entrada de capacitores em 

operação causa elevação na tensão que pode ser demasiada, principalmente em períodos de carga leve. 
 
5.3.1 Funcionamento do Controle Eletrônico de Bancos de Capacitores 
 

Por este motivo, associado ao fato de que é inviável a colocação e retirada do equipamento por 
operação manual diariamente, estes bancos de capacitores são instalados acoplados a controles 
automáticos, que comandam as operações de ligar e desligar os bancos, conforme o dispositivo sensor do 
controle. 

 
Na Copel o dispositivo mais utilizado é o com sensor de tempo e tensão, ou seja, opera em função 

do nível de tensão e das horas do dia. Existem porém outros, como o com sensor apenas de tensão e o 
com sensor de corrente que devem ser adequadamente ajustados para o funcionamento correto da função. 

 
O controle se restringe basicamente a colocação e a retirada do banco de capacitores em operação. 

Para tanto possui um dispositivo sensor (corrente, tensão ou tempo/tensão) ajustável, para comandar 
chaves a óleo automáticas que ligam ou desligam o banco de capacitores. Normalmente há necessidade 
maior da compensação reativa no sistema em horários de carga pesada e média. Os sensores são então 
usualmente ajustados para que coloquem em operação os capacitores nestes períodos de carga, e os 
mantenham fora de operação nos outros períodos. 

 
5.3.2 Controle da Tensão Automático para Bancos de Capacitores 

 
A função opera similarmente ao controle eletrônico do banco de capacitores, com todas as funções 

pertinentes a tal. 
 
As tensões nos barramentos são verificadas a cada 1 segundo para que a função verifique a 

necessidade de fechar ou abrir a chave a óleo que comanda o banco de capacitores. 
 

Com relação à faixa de controle, o valor da tensão de saída pode variar entre um valor mínimo e um 
valor máximo configuráveis. O intervalo entre o valor mínimo e o máximo é chamado de faixa ou banda 
de tensão. Quando a tensão de saída variar para um valor fora desta faixa o processo atua comandando a 
chave a óleo. Durante os horários de pico, esta faixa pode variar para valores superiores. 

 
O comando do banco de capacitores é temporizado para evitar manobras desnecessárias quando da 

ocorrência de sobretensões, surtos atmosféricos ou oscilações no sistema e também para permitir a 
coordenação com outros equipamentos de controle de tensão. O valor desta temporização é chamado 
tempo de retardo do comando.  
 
6 Corte de Carga por Subtensão 

 
Esta função tem o objetivo de realizar o corte de carga por subtensão, buscando manter o equilíbrio 

da tensão no sistema elétrico de transmissão e distribuição, através do desligamento de circuitos de carga, 
quando a tensão atinge limites mínimos pré-estabelecidos.  

 
Quando da ocorrência de uma subtensão inicia-se um processo de desligamento seletivo de cargas 

através da abertura dos disjuntores dos circuitos alimentadores. Os circuitos alimentadores são abertos na 
seqüência e nos tempos programados. A seqüência de desligamento é interrompida quando a tensão volta 
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a um valor acima de um valor de tensão configurado, se todos os circuitos já estiverem desligados ou após 
ser emitido o comando de desligamento do último circuito configurado.  

 
A seqüência dos alimentadores a serem desligados e os tempos de retardo são definidos por estudos 

conjuntos das áreas de operação e de estudos elétricos da empresa. 
 

 
 
 

Figura 3 - Barramento de carga 
 
O desligamento dos circuitos é realizado da seguinte forma: 

 
• dispara o temporizador com o tempo definido para o circuito AL-1;  
• após a temporização, abre o circuito AL-1 e dispara o temporizador com o tempo definido para o 

circuito AL-2;  
• após a temporização, abre circuito AL-2 e dispara o temporizador para o terceiro circuito e assim 

por diante.  
 

A seqüência é interrompida se a tensão voltar ao normal ou após o comando para desligamento do 
último circuito ter sido emitido. 

 

 
Figura 4 – Seqüência de abertura dos circuitos 
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O comando dos disjuntores é temporizado para evitar manobras desnecessárias na presença de 
oscilações no sistema. Para cada circuito configurado, é definido um tempo de retardo do comando.  

 
Para cada circuito são configuradas duas tensões: a tensão mínima e a tensão limite mínima. O 

primeiro valor é o limiar abaixo do qual o circuito é aberto, ou seja, o valor que caracteriza a  subtensão. 
Se, no entanto, a tensão cair para um valor abaixo do segundo valor, o circuito é considerado como 
estando sem tensão e não é aberto. 

 
A maioria dos barramentos de carga são seccionados ou alimentados através de mais de dois 

transformadores. A função permite o controle nas subestações com ou sem barramentos seccionados. 
Configura-se as tensões em cada seção do barramento, quando se utiliza barramentos seccionados. 

 
 
7 Transferência Automática de Fonte Alternativa 

 
Esta função é utilizada em subestações de distribuição de 34,5/13,8 kV e que possuem duas fontes 

de energia para a alimentação da sua carga. A carga da subestação é normalmente alimentada pela fonte 
configurada como preferencial. Quando a função detecta um estado de subtensão nesta fonte, a subestação 
passa a ser alimentada pela outra fonte, denominada alternativa. 

  
A tensão na fonte preferencial é amostrada a cada intervalo de 1 segundo. Quando a tensão cai 

abaixo de um certo nível e assim permanece por um período maior que o intervalo de tempo configurado, 
ocorre a comutação para a fonte alternativa. 

  
A função permite configurar o circuito da fonte preferencial e o circuito da fonte alternativa. Os 

tempo de retardo do comando de transferência fonte preferencial para alternativo e 
alternativo para preferencial são valores previamente configurados para a função. Quando ocorre uma 
queda de tensão ou há retorno da fonte preferencial, o temporizador de retardo de comando é disparado 
antes de se comandar os disjuntores. 

 
Quando a subestação está sendo alimentada pela fonte alternativa e ocorre  a normalização da fonte 

preferencial podemos ter duas situações: 
 

• se foi configurada retenção na fonte alternativa, a subestação continua sendo alimentada pela 
fonte alternativa; 

• caso contrário, decorrido um intervalo de tempo após a normalização da tensão, ocorre a 
comutação para a fonte preferencial. 
 

Se for permitida a operação em paralelo e ocorrer o retorno da fonte preferencial, o disjuntor da fonte 
preferencial é fechado e só depois disto é que o disjuntor da fonte alternativa é aberto. Caso contrário, ou 
seja, operação em paralelo não permitida, o disjuntor da fonte alternativa é aberto antes de se fechar o 
disjuntor da fonte preferencial. A possibilidade de operação em paralelo é um recurso que deve estar 
configurado no sistema. 

 
A função não detecta defeitos na carga. Caso a fonte preferencial apresente subtensão devido a falta 

na carga, a função comutará para a fonte alternativa provocando a queda desta também. 
 

A figura 5 ilustra o esquema de uma subestação com duas fontes de alimentação. 
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Figura 5 – Subestação com duas fontes de energia 

 
 

8 As Funções Baseadas no Modelo da Subestação 
 

Apesar do sistema SCADA fornecer um conjunto de recursos necessários à correta execução das 
funções, desenvolveu-se uma segunda forma de executá-las, baseada no modelo da subestação. Através 
deste modelo pode-se ter acesso, através do sistema SCADA, às informações relacionadas a estado dos 
equipamentos de manobra e proteção e a grandezas analógicas dos equipamentos de medição. 

 
Utilizando este conceito, foram desenvolvidas funções de restabelecimento do barramento de carga 

quando da atuação da proteção de retaguarda por falha de religadores/disjuntores, recomposição das 
subestações de transmissão e religamento de carga da função ERAC. 

 

R EC OM PO SIÇÃ O

SC ADA

U NIFILA R +  E SQU EM A LÓG IC O

 
 

Figura 6 - Plataforma de execução 
 

Este modelo de subestação foi desenvolvido baseado na teoria de grafos e contém todas as 
informações relativas à topologia e ao esquema lógico da subestação (ver figuras 6, 7 e 8). Devido à 
flexibilidade do modelo, podemos declarar os elementos que compõem a subestação no nível de detalhe 
desejado, dependendo das necessidades e das informações disponíveis, pois em princípio, todos os 
equipamentos de manobra podem ser supervisionados via hardware ou software. 
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Figura 7 - Exemplo de unifilar 

 

Figura 8- Grafo representativo do unifilar. 

O modelo representa fielmente a arquitetura da subestação. Nele estão declarados todos os 
equipamentos que constituem a unidade assim como suas interligações. No modelo existem basicamente 
duas entidades, a aresta e o vértice. A aresta está associada com um determinado equipamento (disjuntor, 
relé, alimentador, etc.) e o vértice com um determinado ponto de conexão (como por exemplo, a 
interligação do transformador e o circuito transformador). Desta forma podemos modelar a subestação no 
nível de detalhe desejado. O modelo contém, também, uma biblioteca de funções relativa à operação da 
subestação. O modelo nos permite executar comandos básicos, como o fechamento de um disjuntor por 
exemplo, assim como executar comandos mais elaborados (funções macro), como a abertura dos bancos 
capacitores alimentados através de um determinado circuito, verificar se o fechamento de um disjuntor 
fecharia um caminho entre dois circuitos, determinar a(s) causa(s) da abertura de um disjuntor, determinar 
a existência de tensão em um circuito onde não haja medição de tensão, etc. 

 
9 Recomposição de Subestações de Transmissão 

 
O processo de recomposição adotado baseia-se preferencialmente na filosofia de recomposição 

fluente, que visa o restabelecimento autônomo de subestações e usinas, dispensando o uso dos meios de 
comunicação entre as unidades. 

 
9.1  Execução Do Processo Recomposição Fluente Tradicional 

 
Para possibilitar a execução da recomposição fluente, o procedimento tradicional tem sido o de 

distribuir previamente pelas unidades do sistema (subestações e usinas) as respectivas instruções de 
recomposição. Estas instruções orientam os operadores a agir em três tipos de situações: . 

 
• desligamento geral de subestação. 
• desligamento geral de barramento. 
• desligamento parcial de barramento. 

 
Em princípio, as instruções de recomposição seguem as seguintes diretrizes: 

 
• em desligamentos gerais de subestação ou de barramento, deve ser feita a preparação de todos os 

circuitos da subestação ou do barramento, antes da recomposição, visando impedir a energização 
acidental de equipamentos impedidos ou de cargas incompatíveis com a capacidade das fontes 
disponíveis. 

• em circuitos que possuem recursos para controle de tensão, devem ser executadas ações de 
preparação antes da recomposição. Estas ações vão desde a simples retirada de operação de 
bancos de capacitores até a comutação de tapes de transformadores. 

• em desligamentos gerais, a recomposição só deve ocorrer quando houver disponibilidade de 
fontes em quantidade suficiente para suprir a carga da unidade. 
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Os procedimentos previstos nas instruções são baseados na configuração normal da unidade e em 

outras configurações comuns de operação. 
 

As intruções prevêem que sejam obedecidos os sentidos de energização normais e respeitadas as 
restrições de religamento, quando da ocorrência de eventos especiais como múltiplos desligamentos 
sucessivos de um mesmo circuito, reinicialização do processo de recomposição, atuação de proteções 
impeditivas, impedimento de circuitos por atuação de proteções especiais ou ainda por simultaneidade de 
execução de serviços de linha viva. 

 
9.2 Automação do Processo de Recomposição Fluente 

 
Para executar o processo de recomposição fluente em subestações automatizadas, a principal 

mudança é que as normas e instruções estão agora codificadas em um programa de computador, com 
variáveis de entrada configuráveis, determinando seu funcionamento para uma dada unidade em 
particular.  

 
 

O programa foi concebido para possuir a mesma flexibilidade que um operador teria para operar sua 
unidade, desde que, não sejam necessárias manobras que exijam a operação de chaves seccionadoras 
(dada a não conveniência da sua operação remota).  

 
 

A filosofia de recomposição fluente, por ser descentralizada, facilita o processo de instalação e 
manutenção da recomposição automatizada, pois:  

 
• Permite que a função seja instalada gradualmente. Não há necessidade de aguardar que todas as 

subestações do COE estejam automatizadas. 
 

• A função é executada localmente. Havendo perda de comunicação com o COE, a subestação 
pode ser recomposta normalmente. Em grandes perturbações, os computadores do COE não 
seriam sobrecarregados devido ao processamento distribuído da recomposição automática. 

 
• A execução de testes em laboratório é facilitada pois os eventos necessários à simulação da 

função são criados para uma subestação apenas. 
 

A instalação da recomposição automática passa pelas seguintes etapas:  
 
Levantamento dos requisitos mínimos de supervisão: Dependendo da configuração da subestação, 

alguns pontos de supervisão são essenciais para que a função seja executada eficientemente, tais como 
telemedição de tensão nas linhas de transmissão, proteções impeditivas e estados dos equipamentos de 
manobra. O projeto de automação de novas subestações procura atender aos requisitos mínimos. Nas 
subestações automatizadas antes do desenvolvimento da recomposição automática, deve-se fazer uma 
avaliação geral. Em algumas subestações existem chaves seccionadoras não supervisionadas. Nestes 
casos, o estado destas chaves deve ser atualizado no sistema pelo operador, quando elas são manobradas. 
Felizmente, estas manobras não ocorrem com freqüência, portanto, não são tarefas que sobrecarregam os 
operadores.  

 
Edição dos arquivos de dados: Os dados de entrada para os diversos processos que compõem o 

SCADA são lidos em arquivo. O modelo de subestação possui seu arquivo de dados, onde são declaradas 
todas as informações relativas a sua arquitetura; a recomposição possui suas tabelas de referência, onde 
são declaradas as seqüências de preparação e recomposição, estado dos disjuntores em determinado tipo 
de desligamento, etc.  

 
 
10 Recomposição do Barramento de Carga - Omissão 
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Este algoritmo tem como principal finalidade restabelecer de forma rápida e segura a continuidade 
do fornecimento de energia, através da detecção e isolamento do circuito alimentador causador da 
abertura do disjuntor geral de barra. Esta detecção é realizada através da verificação da indicação de 
sobrecorrente ocorrida no circuito, dados estes provenientes de função realizada especificamente pela 
UAC. 

 
Quando um religador, por falha do equipamento ou da proteção, omite sua função protetora perante 

um defeito em algum alimentador de distribuição ou de sub-transmissão, ocorre como conseqüência a 
abertura do disjuntor geral do barramento (proteção de retaguarda). 
 

A condição de disparo do algoritmo é a abertura do disjuntor geral somente pela proteção de 
sobrecorrente de barramento. Então, são executados os seguintes passos: 
 
• diagnóstico da barra: o processo continua a execução somente se o disjuntor geral da barra foi aberto 

pela proteção de sobrecorrente e que não houve atuação de nenhuma proteção impeditiva; 
• preparação da barra: abrir o(s) banco(s) capacitor(es) conectado(s) à barra. Tenta abrir e bloquear a 

função de religamento automático dos religadores cujo alimentador esteja em manutenção em linha 
viva ou no qual tenha se detetado uma corrente de curto-circuito. O processo continua somente se  
pelo menos um religador for aberto e/ou bloqueado; 

• recomposição da barra: fechamento do disjuntor geral da barra. 
 

 
11 ERAC 
 

O Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) é um procedimento adotado quando ocorre uma 
situação de subfreqüência no sistema. Afim de normalizar a situação, a lógica de proteção inicia um 
processo de desligamento de circuitos alimentadores, efetuado pela UAC. A seqüência de circuitos a 
serem desligados é determinada através de estudos de prioridade realizada pela área de estudos elétricos.  
Grupos de circuitos alimentadores são desligados à medida que o valor da freqüência cai abaixo dos 
valores configurados para cada estágio. 

 
No procedimento normal, caberia ao operador, após a normalização do sistema, religar os circuitos 

abertos pela proteção seguindo uma seqüência pré-estabelecida. O operador fecha o primeiro circuito e, 
caso a freqüência se mantenha dentro de valores normais, o segundo circuito pode ser fechado. A 
seqüência fechamento/verificação da freqüência é executada até que todos os circuitos sejam 
reestabelecidos ou a freqüência caia para valores abaixo do normal. 

 
A função implementada nada mais é que a automatização do processo de recomposição descrito 

acima. O programa é totalmente configurável quanto à seqüência de recomposição, valores de freqüência 
e tempos de espera. Conforme descrito anteriormente, o desligamento dos circuitos é executado pela UAC 
e o seu religamento, pela função executada na UCC. 
 
 
12 Conclusão 

 
Novos estudos prevêem a evolução da função de controle de tensão combinada com controle de 

reativo, racionamento de carga, reconfiguração automática da rede elétrica, entre outras. 
 

A instalação das funções automatizadas permitem uma sensível melhora nos índices de qualidade e 
continuidade de fornecimento de energia, além de redução de custos operacionais. A utilização da 
filosofia de automação adotada garante a expansão do sistema automatizado, a contínua melhoria e 
flexibilidade para a evolução do sistema frente a novas necessidades.  

 
O parque instalado hoje, de 84 subestações de transmissão, 99 subestações de distribuição e 90 

chaves de rede está dotado de funções que estão sendo executadas ininterruptamente, liberando o 
operador das tarefas que foram automatizadas, permitindo-o atuar de maneira mais abrangente sobre as 
ocorrências do sistema elétrico, concentrando-se nas situações onde a presença humana é indispensável. 
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