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GRUPO I
GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA – GGH

MELHORIAS IMPLEMENTADAS NAS USINAS GBM E GNB PARA POSSIBILITAR A TELEOPERAÇÃO
A EXPERIÊNCIA DA COPEL GERAÇÃO S.A.

Areli Albach Farias*                        Mário Zozofredo Gonçalves da Silva
                               COPEL Geração S.A.                                  COPEL Geração S.A.

RESUMO

Este trabalho apresenta a experiência da COPEL
GERAÇÃO S.A., os desafios que foram vencidos e o
futuro do processo de teleoperação das suas maiores
Usinas, comandadas a partir de um Centro de
Operação localizado em Curitiba.

PALAVRAS-CHAVE

Teleoperação. Otimização de processos. Geração
hidráulica.

1.0 - HISTÓRICO DAS USINAS E DO COG

•  Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da
Rocha Netto - UHE GBM (Foz do Areia): 4 x 419
MW, Rio Iguaçú, início de operação em 1980, não
possui gerador diesel de emergência, distante 350
Km de Curitiba e 100 Km da UHE GNB, usina de
auto-restabelecimento.

•  Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de
Barros Braga - UHE GNB (Segredo): 4 x 315 MW,
Rio Iguaçú, início de operação em 1992, possui
gerador diesel de emergência (drenagem),
distante 350 Km de Curitiba e 100 Km da UHE
GBM, usina de auto-restabelecimento.

• Usina Hidrelétrica Derivação do Rio Jordão - UHE
DRJ: 1 x 6,5 MW, Rio Jordão, início de operação
em 1997, possui gerador diesel de emergência,
teleoperada a partir da UHE GNB, distante 6 Km
da UHE GNB.

•  Centro de Operação da Geração – COG: controla
98,8% da produção da COPEL GERAÇÃO S.A.,
início de operação em 2001, localizado em
Curitiba.

2.0 - O MODELO ANTERIOR E FILOSOFIA DE
OPERAÇÃO

FIGURA 1 – CONFIGURAÇÃO USINAS + COS-PR

As usinas eram operadas localmente, com 2
operadores por turno e despachadas através do Centro
de Operação do Sistema (COS-PR) localizado em
Curitiba.
A usina GBM possuía um SDSC modelo Becos 30,
fornecimento BBC, que foi substituído.
A usina GNB possui um SDSC que inclui a supervisão
da UHE DRJ.
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A UHE DRJ foi projetada para ser desasistida, sendo
teleoperada a partir de GNB.

3 . 0  -  ASPECTOS QUE FAVORECERAM A
TELEOPERAÇÃO

•  Alto nível de especialização dos operadores das
Usinas;

•  Operador sempre fez intervenções primárias,
diagnóstico de problemas e atuações em
equipamentos (sempre que possível);

•  Ampla documentação e regulamentação de
procedimentos.

4 .0  -  MELHORIAS REALIZADAS ANTES DA
TELEOPERAÇÃO

Em GBM:
•  Implantada a partida em C.C. das Unidades

(1986);
•  Alterada a lógica de operação do Serviço Auxiliar

em C.A. para permitir a alimentação da SE/TDA
através da SE/AUX de uma das Unidades (1990);

•  Criação da console de emergência na Sala de
Comando, com comandos independentes do
SDSC, para controle de potência e tensão;

•  Instalação da eletro-válvula de intermitência nos
acumuladores ar/óleo dos Reguladores de
Velocidade (1990);

•  Alteração na lógica de operação das válvulas
principais de água de resfriamento (Valtek 16") -
antes eram mantidas abertas pela pressão de ar
de serviço, hoje permanecem abertas mesmo com
falta de pressão de ar, necessitam de ar para
fechamento;

•  Rearme automático das fontes dos reguladores
eletrônicos de velocidade;

•  Substituição dos fusíveis de alimentação dos
quadros de controle e supervisão das unidades
por disjuntores;

•  Novo projeto de automatismo e reforma total dos
painéis de comando do Tomada D´agua,
Vertedouro, Sistema de Lubrificação Forçada
(patins do Mancal Escora) e Sistema de
Lubrificação Centralizada (partes móveis do
distribuidor);

•  Substituição de todos os resfriadores ar/água dos
geradores;

• Transferência do visor de nível de óleo do Mancal
Guia-escora para a parte externa do barril do
gerador.

•  Melhoria no sistema de drenagem da tampa da
turbina.

OBS: Algumas destas melhorias foram resultado do
treinamento real de b lack-s tar t  realizado em
07/07/1996. Detalhes deste treinamento foram
apresentados no Seminário de Diagnóstico dos
Procedimentos de Operação e Manutenção, realizado
pela ANEEL nos dias 18 e 19/09/2000 em Brasilia.
(http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/cd_seminario/pales
tras.htm)

Em GNB:
•  Transferência da sala de comando e SDSC do

piso 10 para o piso 05, junto com a sala de
comando local das unidades 03 e 04, aproximando
mais o operador do processo;

•  Instalado um novo Sistema de Alimentação
Ininterruptível (SAI) exclusivo para o SDSC com
comutação automática para a fonte de C.A.
alternativa em caso de falha ou manutenção nos
inversores;

•  Implantada a possibilidade de alimentação do
CCM-TA (Tomada d’água) através do grupo
gerador diesel de emergência.

Em DRJ:
•  Instalação do serviço auxiliar de emergência

constituído de 03 choppers (conversor/inversor,
125Vcc/440 Vca) para alimentação da válvula
difusora, uma bomba do regulador de velocidade e
uma bomba de drenagem;

•  Implementada a rotina de partida sem C.A., após
instalação do chopper  para uma bomba do
regulador de velocidade.

5 . 0  -  P R E M I S S A S  B Á S I C A S  P A R A  A
TELEOPERAÇÃO

•  Rede de comunicação de dados e voz rápida e
confiável (fibra ótica);

•  Sistema de telefonia móvel que permita
comunicação com o operador em qualquer lugar
da instalação;

•  Sistema busca-pessoa conf iável,  para
acionamento da equipe de plantão (sobreaviso).

6.0 - MELHORIAS REALIZADAS PARA  MELHORAR
A CONFIABILIDADE E QUE POSSIBILITARAM A
TELEOPERAÇÃO

Em GBM, GNB e DRJ:
• Substituição dos registradores de perturbações;
•  Disponibilizado comando remoto, a partir da Sala

de Comando local, e indicação de abertura das
comportas do Vertedouro;

•  Instalado sistema de controle de acesso/vigilância
através de CFTV, incluindo câmeras para leitura
de níveis de reservatório e manobras no
vertedouro;

• Instalado sistema de telefonia móvel;
•  Instalado sistema de medição remota dos níveis

de reservatório (montante e jusante).

Em GBM:
•  Medição remota da pressão de ar no Sistema de

Ar de Rebaixamento;
•  Substituição do sistema digital de supervisão e

controle;
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•  Modificação no serviço auxiliar em C.A., com
seletividade para recomposição de grandes
cargas;

•  Mudança de filosofia do bloqueio 94GA (parada
parcial com rejeição) para parada parcial com
rejeição e com excitação;

Em GNB:
• Automatizadas as válvulas de alimentação de linha

tronco do sistema de resfriamento com comando
remoto através do SDSC;

•  Modificado o automatismo das comportas da
Tomada D´agua, utilizando bobina fria para manter
a comporta aberta; refeito o painel de comando
incluindo a possibilidade de comando de abertura
com comporta totalmente aberta para permitir o
travamento da comporta pela manutenção;

•  Automatizada a repartida  de todos os exaustores
da usina;

•  Automatizada a repartida dos compressores de ar
de serviço e ar de rebaixamento.

7 . 0  -  MELHORIAS REALIZADAS APÓS A
TELEOPERAÇÃO

Em GBM, GNB e DRJ:
• Instalação do sistema busca-pessoa (pager);
•  Correção de áreas de sombra e ampliação do

sistema de telefonia móvel;
•  Criado o Manual de Procedimentos de Operação

de Usina – MPU.

Em GBM:
•  Substituição da proteção dos geradores e SE/500

kV;
•  Reset automático na temporização de bombas de

regulação paradas (5 min.) no automatismo do
Regulador de Velocidade;

• Seleção remota do relé 81B (corte de geração das
Un´s);

• Bloqueio remoto da partida das Unidades (86KG);
• Instalação de unidades portáteis de iluminação de

emergência em locais estratégicos;
•  Aumentada a temporização da proteção "tempo

máximo de parada" de 14 para 20 minutos;
•  Modificado sistema de sensores de nível do tubo

de sucção;
•  Substituição da instrumentação de supervisão de

vazão do sistema de resfriamento.

Em GNB:
•  Automatizada a partida dos ventiladores da usina,

com a instalação de dumpers pneumáticos.

Em DRJ.
•  Instalação de gerador diesel de emergência com

capacidade para alimentar todo o serviço auxiliar
da usina em caso de longos períodos de
indisponibilidade da LT 34,5 kV.

8.0 - AS MUDANÇAS NA FILOSOFIA DE OPERAÇÃO
E SUPERVISÃO

FIGURA 2 – CONFIGURAÇÃO USINAS + COG +
COS-PR

•  As usinas passaram a ser supervisionadas
remotamente;

•  Houve redução do número de operadores nas
Usinas;

• Exigência de manter e melhorar a qualificação dos
operadores das Usinas e do COG;

•  O único operador em turno nas Usinas ficou
liberado para outras atividades;

• Criada a figura do operador de apoio (Escala 5X2).

9.0 - OS NOVOS DESAFIOS QUE FORAM CRIADOS

•  Operador passou a trabalhar sozinho (maior nível
de stress);

•  Houve integração ainda maior com as equipes de
manutenção (O&MBC).

10.0 - O FUTURO

Em GBM, GNB e DRJ:
•  Sistema de monitoramento da integridade do

operador;
• Intercâmbio de operadores com o COG;
• Certificação da operação na NBR ISO 9001:2000;
•  Telemanutenção (entre-ferro, descargas parciais,

vibração, oscilação);
•  Integração dos diversos SDSC´s em um sistema

único de supervisão, no COG.

Em GBM:
• Assegurar funcionamento do sistema de drenagem

da casa de força (grupo diesel de emergência);

GBMGNBDRJCOS-PRCOG
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•  Fechamento remoto/sincronismo dos disjuntores
das LT´s e disjuntor de transferência;

•  Eliminação da chave de partida sem C.A. para
permitir a partida remota das Unidades em C.C.;

•  Assegurar o fechamento das válvulas de
isolamento dos Reguladores de Velocidade na
parada das unidades;

•  Substituição das contatoras das bombas de
regulação por chaves estáticas de partida;

•  Substituição do sistema de medição de nível de
óleo do acumulador;

•  Instalação do gerador diesel de emergência para
CCM-TA;

• Alterar lógica de parada/partida para que os freios
permaneçam aplicados;

•  Comando remoto das comportas e válvulas de
enchimento do conduto (Tomada D´agua).

Em GNB:
•  Automação do gerador diesel de emergência com

partida remota através do SDSC;
•  Instalar instrumentação, nos quadros locais de

controle das unidades, para permitir o sincronismo
manual com a possibilidade de fechamento dos
disjuntores de grupo;

•  Comando para alimentação do CCM-SBE
(bombas de drenagem) através do gerador diesel,
via SDSC.

11.0 - CONCLUSÃO

A mudança na filosofia tradicional de operação, a
quebra de paradigmas e as soluções criativas fizeram
parte deste processo, num esforço conjunto entre
Manutenção e Operação.
Engenheiros, Técnicos e Operadores participaram
ativamente de todo o processo, contribuindo para
preservar e melhorar a confiabilidade e a
disponibilidade das instalações.
O resultado final tem tido repercussão muito positiva no
cenário nacional.

12.0 - GLOSSÁRIO

CCM-TA – Centro de Controle de Motores da Tomada
D´água
CFTV – Circuito fechado de televisão
COG – Centro de Operação da COPEL Geração
COS-PR – Centro de Operação do Sistema (contratado
do O.N.S. para a região do Paraná)
DRJ – Usina Hidrelétrica Derivação do Rio Jordão
GBM – Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz
da Rocha Netto (Foz do Areia)
GNB – Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de
Barros Braga (Segredo)
O&MBC – Operação e Manutenção Baseada em
Confiabilidade
SDSC – Sistema Digital de Supervisão e Controle
SE/AUX – Subestação Auxiliar de C.A.
SE/TDA – Subestação Tomada D´água


