
  
Resumo – Neste artigo apresentam-se os resultados do Proje-

to MedFasee CTEEP, uma parceria entre LabPlan/UFSC, 
CTEEP e Reason Tecnologia, objetivando o desenvolvimento e 
implementação de um protótipo para o monitoramento e a aná-
lise do desempenho dinâmico do sistema elétrico, baseado em 
medidas fasoriais sincronizadas, no sistema de transmissão de 
440 kV da CTEEP. Os desenvolvimentos principais realizados 
no projeto constituem um universo temático multidisciplinar 
envolvendo um sistema hierarquizado de aquisição, processa-
mento e armazenamento de dados fasoriais, bem como aplicati-
vos de monitoramento e análise, off-line e on-line, do desempe-
nho do sistema elétrico. O sistema opera em sua plenitude desde 
meados de 2011, no Centro de Operação da CTEEP, em Bom 
Jardim, tendo contribuído para a aceleração e qualificação de 
análises de ocorrências recentes em subestações e linhas de 
transmissão. 
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I.  INTRODUÇÃO 
O aumento da complexidade operacional dos sistemas de 

energia elétrica tem demandado o aprimoramento constante 
dos instrumentos de monitoramento e controle em tempo 
real destes sistemas. Isto tem levado ao desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras, tais como os sistemas de medição 
fasorial sincronizada (Synchronized Phasor Measurement 
Systems – SPMS). Nestes sistemas, unidades de medição 
fasorial (Phasor Measurement Unit – PMU) instaladas em 
subestações (SE), medem sincrofasores de tensão e de cor-
rente, enviando-os continuamente a concentradores de dados 
(Phasor Data Concentrators – PDC) instalados normalmen-
te em centros de operação. As PMUs são sincronizadas a 
partir de uma base de tempo comum a todos os equipamen-
tos, utilizando o sistema GPS (Global Positioning System), 
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de forma que os sincrofasores medidos por todos os equipa-
mentos, em um mesmo instante de tempo, refletem um ponto 
de operação instantâneo do sistema elétrico. Taxas de atuali-
zação das grandezas de dezenas de fasores por segundo 
permitem o monitoramento da dinâmica destes sistemas, em 
tempo real [1], [2], [3] e [4]. 

Neste artigo são descritos os resultados principais do pro-
jeto “Desenvolvimento de Sistema para Análise e Monitora-
ção, em Tempo Real, da Dinâmica da Rede Elétrica, Apli-
cando Medição Fasorial Sincronizada, para Aprimoramento 
dos Processos de Supervisão, Controle e Proteção – MedFa-
see CTEEP”, código Aneel 0068-001/2007, componente do 
Programa de P&D da CTEEP, ciclo 2006/2007. As ativida-
des do projeto foram iniciadas em janeiro/2009, tendo como 
executores o LabPlan/UFSC e a Reason Tecnologia. 

Os desenvolvimentos principais realizados no projeto 
constituem um universo temático multidisciplinar envolven-
do um sistema hierarquizado de aquisição, processamento e 
armazenamento de dados fasoriais, bem como aplicativos de 
monitoramento e análise on-line e off-line, do desempenho 
do sistema elétrico. Na seção II apresenta-se a descrição 
geral dos equipamentos principais do protótipo de SPMS 
desenvolvido no projeto. Na seção III a arquitetura do protó-
tipo de SPMS é descrita, incluindo-se detalhes da configura-
ção, dos sistemas de comunicação e armazenamento de da-
dos, bem como das instalações em campo dos diversos equi-
pamentos. Na seção IV são descritos os aplicativos de aces-
so aos dados fasoriais e para a análise do desempenho do 
sistema elétrico. Na seção V apresentam-se os principais 
resultados de avaliação do SPMS, em relação ao desempe-
nho do sistema de comunicação utilizado e aos resultados de 
análise do monitoramento do sistema elétrico, em regime 
normal de operação e sob perturbações, bem como uma ava-
liação da influência dos circuitos de instrumentação na me-
dição dos sincrofasores, e o cálculo de parâmetros de LTs 
usando dados fasoriais. Por fim, na seção VI apresentam-se 
as conclusões principais deste trabalho. 

II.  EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DO PROTÓTIPO 

A.  Unidades de Medição Fasorial Sincronizada – PMU 
As PMUs utilizadas no protótipo de SPMS do projeto são 

uma funcionalidade de registradores digitais de perturbação 
Reason RPV (RPV304 e RPV310). As PMUs possuem 16 
canais analógicos, configuráveis para leitura de tensão ou de 
corrente, que podem ser compostos em grupos de leitura, 
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representando diversos esquemas de ligação (trifásico com 
ou sem neutro, bifásico ou monofásico). Há ainda uma inter-
face de configuração baseada em WEB, a qual pode ser a-
cessada via rede Ethernet a partir de um browser. A funcio-
nalidade de PMU dos equipamentos é compatível com o 
padrão IEEE C37.118:2005, sendo os frames enviados via 
rede Ethernet [5] e [6]. A taxa de envio é configurável entre 
10, 12, 15, 20, 30 ou 60 frames por segundo. A taxa de aqui-
sição interna é de 256 pontos por ciclo da rede elétrica. 

Para a sincronização das PMUs são utilizados relógios 
sincronizados por satélites (GPS), modelo Reason RT420. 
Cada PMU está conectada a um relógio GPS, que fornecem 
sinais de referência temporal nos formatos IRIG-B000 com 
extensão CF (sinal PPS, IEEE 1344:1995), utilizado pela 
PMU para a sincronização do seu processo de aquisição [7], 
[8] e [9]. 

B.  Sistema Concentrador de Dados – PDCS 
Um PDCS – Phasor Data Concentrator System, tem como 

funções principais receber e reunir de forma coerente as me-
didas fasoriais enviadas pelas PMUs, disponibilizando-as de 
forma centralizada para o uso em aplicações e armazena-
mento de histórico da operação do sistema elétrico [10] e 
[11]. No Projeto MedFasee CTEEP foi desenvolvido um 
PDCS com uma arquitetura descentralizada e arranjo hierár-
quico entre PDCs, em dois níveis (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Estrutura do PDCS Desenvolvido 

A função de cada PDC na estrutura depende do nível hie-
rárquico em que se encontram. No primeiro nível estão dis-
postos os PDCs frontend (PDC FE), que realizam a comuni-
cação com as PMUs. Cada PDC FE é responsável pela con-
centração de dados de um determinado número de PMUs do 
sistema, bem como pelo gerenciamento da comunicação com 
estas PMUs, podendo ou não armazenar os sincrofasores em 
seu banco de dados local. É sua função também realizar a 
ressincronização dos dados enviados pelas PMUs, uma vez 
que a transmissão de dados pelos links de comunicação é 
feita de forma assíncrona. Após a ressincronização, cada 
PDC FE monta e envia adiante, na estrutura hierárquica, 
pacotes contendo dados das suas respectivas PMUs, dados 
estes relacionados a um mesmo instante de tempo. 

No segundo nível está presente o PDC mestre (PDC ME). 
Este PDC comunica-se com todos os PDCs FE, recebendo e 
armazenando os dados de todo o SPMS. Ele realiza a ressin-
cronização dos dados enviados pelos PDCs FE, consideran-

do que estes pacotes de dados possuem diversas PMUs já 
concentradas. O PDC ME disponibiliza os sincrofasores de 
todo o SPMS para as diversas aplicações, tanto em tempo 
real quanto para estudos off-line (dados históricos). O fluxo 
de dados em tempo real, contendo os dados de todas as 
PMUs do sistema, pode ser direcionado para um ou mais 
aplicativos destinatários individualmente (unicast), ou mes-
mo disponibilizado na rede local (multicast). 

A característica principal desta estrutura é a sua expansi-
bilidade. Novos PDCs FE podem ser adicionados juntamen-
te com novas PMUs, de forma que a carga de processamento 
é dividida. Outra característica relevante da estrutura é que, 
sendo descentralizada, PDCs FE podem ser instalados remo-
tamente, em subestações, por exemplo, desempenhando fun-
ções de armazenamento e ressincronização local. 

O software do PDCS foi desenvolvido em linguagem de 
programação C++, utilizando-se conceitos de Modelagem 
Orientada a Objetos. O sistema operacional é o Linux Cen-
tOS 5.3 x86_64, utilizando-se o Real Time Application In-
terface (RTAI) para o gerenciamento das funções de tempo 
real. O hardware utilizado é o DELL PowerEdge R410, pro-
cessador Dual-Core Intel Xeon série 5200 3,5 GHz, memó-
ria RAM de 2 GB DDR2 800MHZ, HDs SATA 250GB 3 
GB/s (2 unidades HD em Raid 1). 

III.  ARQUITETURA DO PROTÓTIPO DE SPMS 
O protótipo de SPMS desenvolvido no projeto é formado 

por cinco PMUs, instaladas em três subestações da CTEEP, 
e um PDCS instalado em Bom Jardim. Foram analisadas 
diversas alternativas para a localização das PMUs, sendo 
considerada mais adequada aos objetivos do projeto a opção 
por instalações nas SEs Ilha Solteira, Bauru e Cabreúva. 
Deste modo é monitorado um dos corredores do sistema de 
440 kV, propiciando a medição de grandezas em locais pró-
ximos a unidades de geração, instalações de interligação de 
diversos níveis de tensão e centros de carga. 

As PMUs foram instaladas com a seguinte distribuição: 
uma na SE Ilha Solteira, duas na SE Bauru e duas na SE 
Cabreúva. Esta distribuição foi usada em razão do número 
de canais necessários e da distância física entre as casas de 
relés nas SEs Bauru e Cabreúva. 

Considera-se no projeto a realização de medições envol-
vendo, de forma redundante, sincrofasores de enrolamentos 
secundários de transformadores de corrente de proteção 
(TC_P) e de medição para supervisão (TC_M). Tal estraté-
gia é fundamental para a avaliação dos erros de medição 
envolvidos nos circuitos de instrumentação (CIs), aos quais 
são conectadas as PMUs. 

Quatro circuitos de 440 kV do sistema de transmissão da 
CTEEP são monitorados, conforme mostrado na Figura 2: 

 
• Ilha Solteira – Bauru C1: Monitoramento do terminal Ilha 

Solteira (fasores trifásicos de tensões e correntes, 
TC_M); 

• Ilha Solteira – Bauru C2: Monitoramento em ambos os 
terminais (fasores trifásicos de tensões e correntes redun-
dantes, TC_M e TC_P); 



• Bauru – Cabreúva C1: Monitoramento em ambos os ter-
minais (fasores trifásicos de tensões e correntes redun-
dantes, TC_M e TC_P); 

• Cabreúva – Bom Jardim: Monitoramento do terminal 
Cabreúva (fasores trifásicos de tensões e correntes redun-
dantes, TC_M e TC_P). 

 

 
Figura 2 – Localização dos Equipamentos do Protótipo de SPMS 

Destaca-se também a importância de se medirem os faso-
res de tensão e de corrente em ambos os terminais de circui-
tos de transmissão. Isto permite a utilização dos sincrofaso-
res para estudos de localização de faltas nos respectivos cir-
cuitos, bem como para análises que envolvam o cálculo de 
fluxos de potência, perdas e a determinação de parâmetros 
dos circuitos. 

Na Figura 3 apresenta-se uma visão geral da arquitetura 
do protótipo de SPMS implementado. Detalhes desta arqui-
tetura são descritos nas próximas seções. 
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Figura 3 – Visão Geral da Arquitetura do Protótipo de SPMS 

A.  Configuração do Protótipo 
A configuração do protótipo pode ser resumida conforme 

apresentado na Tabela 1. A taxa de transmissão de dados 
entre as PMUs e o PDCS é de 60 frames por segundo. São 
enviados quatro fasores por grandeza (trifásico + neutro), 
sendo que a medição nas PMUs é realizada de forma trifási-
ca, e os fasores de neutro calculados pelas PMUs, e enviados 
nos frames de dados. 

 
Tabela 1 – Resumo das Instalações do Protótipo de SPMS 

Local Equipamento 
Frame 

de 
Dados 

Largura 
de Banda 

Circuitos 
Monitorados Fasores 3Ф+N (Qtde.) 

SE Ilha Solteira (ILS) RPV304 (ID 1) 240 
bytes 

115,2 
kbps 

ILS-BAU C1 
ILS-BAU C2 

TPC (4) + TC_M (4) 
TPC(4)+TC_M(4)+TC_P(4) 

SE Bauru (BAU) RPV310 (ID 2) 176 
bytes 

84,48 
kbps BAU-ILS C2 TPC(4)+TC_M(4)+TC_P(4) 

SE Bauru (BAU) RPV304 (ID 3) 176 
bytes 

84,48 
kbps BAU-CAV C1 TPC(4)+TC_M(4)+TC_P(4) 

SE Cabreúva (CAV) RPV310 (ID 4) 176 
bytes 

84,48 
kbps CAV-BAU C1 TPC(4)+TC_M(4)+TC_P(4) 

SE Cabreúva (CAV) RPV304 (ID 5) 176 
bytes 

84,48 
kbps CAV-BOJ TPC(4)+TC_M(4)+TC_P(4) 

Bom Jardim (BOJ) PDCS  453,12 
kbps ---------- Total: 68 fasores 

  
B.  PDCS Implementado 

O PDCS implementado no projeto possui quatro equipa-
mentos: PDC FE 1, PDC FE 2, PDC ME e um banco de 
dados externo (Figura 3). O PDC FE 1 recebe os dados das 
PMUs 1, 2 e 3, instaladas nas SEs Ilha Solteira e Bauru, e o 
PDC FE 2 recebe os dados das PMUs 4 e 5, instaladas na SE 
Cabreúva. O PDC ME recebe os frames de dados ressincro-
nizados de cada um dos PDCs FE, e armazena os dados his-
tóricos tanto no seu banco de dados interno quanto em um 
banco de dados externo, em outro equipamento, de forma 
redundante. 

C.  Sistema de Comunicação 
A comunicação entre as PMUs e o PDCS é realizada da 

seguinte forma: 
• SE Ilha Solteira: É utilizado um link de comunicação 

externo entre a SE e Bom Jardim, baseado em Multi Pro-
tocol Label Switching (MPLS), contratado no projeto; 

• SEs Bauru e Cabreúva: É utilizada a rede de comunica-
ção do Sistema Integrado de Coleta Automática de Regis-
tros (SICAR) da CTEEP. 

A equipe LabPlan/UFSC acessa os equipamentos do pro-
tótipo usando uma conexão VPN entre a UFSC e a CTEEP, 
via Internet. Este acesso é usado para configuração, manu-
tenção e acompanhamento da operação do protótipo. 

D.  Armazenamento de Dados 
O banco de dados usado no PDCS é o MySQL. A estrutu-

ra de dados das tabelas internas do banco de dados necessita 
de, aproximadamente, 16 bytes para armazenar cada fasor 
enviado. Considerando-se um total de 68 fasores, a uma taxa 
de 60 frames por segundo, a capacidade necessária para o 
armazenamento de dados históricos em cada banco de dados 
é de aproximadamente 5,7 GB por dia. Considerando-se o 
sistema operacional e também o armazenamento de logs da 
operação de cada PDC, e que cada equipamento possui dois 
HDs SATA de 250 GB cada um, conectados em RAID 1 
(espelhamento), estima-se uma capacidade total de armaze-
namento de 30 dias de dados históricos. 

Observe-se que a capacidade total de armazenamento de 



dados históricos depende, basicamente, da capacidade de 
disco do banco de dados. A segmentação dos dados é reali-
zada por tabelas diárias dentro do banco de dados, de forma 
que o aumento da capacidade total de dias do histórico não 
interfere no desempenho de acesso ao banco de dados (escri-
ta e leitura). Por exemplo, no caso do SPMS do Projeto 
MedFasee [12], instalado na baixa tensão, opera-se o siste-
ma com o conceito de “armazenamento contínuo de dados”. 
Para isso cada banco de dados possui HDs SATA de 2TB, 
substituídos anualmente. 

E.  Instalação do Protótipo de SPMS 
O processo de instalação das PMUs nas SEs começou no 

primeiro semestre de 2010, com o levantamento de campo 
para a elaboração do projeto de instalação de cada equipa-
mento. Porém a intervenção nas SEs depende de diversos 
fatores, incluindo-se a liberação da intervenção por parte do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. A progra-
mação inicial das instalações, prevista para novembro e de-
zembro de 2010 teve que ser alterada em função de ocorrên-
cias na rede de operação do Sistema Interligado Nacional – 
SIN, em especial na região Sudeste, o que atrasou ainda 
mais a ativação do SPMS. 

O sistema opera em sua plenitude desde meados de 2011, 
no Centro de Operação da CTEEP, em Bom Jardim, tendo 
contribuído para a aceleração e qualificação de análises de 
ocorrências recentes em subestações e linhas de transmissão. 

IV.  APLICATIVOS DESENVOLVIDOS 
Diversos aplicativos para acesso e análise dos dados faso-

riais foram desenvolvidos no Projeto MedFasee CTEEP. 
Nas seções seguintes estes aplicativos são apresentados. 

A.  Configuração dos Terminais de Circuito 
Utiliza-se nos aplicativos desenvolvidos o conceito de 

“terminal de circuito” como entidade principal à qual os 
fasores são referenciados. Os terminais são configurados em 
um arquivo de configuração próprio dos aplicativos, onde se 
indica qual PMU que mede as grandezas relativas ao termi-
nal, bem como a configuração dos canais fasoriais que for-
mam o terminal (canais de tensão e de corrente). Uma mes-
ma PMU, portanto, pode medir grandezas de mais de um 
terminal de circuito, ao mesmo tempo em que um determi-
nado conjunto de canais fasoriais de uma PMU pode ser 
usado para compor mais de um terminal. Esta facilidade é 
usada, por exemplo, para a montagem dos terminais dos 
circuitos Bauru – Cabreúva C1 com fasores de correntes 
trifásicas dos transformadores de corrente do tipo TC_M e 
TC_P. Apesar de ser um circuito físico apenas, existem dois 
terminais correspondentes configurados nos aplicativos de 
acesso aos dados, sendo um relativo ao TC_M e outro ao 
TC_P. O TPC (transformador de potencial capacitivo), no 
entanto, é único por fase de cada terminal de LT, e, portanto 
os mesmos canais de tensão são usados para compor tanto o 
terminal BAU_CAV_C1_M (TC_M) quanto o terminal 
BAU_CAV_C1_P (TC_P), variando-se apenas os canais de 
corrente. Esta mesma lógica é usada nos demais circuitos 
com redundância de correntes. 

B.  Programa Monitor de Dados Fasoriais 
O Monitor de Dados Fasoriais – MDF é o aplicativo prin-

cipal desenvolvido no projeto. Sua função é agregar os de-
mais módulos, atuando como um ambiente integrado para o 
acesso aos dados fasoriais. Uma visão geral da interface do 
aplicativo é mostrada na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – MDF – Monitor de Dados Fasoriais 

A tela principal mostra a localização geográfica dos ter-
minais de circuito monitorados pelas PMUs do protótipo, 
usando uma Application Programming Interface (API) do 
Google Maps [13]. É possível navegar no mapa usando o 
mouse, bem como aproximar ou distanciar o ponto de visua-
lização (zoom). Clicando-se no ponto indicativo de cada 
terminal é aberta uma janela com informações do respectivo 
terminal, mostrando-se qual PMU e os respectivos canais 
que formam aquele terminal. São mostrados, ainda, os valo-
res de base de tensão e de corrente, usados nos gráficos com 
valores em pu. Os botões na parte inferior da tela permitem 
acionar os demais módulos, conforme apresentado a seguir. 

C.  Gráfico Polar 
Este módulo apresenta os fasores de tensão e de corrente 

de cada terminal, sequência positiva, plotados em um gráfico 
polar, em tempo real. Também é mostrada uma tabela com 
valores numéricos dos sincrofasores. A interface é mostrada 
na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Módulo de Gráfico Polar 



D.  Gráfico no Tempo 
Este módulo apresenta as grandezas elétricas ao longo do 

tempo, em tempo real. Pode-se escolher entre módulo de 
tensão ou de corrente, diferença angular, frequência ou po-
tências, bem como quais terminais serão plotados. Sua inter-
face é mostrada na Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Módulo de Gráfico no Tempo 

E.  Monitoramento de Oscilações Eletromecânicas 
Com este módulo é possível observar os modos de oscila-

ção presentes no sistema elétrico, a partir dos fasores medi-
dos pelas PMUs [14], [15], [16] e [17]. O módulo utiliza os 
dados enviados pelo PDCS, em tempo real, logo após o pro-
cesso de ressincronização completa do sistema, realizada 
pelo PDC ME. Escolhe-se a grandeza a ser monitorada 
(mesmas grandezas disponíveis para o gráfico no tempo), e o 
tamanho da janela de dados, e então o módulo calcula o es-
pectro de frequências do sinal escolhido. O método utilizado 
é a Discrete Fourier Transform (DFT). Calculam-se e apre-
sentam-se na tela espectros sucessivos, de acordo com o 
tamanho de janela e tempo de atualização de tela escolhidos, 
conforme se observa na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Monitoramento de Oscilações Eletromecânicas 

F.  Módulo de Dados Históricos 
Este módulo permite realizar consultas de dados históri-

cos no PDCS e gerar gráficos das grandezas fasoriais, com o 
objetivo de se analisar o comportamento do sistema elétrico 
em um determinado período de tempo. 

Na tela principal (Figura 8) são listadas as consultas ar-
mazenadas na estação de trabalho local. Botões permitem 
que seja realizada uma nova consulta, que se acesse a tela de 
geração de gráficos de um período já consultado, ou que os 
dados de uma determinada consulta sejam exportados. Os 
dados fasoriais podem, ainda, ser exportados em formato de 
planilha, compatível com o Microsoft Excel. 

 

 
Figura 8 – Módulo de Dados Históricos 

Na tela de geração de gráficos podem-se escolher quais os 
terminais que terão suas grandezas plotadas, bem como as 
grandezas em si. Pode-se também plotar gráficos de potência 
ativa e reativa de um determinado terminal de circuito, as 
quais são calculadas pelo programa a partir dos fasores trifá-
sicos de tensão e de corrente. 

O programa permite ainda que sejam realizadas análises 
de modos de oscilação presentes no sistema elétrico. Para 
isso utiliza-se tanto a DFT quanto o método de Prony. 

G.  Módulo de Localização de Faltas 
Um módulo de localização de faltas em linhas de trans-

missão, baseado em sincrofasores, foi também desenvolvido 
[18]. Utiliza-se para isso o Método de Johns e Jamalis, que 
considera os dados de medição de tensão e de corrente em 
ambos os terminais do circuito [19]. 

Primeiramente devem ser cadastrados os parâmetros dos 
circuitos que possuem monitoramento em ambos os termi-
nais. O módulo acessa o banco de dados do PDCS, escre-
vendo as informações de cada circuito em tabelas específi-
cas. Uma vez cadastrados os circuitos, e ocorrendo uma falta 
em um destes circuitos, informam-se na tela principal do 
módulo os instantes inicial e final entre os quais ocorreu a 
falta, bem como o circuito de interesse, e o módulo busca os 
respectivos parâmetros e dados fasoriais no banco de dados 
do PDCS e calcula a posição da falta. 



V.  ANÁLISE DE DESEMPENHO 

A.  Sistema de Comunicação de Dados 
O desempenho do sistema de comunicação do protótipo 

de SPMS do projeto foi acompanhado desde a sua ativação, 
em abril/2011, com base nas perdas de dados entre as PMUs 
e o PDCS. As perdas foram calculadas em períodos de uma 
hora, em gráficos diários. As perdas de dados mantiveram-se 
baixas, com valores abaixo de 0,01% na maior parte do tem-
po, equivalente a 20 frames de dados perdidos a cada hora 
(total esperado de 216.000 frames em uma hora, consideran-
do-se uma taxa de envio de 60 frames de dados por segun-
do). Foram verificados diversos períodos de uma hora em 
que a perda de dados foi zero em todas as PMUs. Picos e-
ventuais de perdas maiores foram observados, devido a con-
gestionamento da rede entre as respectivas subestações e 
Bom Jardim, onde se encontra instalado o PDCS. 

O gráfico da Figura 9 mostra as perdas de dados referen-
tes ao dia 21/11/2011. Este pode ser considerado um dia 
típico de operação. 

22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
Perda de Dados - Dia: 21/11/2011

P
er

da
s 

(%
)

Hora (UTC-3 + 1h)

 

 
ILS-BAU-C1-C2
BAU-ILS-C2
BAU-CAV-C1
CAV-BAU-C1
CAV-BOJ

 
Figura 9 – Perdas de Dados 

B.  Análise em Regime Normal de Operação 
Durante o período de acompanhamento operacional do 

protótipo de SPMS, a operação do sistema elétrico da 
CTEEP foi avaliada, a partir dos sincrofasores registrados. A 
seguir, apresentam-se resultados ilustrativos deste acompa-
nhamento, relativos ao dia 24/11/2011. Os gráficos foram 
gerados utilizando-se o Módulo de Dados Históricos do a-
plicativo MDF, desenvolvido no projeto. 

No gráfico da Figura 10 são mostradas as tensões de se-
quência positiva nas três SEs, durante as 24h. Na Figura 11 
são mostradas as diferenças angulares de tensão das SEs Ilha 
Solteira e Bauru, em relação à Cabreúva. Na Figura 12 apre-
sentam-se os fluxos de potência ativa nos terminais ILS-
BAU C2, BAU-CAV C1 e CAV-BOJ. 

No gráfico da Figura 13 é mostrada a frequência do SIN, 
calculada a partir da derivada do ângulo de tensão de se-
quência positiva nas três SEs. O gráfico compreende um 
período de 30 minutos. Já na Figura 14 é mostrado o espec-
tro de frequências da frequência do SIN, relativo ao período 
mostrado na Figura 13. É possível observar a frequência 

natural de oscilação da frequência do SIN, que neste período 
encontrava-se em torno de 0,018 Hz. 

 

 
Figura 10 – Tensão de Sequência Positiva 

 
Figura 11 – Diferenças Angulares de Tensão 

 
Figura 12 – Potência Ativa 

Nos gráficos relativos ao dia 24/11/2011, é possível ob-
servar uma perda de dados das PMUs instaladas na SE Bau-
ru, no período entre 17:31:06 e 23:39:59 UTC. Isto ocorreu 
devido à indisponibilidade do link de comunicação entre a 
SE e o PDCS, instalado em Bom Jardim. Nestes casos, o 
Módulo de Dados Históricos identifica a perda de dados 
através da repetição do último valor válido da grandeza, 
representando o período de perda de dados como uma linha 
horizontal nos gráficos. 



 

 
Figura 13 – Frequência do SIN 

 
Figura 14 – Espectro de Frequências da Frequência do SIN 

C.  Influência dos Circuitos de Instrumentação 
Foram analisados os circuitos de 440 kV do sistema de 

transmissão da CTEEP monitorados pelo protótipo de SPMS 
e calculados índices de desequilíbrio de tensão e de corrente. 
Nos circuitos monitorados há instalados TPCs com as se-
guintes classes de exatidão: 0,6%; 0,5% e 0,2% (200VA). 
Os TC_M são todos da classe de exatidão 0,3% e os TC_P 
são todos da classe 2,5%.  

Na Figura 15 ilustram-se os valores da corrente de se-
quência positiva de todos os circuitos monitorados para as 
24 horas do dia 22/09/2011. Na Figura 16 e na Figura 17 
têm-se os índices de desequilíbrio de tensão e de corrente 
calculados. Na Figura 18, apresenta-se um zoom do índice 
de corrente para as primeiras 16 horas do período. 

Observam-se índices de desequilíbrio inferiores a 0,6%, 
com exceção das medições no terminal Cabreúva da LT Ca-
breúva – Bauru C1 que estão em torno de 1%, indicando a 
possibilidade de problemas em alguma célula capacitiva do 
TPC da fase ‘b’. No caso dos índices de desequilíbrio de 
corrente, verifica-se a ocorrência de valores de até 2% para 
carregamentos acima de 400 A. Porém, para carregamentos 
abaixo de 200 A, verificam-se valores muito elevados para o 
índice de desequilíbrio. Observa-se que os TCs utilizados 
têm relação de transformação 2000/5 A, de modo que carre-
gamentos da LT abaixo de 200 A representam valores infe-
riores a 10% da sua capacidade nominal, faixa para a qual 

não há a exigência de parâmetros de desempenho por parte 
das normas técnicas pertinentes. 
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Figura 15 – Corrente de Sequência Positiva 
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Figura 16 – Índice de Desequilíbrio de Tensão 
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Figura 17 – Índice de Desequilíbrio de Corrente 

Avaliou-se também o comportamento e a influência dos 
TC_M e TC_P nas medições, através da análise dos valores 
redundantes da medição de corrente nas SEs. Na sequência, 
são ilustrados os resultados referentes à LT Ilha Solteira – 
Bauru C2 para o período de 24 horas do dia 03/11/2011. 
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Figura 18 – Zoom do Índice de Desequilíbrio de Corrente 

Na Figura 19 é exibida a corrente de sequência positiva da 
LT, a partir do terminal ILS-BAU-C2. Na Figura 20 e na 
Figura 21, têm-se zooms dos períodos de menor e maior 
carregamento. Já na Figura 22 é apresentado o índice de 
desequilíbrio de corrente. 
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Figura 19 – Corrente de Sequência Positiva 
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Figura 20 – Zoom 1 da Corrente de Sequência Positiva 
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Figura 21 – Zoom 2 da Corrente de Sequência Positiva 
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Figura 22 – Índice de Desequilíbrio de Corrente 

Pode-se verificar que há uma grande aderência entre as 
medições oriundas dos TCs de proteção e de medição para 
supervisão, o que se mantém mesmo em diferentes patama-
res de carregamento. 

D.  Cálculo de Parâmetros de LTs 
Para o mesmo período de tempo anteriormente considera-

do, analisaram-se os parâmetros da LT Ilha Solteira – Bauru 
C2. Foram calculados os valores de resistência, reatância e 
susceptância, e comparados aos nominais, fornecidos pelo 
Sistema de Informações Geográficas Cadastrais do Sistema 
Interligado Nacional (SINDAT). 

Na Figura 23, apresentam-se as potências ativa e reativa 
nas 24 horas do período a partir do terminal ILS-BAU-C2, 
considerando-se medições de TC_M. Nas Figuras 24, 25 e 
26, mostram-se os resultados do cálculo dos parâmetros para 
um período de 3 horas no patamar de alto carregamento da 
LT. 

Verifica-se que os resultados obtidos se aproximam dos 
valores nominais e apresentam constância no período anali-
sado. 
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Figura 23 – Potências Ativa e Reativa 
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Figura 24 – Resistência Nominal e Calculada 
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Figura 25 – Reatância Nominal e Calculada 
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Figura 26 – Susceptância Nominal e Calculada 

 

E.  Análise de Ocorrência no SIN 
Ainda durante o período de acompanhamento operacional 

do protótipo de SPMS, diversas ocorrências no SIN foram 
analisadas, a partir dos sincrofasores registrados pelo protó-
tipo. A seguir apresenta-se a descrição do desligamento au-
tomático dos circuitos de Itaipu, ocorrido em 02/09/2011. 

Conforme descrito no Informativo Preliminar Diário da 
Operação – IPDO (ONS), de 02/09/2011 [20]: 

 
“Às 16h43min ocorreu o desligamento automático das LT 

765 kV Foz/Ivaiporã C2 e C3 (Furnas), das LTs 500 kV I-
taipu/Foz do Iguaçu C1, C2, C3 e C4 (Furnas) e rejeição de 
aproximadamente 5.100 MW da UH Itaipu 60Hz. Houve 
explosão da bucha da fase ‘b’ do reator de linha da LT 765 
kV Foz do Iguaçu/Ivaiporã C3 em Foz do Iguaçu. Houve a 
interrupção de 2.566 MW de cargas por atuação, em sua 
maioria, de parte do primeiro estágio do Esquema Regional 
de Alívio de Cargas – ERAC nas regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste, e nos estados do Acre e Rondônia.” 

 
As repercussões desta ocorrência foram registradas pelo 

protótipo. A seguir são apresentados gráficos das grandezas 
fasoriais medidas pelas PMUs do protótipo, no período em 
torno da ocorrência (Figura 27 a Figura 31). Os horários 
apresentados nos gráficos estão em UTC. 

 

 
Figura 27 – Tensão de Sequência Positiva 



 
Figura 28 – Diferenças Angulares de Tensão 

 

 
Figura 29 – Potência Ativa 

 

 
Figura 30 – Frequência do SIN 

 
Figura 31 – Frequência do SIN (Detalhe – Início da Ocorrência) 

 
Às 16:43:37,9167s, hora local, ocorreram as primeiras va-

riações bruscas nas grandezas fasoriais, indicando, possi-
velmente, o instante da ocorrência do curto-circuito devido à 
explosão do reator, e consequentes aberturas automáticas de 
LTs (Figura 31). Decorridos 2,45s, às 16:43:40,3667, ini-
ciou-se uma queda da frequência no SIN, indicando, possi-
velmente, o desligamentos das LTs Itaipu – Foz do Iguaçu, 
juntamente com a rejeição de geração em Itaipu. A frequên-
cia no SIN atingiu, aproximadamente, 58,4 Hz entre os ins-
tantes 16:43:46 e 16:43:48, iniciando então sua recuperação, 
a partir da atuação do ERAC (Figura 30). 

Não é possível identificar modos de oscilação eletrome-
cânicos dominantes durante o período inicial da ocorrência. 
Ocorreram muitas mudanças topológicas no SIN neste perí-
odo, devido aos desligamentos de LTs e atuação do ERAC, 
o que prejudica análises deste tipo. 

Às 17:11:29,8667 foi religada a LT 765 kV Foz do Igua-
çu – Ivaiporã C2, restabelecendo a interligação de Itaipu 60 
Hz com o SIN. Observam-se oscilações eletromecânicas em 
todas as grandezas registradas (Figura 32 a Figura 35). 

 
 

 
Figura 32 – Tensão de Sequência Positiva 



 
Figura 33 – Diferenças Angulares de Tensão 

 
Figura 34 – Potência Ativa 

 
Figura 35 – Frequência do SIN 

Na Figura 36 é mostrado o espectro de frequências da po-
tência ativa nos terminais ILS-BAU C2 e BAU-CAV C1. 
Observa-se a indicação de modos de oscilação dominantes 
com frequência em torno de 0,59 Hz e 0,36 Hz. 

Utilizando-se a função de análise por Método de Prony, 
disponíveis no Módulo de Dados Históricos, obtêm-se mo-
dos de oscilação dominantes com frequência em torno de 
0,58 Hz, 0,36 Hz e 0,70 Hz, com amortecimentos de 4,4%, 
7,0% e 7,5%, respectivamente, conforme ilustrado na tabela 
da Figura 37. 

Não foram verificadas oscilações ou outras repercussões 
relevantes nas grandezas fasoriais registradas pelo protótipo, 

nos demais religamentos realizados após a ocorrência. 
 

 
Figura 36 – Espectro de Frequência da Potência 

 
Figura 37 – Análise por Método de Prony 

VI.  CONCLUSÕES 
Neste artigo apresentou-se e descreveu-se o Projeto Med-

Fasee CTEEP, bem como os principais desenvolvimentos 
realizados no âmbito do projeto. Dentre os desenvolvimen-
tos destacam-se o PDCS – Phasor Data Concentrator Sys-
tem, com arquitetura descentralizada e arranjo hierárquico 
entre PDCs, em dois níveis, bem como aplicações de acesso 
e análise de dados fasoriais armazenados no PDCS, tanto em 
tempo real quanto históricos. O PDCS encontra-se instalado 
e em operação em Bom Jardim, recebendo dados a uma taxa 
de 60 fasores por segundo. 

As aplicações de acesso e análise de dados desenvolvidas 
no projeto foram concentradas em um aplicativo principal, 
denominado MDF – Monitor de Dados Fasoriais. O módulo 
de tempo real mostra os sincrofasores em gráfico polar e no 
tempo, bem como monitora os modos de oscilação presentes 
no sistema elétrico, por meio da DFT (Discrete Fourier 
Transform). O módulo para análises off-line permite a avali-
ação de desempenho do sistema elétrico a partir dos sincro-
fasores registrados, bem como a localização de faltas nos 
circuitos com monitoramento em ambos os terminais. 



O protótipo de SPMS desenvolvido no projeto possui cin-
co PMUs, instaladas em três SEs (Ilha Solteira, Bauru e Ca-
breúva), monitorando quatro circuitos de 440 kV da CTEEP. 
O sistema opera em sua plenitude desde meados de 2011, no 
Centro de Operação da CTEEP, em Bom Jardim, tendo con-
tribuído para a aceleração e qualificação de análises de ocor-
rências recentes em subestações e linhas de transmissão. 

Apresentaram-se, ainda, resultados de análises de desem-
penho do protótipo de SPMS implementado, bem como de 
ocorrências no SIN, a partir dos sincrofasores registrados 
pelo protótipo. 
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