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Resumo – O presente projeto teve por objetivo desenvolver
uma metodologia implementada em um sistema computacional
inteligente capaz de efetuar a operação de ilhamento preservando parte da demanda de energia em situações de perturbação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Os estudos apresentados nesse artigo foram obtidos com a utilização do programa
SIA desenvolvido pela CHOICE, em projeto P&D iniciado em
2011. O SIA é baseado em algoritmos para detectar situações
de risco que possam afetar o fornecimento de energia no sistema de transmissão da CTEEP. Caso tal risco venha a ocorrer,
o SIA executará automaticamente ações visando manter o fornecimento de parte da carga que seria afetada, mediante a
formação de subsistemas ou ilhas elétricas.
Palavras-chave – Balanço de carga, estabilização, ilhamento
automático, monitoramento, segurança.

I. INTRODUÇÃO
Num mundo cada vez mais dependente do suprimento de
energia elétrica, é fundamental aperfeiçoar a segurança e
minimizar perdas de suprimento. [1]
As grandes perturbações continuam a ocorrer em todo o
planeta, conforme pode ser constatado na literatura. As pesquisas têm dado atenção ao desempenho do sistema elétrico
tanto em regime permanente quanto durante a ocorrência
dos mais diversos fenômenos transitórios.
Dentre os fenômenos transitórios, os que mais preocupam
aos operadores são os que potencialmente podem gerar um
colapso total ou parcial do sistema elétrico ou blecaute [2].
Em uma perturbação de grande porte, um Sistema Elétrico fica sujeito a desligamentos automáticos em cascata, o
que amplia as consequências adversas em termos de perdas
de geração e carga e o desmantelamento do sistema de
transmissão.
Qualquer parte de um grande sistema interligado pode ser
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arrastada para o colapso pelo efeito cascata intrínseco a uma
perturbação de grande porte. Em tais circunstâncias, tudo o
que puder permanecer em serviço e manter o suprimento aos
consumidores constitui benefício adicional.
Das medidas que podem ser tomadas para conter as consequências adversas de perturbações significativas destacase o conceito de Ilhamento, por ser inerente à ideia de conservar parte da geração conectada a parte da carga por parte
da transmissão, isolando-as da fonte da perturbação.
Na literatura encontramos pesquisas referentes a ilhamentos, seja para detectá-los por serem gerados espontaneamente (falhas no sistema de proteção e/ou controle) ou para gerá-los de forma sistemática ou intencionais para preservar
uma parte do sistema elétrico [3-8].
A prevenção contra o efeito cascata com o objetivo de
minimizar as consequências em perturbações de larga escala
pode teoricamente ser feita mediante a criação de ilhas coerentes em geração, transmissão e carga, e flexíveis, capazes
de conviver com os pontos de operação externo (prédistúrbio) e interno (pós-distúrbio). A preservação de ilhas
também contribuiria de maneira significativa para simplificar e apressar a recomposição do sistema elétrico.
O artigo apresentará a determinação acurada de partições
de um sistema elétrico para formação antecipada de ilhas,
visando a preservação da maior parcela possível de carga e
de geração, quando da ocorrência de perturbações com potencial para causar um colapso do suprimento de energia
elétrica. A implementação é feita por meio de um sistema
computacional baseado em algoritmos de detecção lógica e
de early warning awareness ou consciência de alerta precoce para identificar condições operativas de risco. São empregados algoritmos de comitê de voto e de veto para evitar
atuações desnecessárias, bem como algoritmos de automação de ações que mantenham o fornecimento de parte da
geração e da carga que seriam afetadas, pela separação de
trechos da transmissão para isolar as respectivas partições e
formar ilhas estáveis.
O SIA está subdividido em dois módulos principais de entrada de dados: a primeira é para o cálculo do balanço de
carga que é realizada a cada T minutos (encontrar a melhor
ilha), e o segundo é para a detecção de situações de risco,
com taxa de medida em ms e leitura a cada T’ seg.
O módulo de detecção considera três métodos de detecção, que são processados várias vezes (triggers de atuação
serão enviados quando detectado algum risco de blecaute no
sistema elétrico). Estes processos dependem das medidas
obtidas do sistema elétrico.
O presente trabalho descreve o desenvolvimento da fase 1

de um projeto mais ambicioso e geral. O projeto original
compreende três fases:
1.- Mostrar a viabilidade de gerar ilhas flexíveis e estáveis, quando se detectar algum distúrbio que ponha em risco
o sistema elétrico de interesse (neste caso, da CTEEP), preservando-se assim a maior carga possível de acordo com a
geração disponível no instante de ser gerada a ilha.
2.- Implementar o estágio 1 do ponto de vista de comunicação e intercâmbio de informações entre o SIA e o sistema
de medição (EE – Estimador de Estado, SAGE-CEPEL,
SMFS – Sistema de Monitoração Fasorial Sincronizada,
etc.), operação, controle e proteção. O objetivo principal
deste estágio é colocar o SIA como uma ferramenta de apoio
à operação de tempo real.
3.- Conectar o SIA com o sistema de comandos da operação e proteção, funcionando o SIA de forma automática ou
quase-automática. Para este estágio, será necessário interagir
com o CEPEL e o ONS.
O presente trabalho é resultado do projeto concluído e desenvolvido pela CHOICE para a CTEEP, sob título: “SIA Sistema de Ilhamento Adaptativo Baseado na Monitoração
da Estabilidade do SIN”; PD-0068-0026/2011.
II. ESTRUTURA E METODOLOGIA DO SISTEMA DE
ILHAMENTO AUTOMÁTICO
O sistema computacional inteligente de ilhamento automático (SIA) tem como objetivo isolar uma ilha estável selecionada numa área predefinida que tenha geração, transmissão e distribuição compatíveis com as condições prevalecentes no sistema elétrico interligado em uma situação
pós-distúrbio. A ilha é automaticamente selecionada a partir
do balanço de sua geração em relação à carga e às perdas de
potências ativa e reativa. A seleção inclui a avaliação do
desempenho dinâmico da ilha a partir do instante da sua
formação, de sorte a assegurar condições aceitáveis de tensão e frequência [1], [7], [9]. As condições de tensão poderão ser melhoradas pelo sistema de ilhamento mediante o
chaveamento automático de equipamentos destinados ao
controle de tensão, de maneira que a geração ilhada permaneça com margens de potência reativa para suportar contingências internas. Analogamente, cortes automáticos de geração ou carga estarão associados à manutenção da frequência
nominal.
A estrutura de desenvolvimento e de funcionamento do
SIA é mostrada na Figura 1.
A. Detecção ONLINE
De forma resumida, os módulos M1 (Detecção ONLINE)
correspondem à execução de dois submódulos: Propor e
Detectar.

Figura 1. Estrutura do SIA: principais blocos.

1) Propor ilha
Uma base histórica de ilhas fixas como são as DITs (Demais Instalações de Transmissão) será criada e as propostas
surgirão da comparação entre a situação monitorada com as
preestabelecidas. A situação monitorada é referente às informações obtidas do sistema elétrico. O cálculo do balanço
de carga-geração é realizada neste submódulo (ver item Erro! Fonte de referência não encontrada.). Considerações
como manutenções programadas e previsões de demanda
(curvas de carga) e geração são realizadas.
2) Detectar
Este submódulo vem a ser o mais importante do projeto.
O módulo detectar depende da taxa de medição utilizada e
obtida do sistema elétrico. O monitoramento permitirá ao
SIA detectar situações de risco que possam afetar o sistema
da CTEEP, podendo, por exemplo, ocasionar um blecaute.
Este submódulo considera três métodos de detecção que
serão detalhados no item IV.
B. Lógica de atuação
1) Executar:
A execução das operações do SIA está preparada para que
sejam comandadas de forma automática1, a qual deverá ser
feita de forma rápida e considerando as questões de segurança. A não consideração da segurança na criação de uma
ilha pode levar o sistema ilhado a uma instabilidade, tornando inviável sua permanência.
O SIA indicará os comandos para a geração das ilhas, mas
a decisão final será dos operadores do sistema da CTEEP,
isto pela grande experiência e a alta sensibilidade que eles
têm com o seu sistema elétrico.
C. Monitoramento da Estabilidade e Ajuste de geração
/demanda
1) Monitorar
Os sistemas de monitoramento de tensão, ângulo e frequência da CTEEP adquirem dados do sistema elétrico em
ciclos de varredura, e executam ajustes de forma automática.
A monitoração deve ser contínua também nos pontos de
desconexão que formam uma ilha.
2) Ajuste
Após a formação das ilhas, os valores de tensão, ângulo e
frequência podem oscilar nos primeiros segundos, e o ajuste
1
Adequação e modificações necessárias de ajustes na comunicação com
o sistema de medição, operação e controle deverão ser realizados (fora do
tópico do projeto).

da geração/demanda deverá estar em alerta. Depois que as
ilhas estiverem funcionando em estado estável, poderão ser
ajustadas para crescer caso a capacidade da geração remanescente o permita. A operação no ajuste de geração/demanda deverá ser realizada pelos operadores do sistema da CTEEP.
D. Recomposição
1) Facilitar a Recomposição
A recomposição deve ocorrer seguindo os procedimentos
padrão do ONS, de maneira segura e o mais rápido possível.
Como indicado no item anterior, a decisão final será dos
operadores da CTEEP, pela grande experiência e sensibilidade que eles possuem.
E. Módulo de Controle
Este módulo é referenciado ao processo todo, obtendo-se
assim como produto final o software SIA. A Figura 2 mostra
de forma resumida em diagramas de blocos o SIA. Nessa
figura, observam-se as duas entradas de dados, uma para o
cálculo da melhor ilha (balanço de carga-geração) que é
obtida a cada T minutos e outra para o monitoramento do
sistema elétrico (detectar risco no sistema que afete o sistema da CTEEP). No módulo de detecção são mostrados os
três métodos de detecção: por variação das medidas de frequência, angular e impedância.

Figura 2. Diagrama de blocos resumido do SIA.

III. ILHAMENTO FLEXÍVEL
A ilha formada pode ser modificada de acordo com as
condições do sistema no instante imediatamente anterior à
separação do resto do sistema. A ilha pode crescer ou encolher dependendo das características da disponibilidade de
geração e do carregamento da ilha no instante em que esta é
formada, da estabilidade, assim como do balanço de potência reativa.
A formação da ilha tem como objetivo preservar a máxima carga possível da área durante um blecaute parcial ou
total que afete o sistema elétrico da CTEEP.
O balanço de carga serve para definir a ilha base. A análise dinâmica serve para conferir se a ilha será estável e segura. A flexibilidade da variação do tamanho da ilha é realizada de acordo com critérios estabelecidos e implementados

no SIA.
As alternativas de ilhas ou possíveis ilhas são iniciadas
numa área ou região onde a geração disponível seja menor
que a carga. Realizar abertura de linhas com cargas no terminal da linha é fazer uma rejeição de carga. Isto traz como
consequência a redução da área, gerando assim várias alternativas de ilhas.
A. Definição da formação da ilha
A formação das ilhas depende das informações provenientes da entrada de dados2. O objetivo dessa função é deixar
o SIA preparado para eventos pré-definidos. Nestes estudos,
leva-se em consideração um conjunto de eventos que podem
levar o sistema elétrico a um blecaute parcial ou total.
B. Configuração da Ilha
A configuração para a formação da ilha depende principalmente de seis passos:
1. Determinação das cargas importante e da geração disponível; caso não haja cargas importantes, a prioridade será
alimentar a máxima carga possível com a geração disponível
nesse instante. A formação da ilha é feita de forma semialeatória, respeitando critérios pré-definidos.
2. Com a informação da geração disponível, determinar a
quantidade de carga que pode ser atendida fazendo o balanço de carga-geração.
3. Dependendo da informação anterior (balanço cargageração), determinar as possíveis ilhas. As ilhas viáveis serão avaliadas via restrição estática, estimando-se assim a
melhor ilha a ser avaliada dinamicamente.
4. Uma vez estimada a ilha, analisar e avaliar a sua estabilidade e segurança. Se a ilha for estável e segura, ela passa a
representar a ilha definitiva a ser criada fisicamente.
5. Caso a ilha não seja estável e segura, avaliar as outras
possibilidades ou alternativas de ilhas geradas no item 3,
repetindo o item 5. até que uma ilha estável seja selecionada. No estágio atual do SIA, esse processo é realizado offline.
6. Uma vez que a ilha selecionada seja estável e segura,
ela é armada. Se for detectado algum distúrbio que ponha
em risco de blecaute o sistema da CTEEP, os procedimentos
de operação para a separação da ilha selecionada serão efetivados e a ilha será gerada e monitorada.
C. Balanço de Carga-Geração
Independentemente de como sejam obtidos os dados, a
avaliação do balanço de carga-geração é realizada a cada T
min, no caso de estar conectado online3, o tempo T poderá
ser modificado pelo usuário. Este tempo dependerá da disponibilidade de dados existentes na pasta do SIA (p/SIA),
2
Os dados podem ser obtidos de um banco de dados (off-line) e das medições em tempo real (on-line) provenientes de um estimador de estado ou
de um concentrador de dados de sincrofasores. Para dados online, serão
realizadas as modificações necessárias para sua obtenção (fora do tópico do
projeto).
3
A adequação e as modificações necessárias de ajustes na comunicação
com o sistema de medição, operação e controle deverão ser realizados (fora
do tópico do projeto).

tal como é mostrada na Figura 3.

oscilações de potência, especificamente a perda de sincronismo ou “out-of-step” (OOS) [3, 5, 10, 11].

Figura 3. Visão geral dos dados de entrada para o SIA.

O balanço de carga é calculado para atender aos critérios
de equilíbrio estático entre geração e carga, bem como para
cumprir os respectivos critérios dinâmicos. As expressões
(1) e (2) mostram o balanço de carga-geração, considerando
também as perdas:
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O formato de dados do arquivo lido e usado no cálculo de
balanço de carga-geração é lido pelo software ANAREDE
(*.PWF) do CEPEL. O cálculo do balanço de carga-geração
é aplicado à pasta de pontos de operação (Figura 3).
A estrutura usada para o cálculo de balanço de carga é
mostrada na Figura 4. Nesta figura, a geração total da ilha
base é mantida já que a adaptabilidade vai estar relacionada
com a saída de cargas. Observa-se também um bloco de
perdas, referente às perdas da ilha, com ênfase nas perdas
das linhas de transmissão.

A. Método de Detecção por variação de frequência
Este método é amplamente utilizado para detecção de
ilhamento. Os desvios da frequência do nominal e a taxa de
variação ∆f/dt são bons indicadores para uma condição de
ilhamento. Entre os dispositivos que podem ser usados, temos [3]: a) Relés de frequência que medem as tensões das
barras e determinam a frequência; b) Relés de variação de
frequência ∆f/dt que medem a taxa de variação da frequência e ficam em alerta se essa taxa exceder o parâmetro determinado pelo usuário (em torno de 2.5 Hz/s); c) Relés Vector Shift que medem o comprimento da onda e detectam
qualquer variação dessa grandeza.
1) Detecção baseado em medição local
As medições da frequência, assim como da taxa de variação (df/dt) de pontos dentro da região que se quer gerar a
ilha, são utilizadas. Para melhorar este método [3] recomenda-se considerar os elementos como sobrecorrente e subtensão. Uma representação gráfica deste método é mostrada na
Figura 5. O software SIA tem até dois sinais de saída para
detecção por variação de frequência local.
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Figura 5. Esquema de detecção utilizando medições locais.

Figura 4. Entrada de dados para o SIA.

IV. MÉTODOS DE DETECÇÃO
Dos dados de entrada que o SIA utiliza, os primeiros são
referentes aos dados do ponto de operação. Estes dados são
obtidos do próprio sistema elétrico da CTEEP para o cálculo
da melhor ilha mediante o balanço de carga-geração.
A segunda entrada de dados é referida à detecção de algum distúrbio que produza riscos de colapso no sistema da
CTEEP e por tal se determine a geração de subsistemas ou
ilhas.
Os métodos de detecção pesquisados e implementados no
projeto foram: por variação de frequência, angular e de impedância. Estes métodos nascem da premissa de detectar as

2) Detecção baseada em medição remota
Este método utiliza medidas sincronizadas no tempo de
um ponto remoto ou fora da ilha a gerar e a medida do gerador que pertence à dita ilha. Caraterísticas de variação e aceleração da frequência são usadas. A frequência é obtida da
variação angular com relação ao tempo. A Figura 6 mostra a
região de operação normal do sistema antes de ser ilhado.
O software SIA tem um sinal de saída para detecção por
variação de frequência remota.

Numa falha, a impedância pula instantaneamente de impedância de carga para a de falha. No caso de um OOS, a impedância medida vai “viajar” no plano R/X com velocidade
(∆Z/dt) muito menor de que causado por uma falha.
Ao longo do tempo, os esquemas convencionais das características de impedâncias foram concebidos para detectar
os OOS. Estas características incluem dupla blindagem, polígonos concêntricos, círculos concêntricos, etc, tal como
são mostradas na Figura 9.

Figura 6. Características de detecção utilizando medições remotas.

B. Método de Detecção por variação do Ângulo
Este método parte da lógica mostrada na Figura 7, onde
OOSTH (out-of-step threshold) indicaria o valor limite para
estar fora de sincronismo, isto é, o valor limite para operar
na região de não ilhamento (esta variável define a região de
operação da diferença angular). OOSD (OOS detection)
indicaria a detecção de o sistema estar fora de sincronismo,
ou quando a operação do sistema sai da região de não ilhamento. OOSCN (OOS count) seria um contador de OOS.

Figura 9. Diferentes características de blindagens para detecção de OOS.

A Figura 10 mostra um esquema de dupla blindagem (interna e externa) para a detecção do OOS. Na figura a variável OSDB é o tempo antes da função de OOS seja bloqueada.
O software SIA tem até três sinais de saída para detecção
por variação de impedância.
Figura 7. Lógica para detectar a perda de sincronismo ou OSS via diferença
angular.

A Figura 8 mostra os limites da diferença angular, indicados pela variável OOSTH. Nota-se que a diferença angular
do ponto de operação (ADOP) pode atravessar a região de
esquerda a direita ou vice-versa.
O software SIA tem até dois sinais de saída para detecção
por variação angular.
Figura 10. Blindagem interna e externa da proteção OOS.

Onde:
ADOPR: Região de operação do ponto de operação.
A e B: pontos de medida
para realizar a diferença
angular.
Figura 8. Região de operação da operação por diferença angular.

C. Método de Detecção por variação da impedância
Um critério para distinguir uma condição de OOS ou uma
condição de falha é a velocidade de variação da impedância.

D. Ajuste dos limites das regiões de segurança
Uma das entradas de dados do SIA são as medidas que os
métodos de detecção precisam, como frequência, módulo e
ângulo da tensão, impedâncias, etc. onde o SIA vai ter que
monitorar se tais medidas saem das regiões de operação segura. Os limites ou faixas das regiões de segurança já foram
previamente determinados. Para calcular tais regiões ou limites de segurança, foram realizadas diversas simulações
para cada ponto de operação (cargas leve, média e pesada).
Por exemplo, dado um PO foram gerados vários eventos4
com o intuito de provocar colapso parcial ou total no sistema da CTEEP. A Figura 11 mostra de forma genérica como
foram realizadas as simulações.
4
Os eventos considerados foram os mesmo que derrubaram o SIN nos
últimos anos. Também foram considerados eventos pouco prováveis, mas
não impossível que aconteçam.
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Figura 11. Tela inicial do SIA, a ser executada uma vez só.
Figura 11. Ajuste dos limites de operação normal (não ilhamento).

V. LÓGICA DE ATUAÇÃO DO SIA
O critério da lógica de atuação tem como base assegurar
que o SIA só enviará um comando de formar ilhas nos casos
de colapso.
A lógica consiste em que pelo menos três saídas dos métodos (por variação de frequência, angular e impedância)
enviem um comando, sendo certo que o tempo de ilhamento
será determinado pelo tempo do terceiro método.
Cumpre ressaltar que foi implementado um tempo de
alerta que se inicia assim que o primeiro método entra em
ação e finaliza quando o terceiro método envia o comando.

2) SIA – Visualizador – Desktop/usuário
Este aplicativo é referente à interface gráfica do SIA e é o
visualizador que permite a observação de resultados em
qualquer computador que tenha navegador web. Através
deste, o usuário ou o operador do centro de operações da
CTEEP terá a informação de como se encontra o sistema
elétrico em cada instante. A Figura 13 mostra a tela de visualização para o monitoramento do sistema elétrico e das
áreas5 da CTEEP de onde se formariam as ilhas.

A sequência do formar a ilha, armar o SIA e ilhar, consistirá em ações diferentes entre si no tocante ao método e à
velocidade de execução.
Resumindo, essa operação segue o seguinte roteiro:
Armar o SIA: Consiste em um sinal remoto que deixa os
dispositivos que formam a ilha de prontidão para formá-la.
Ilhar: Sinal remoto que vai gerar a ilha escolhida, o que
ocorre depois que os dispositivos estejam armados (preparados para comandos de abertura de disjuntores).
Desarmar: Sinal remoto que desativa os dispositivos, ficando em posição normal.
VI. SIA - SISTEMA DE ILHAMENTO ADAPTATIVO
Neste item mostraremos o produto final do projeto, que
foi um software em versão piloto. Mediante as telas do software SIA, mostra-se um exemplo de sua aplicabilidade.
A. Estrutura do software SIA
O programa está dividido em dois subprogramas:
1) SIA – Server
Esta aplicação Server é o coração do software, que envolve todos os processos de cálculo e análise, entre eles o módulo de cálculo da melhor ilha e o módulo dos métodos de
detecção.
A Figura 12 mostra a tela inicial que seria aberta uma só
vez, nesta tela é mostrada a entrada de dados de ponto de
operação que o SIA inicialmente precisa. Também são mostrados os parâmetros que modificam os limites dos métodos
de detecção. Esta tela será executada uma só vez simulando
assim uma conexão com o tempo real.

Figura 13. Tela de monitoramento das áreas a formar ilhas da CTEEP.

B. Entrada de dados do SIA
O SIA requer duas entradas de dados, uma é para o cálculo da melhor ilha, que seria o ponto de operação e a outra
entrada compreende as medidas elétricas que o módulo de
detecção vai monitorar.
Como subprodutos para o estudo, foram desenvolvidos
dois aplicativos: um para gerar pontos de operação aleatórios (em formato *.PWF), e outra para gerar pontos de medida (em formato *.MED)
1) Pontos de operação (*.PWF)
O objetivo: Gerar uma série de pontos de operação em re5
As áreas de estudo consideradas no projeto foram das DITs (área F, B,
D, H e N) e mais uma área em 440 kV, este último serviria para iniciar a
recomposição do sistema da CTEEP.

ferência a um caso base. Estes PO dependem das variações
das potências ativas e reativas das cargas, da potência e tensão dos geradores, assim como da mudança de estado de
linhas de transmissão (ligada/desligada)
Este aplicativo simula diversos estados do sistema, onde o
SIA deverá calcular a melhor ilha de acordo com o arquivo
PWF carregado. A estrutura deste aplicativo é mostrada na
Figura 12.

Figura 14. Estrutura do aplicativo para gerar vários de pontos de operação.

2) Sequência de Medidas (*.MED)
Objetivo: Gerar uma série de arquivos contendo pontos de
medidas de acordo com eventos/cenários aplicados ao sistema carregado no teste. Após a execução do Anatem, são
gerados diversos conjuntos de arquivos *.med (formato próprio). A estrutura deste aplicativo é mostrada na Figura 13.

Figura 15. Monitoramento do sistema: Melhores ilhas

2) Variação de frequência
A Figura 16 mostra o monitoramento da variação da frequência de dois pontos de medida local e uma remota.

(a)

Figura 15. Estrutura do aplicativo para gerar pontos de medida.

C. Sistema de monitoramento: SIA
São mostradas aqui as saídas do programa SIA, a entrada
de dados simulados corresponde ao sistema interligado nacional SIN do ano 2010 obtida do site do ONS. O evento
considerado foi um curto circuito na linha de 60 a 62, com
abertura dos quatro circuitos linhas 1106 a 61, logo fechamento de um circuito após limpar o curto.
1) Ilhas monitoradas
As áreas a serem monitoradas pelo SIA nascem dos esquemas de ilhamento das DITs (Demais Instalações de
Transmissão) que contem geração. Entre as áreas a monitorar temos: Jupiá ou Área B, Bauru ou Área D, Araraquara ou
Área F, Ribeirão Preto ou Área H e área Santo Ângelo ou
Área N. Também é considerada uma área em 440kV que
inclui as usinas de Ilha Solteira e Jupiá.
A Figura 15 mostra a saída do SIA de acordo com a entrada de dados simulados. Nota-se a variação da melhor ilha
de acordo com os dados lidos pelo SIA.

(b)

(c)
Figura 16. Monitoramento da variação de frequência local e remota.

3) Variação angular local
A Figura 17 mostra o monitoramento da variação angular
de dois pontos de medida local e com um ponto de medida
remota.

Figura 19. Monitoramento da algumas variáveis de interesse.
Figura 17. Monitoramento da variação angular local e remota.

4) Variação de impedância
A Figura 18 mostra o monitoramento da variação da impedância de três pontos de medida.

6) Trigger das saídas dos métodos de detecção
A Figura 20 mostra o Trigger do SIA com seu respectivo
LOG.

(a)

(b)
Figura 20. Trigger e LOG do SIA.

A Figura 21 mostra uma lista das ilhas formadas no instante do comando do trigger. Nesta lista também é indicada
a possibilidade de aumentar as ilhas de acordo com a capacidade de geração em cada ilha.
Figura 18. Monitoramento da variação de impedância.

5) Monitoramento de algumas variáveis
A Figura 19 mostra o monitoramento de algumas variáveis como da frequência, da impedância e do valor angular.

Figura 21. Monitoramento da algumas variáveis de interesse.

A Figura 22 mostra a tela principal do visualizador, após
o comando do Trigger do SIA.
Ao observar as telas da Figura 13 e 22, a Figura 13 é o inicio
do monitoramento; nesta Figura é mostrado o diagrama unifilar da área F onde o contorno em azul corresponde à melhor ilha nesse instante. Já a tela da Figura 22, ocorre após o
comando do Trigger do SIA, onde o diagrama unifilar da
área F tem um contorno em vermelho. Isto representaria a
ilha a ser formada após o comando do Trigger.

dos mecanismos de detecção de instabilidades e da necessidade de ilhamento, e desenvolver, implantar, testar e colocar
em operação uma ferramenta de apoio ao operador em tempo real. Este estágio exigirá a comunicação com os sistemas
do centro de operação de transmissão da CTEEP em tempo
real visando receber os dados do sistema elétrico em tempo
real e visa preparar o SIA para a fase final que consistirá do
desenvolvimento de aplicativo no SAGE, implantação no
centro de controle, instalação de dispositivos de campo que
venham a ser necessários, e colocação em operação em tempo real de forma a emitir automaticamente os comandos
para ilhamento diretamente ao SAGE.
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IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VII. CONCLUSÕES
O produto obtido mostrou a viabilidade de se ter uma ferramenta que pode se conectar com o sistema de medição,
controle e comando de operação.
Os métodos de detecção implementados se mostraram
muito eficientes. Muito tempo e esforço foram requeridos
para determinar as fronteiras de ilhamento de maneira que
consigam atuar só em casos de oscilações que levariam o
sistema ao colapso e não atuassem em caso de oscilações
estáveis. Durante o ajuste dos limites, foi observado que em
certos casos, dependendo de onde acontece o evento, alguns
métodos detectam o risco do sistema e outros não.
A lógica de ilhamento cumpre um papel muito importante
no sistema de detecção, evitando que o SIA atue em casos
desnecessários, e atue de maneira adequada e o mais rápido
possível em casos de oscilações instáveis.
As ilhas a formar, que são indicadas pelo SIA, apresentam
grandes vantagens, como: preserva-se maior carga nas ilhas
e as grandezas elétricas permanecem dentro dos limites
permitidos em regime; o fornecimento de energia não é interrompido para algumas regiões (ganho social); a venda de
energia é mantida durante um colapso de sistema (ganho
econômico); depois de ser ajustada ou melhorada, a ilha fica
pronta, apressando o processo de recomposição (redução do
tempo de recomposição).
A sensibilidade dos operadores assim como o conhecimento e experiência que eles têm com o sistema da CTEEP
e/ou sistema interligado é de suma importância. O SIA pode
ainda auxiliar os operadores a tomarem conhecimento da
situação com maior rapidez, com descrições mais apuradas
e menos hermetismo.
Como próximo passo, espera-se continuar com a pesquisa
e implementação, para assim continuar o aperfeiçoamento
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A. Interface gráfica do aplicativo para gerar PO.
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