
 

Resumo— Esforços consideráveis têm sido desenvolvidos a fim de 

fomentar a instalação de produtores independentes de energia 

elétrica em níveis de distribuição. Exemplo evidente de tais 

esforços se comprova através da tentativa de padronização da 

interconexão e dos requerimentos de proteção. Entretanto, esta 

padronização se mostra difícil devido às variações no projeto dos 

circuitos de distribuição e aos particulares requerimentos de 

interconexão de cada concessionária. Contudo, evidencia-se a 

necessidade de uma normativa no que se refere à escolha e 

parametrização dos reguladores de excitação, empregados nas 

máquinas síncronas das usinas sucroalcooleiras, pois as respostas 

destes reguladores, mediante contingências, apontam para uma 

série de questionamentos no que tange a Qualidade da Energia 

Elétrica e a Estabilidade Transitória dos Sistemas.  

 
Palavras-Chave— geração distribuída, perfil de tensão, 

regulador de tensão, controlador de fator de potência, regulador 

de velocidade. 

I.  NOMENCLATURA 

tV = tensão na barra da geração independente (pu), 

refV = tensão de referência (pu), 

aK = ganho do regulador, 

eK = constante de excitação relacionada com a auto-excitação 

do campo, 

fK = ganho de tempo do circuito estabilizante do regulador, 

aT = constante de tempo amplificada do regulador (s), 

rT = constante de tempo do filtro de entrada do regulador, 

eT = constante de tempo da excitatriz, 

fT = constante de tempo do circuito estabilizador do regulador 

(s), 

maxE = máxima tensão de saída da excitatriz (aplicada ao 

acampo do gerador), 

minE = mínima tensão de saída da excitatriz (aplicada ao 

campo do gerador), 

( )e fV f E  = função de saturação, 

maxV  = limite máximo da tensão de saída do regulador (pu), 

minV  = limite mínimo da tensão de saída do regulador (pu), 

fE  = tensão de campo (pu), 

nS  = potência aparente nominal, 
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nU  = tensão nominal, 

L  = comprimento, 

AR  = resistência de armadura (pu). 

Lx  = reatância de dispersão da armadura (pu). 

dx  = reatância de eixo direto (pu). 

qx  = reatância de eixo de quadratura (pu). 

d̀x  = reatância transitória de eixo direto (pu). 

q̀x  = reatância transitória de eixo de quadratura (pu). 

` d̀x  = reatância subtransitória de eixo direto (pu). 

` q̀x  = reatância subtransitória de eixo de quadratura (pu). 

0
x  = reatância de seqüência zero (pu). 

`
0dT  = constante de tempo de curto-circuito, transitório de 

eixo direto (s). 

`
0qT  = constante de tempo de curto-circuito, transitória de 

eixo de quadratura (s). 

``
0dT  = constante de tempo de curto-circuito, subtransitória de 

eixo direto (s). 

``
0qT  = constante de tempo de curto-circuito, subtransitória de 

eixo de quadratura (s). 

H  = momento de inércia (10
6
.Kg.m

2
). 

P  = número de pólos. 

f  = freqüência (Hz). 

s  = velocidade síncrona em (rad/s).  

G = ganho do flyball 

Tfb = constante de tempo do flyball 

T1 = primeira constante de tempo do sistema de controle 

T2 = segunda constante de tempo do sistema de controle 

T3 = terceira constante de tempo do sistema de controle 

T4 = constante de tempo de partida da água (turbina hidráulica) 

T5 = constante de tempo da turbina (hidráulica ou térmica) 

II.  INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda por biocombustíveis impulsionou 

veementemente a geração de energia elétrica nas usinas sucro-

alcooleiras. Estas estão aumentando sua produção e 

construindo várias outras instalações por todo o país. 

Consequentemente, há um aumento significativo no número de 

geradores síncronos, conectados diretamente aos sistemas de 

média tensão, provenientes dessas usinas.  

Os benefícios advindos da geração distribuída são bem 

conhecidos e amplamente divulgados. Contudo, uma série de 

questionamentos técnicos quanto à operacionalidade, riscos 

inerentes para a rede de distribuição e o próprio sistema 

elétrico do autoprodutor, perante situações indesejáveis, é 
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confrontada com a falta de normas regulamentares 

esclarecedoras. As principais normas técnicas não apresentam 

métodos, soluções factíveis, ou opções para assegurar a 

Estabilidade Transitória do Sistema e a Qualidade da Energia 

Elétrica perante anomalias comuns aos sistemas de 

distribuição de energia. Dessa forma, estudos de sobretensões, 

escolha do transformador de interconexão, reguladores de 

tensão, parâmetros de tais reguladores, ponto ótimo de 

interligação de unidades geradoras, entre vários outros estudos 

são obrigatórios a fim de se manter o funcionamento 

harmônico dos sistemas [1].  

Dentre os principais estudos a serem realizados, destaca-se 

o monitoramento dos níveis de tensão e fator de potência no 

Ponto de Acoplamento Comum – PAC, após a inserção do 

gerador independente. Para que se tenha um maior controle de 

tais níveis citados anteriormente, são utilizados alguns tipos de 

reguladores de excitação, sendo necessário também o controle 

de todos os parâmetros desses reguladores para que o sistema 

não atinja instabilidade ou funcione de uma maneira não 

esperada. Ressalta-se aqui, no que se refere a sistemas de 

excitação, o fato das normalizações não apresentarem um 

consenso geral sobre qual metodologia de controle, tensão de 

terminal ou potência reativa constante, deve ser empregada. 

Contudo, a bibliografia apresenta que o controle de tensão de 

terminal favorece o desempenho do sistema perante algumas 

contingências. No entanto, evidencia-se a necessidade de 

estudos mais aprofundados a fim de se determinar qual 

filosofia de controlador deve ser empregada para uma rede em 

específico, pois há contingências características para cada 

região de interconexão do país [2]-[3]. 

Mediante as discussões supracitadas, com foco principal na 

busca de alternativas para as problemáticas que a 

interconexão, acessada e acessante, podem apresentar, neste 

artigo serão analisadas a influência dos parâmetros de um 

Regulador de Fator de Potência, na tensão eficaz do PAC, 

diante da inserção de uma unidade de geração distribuída, bem 

como uma análise comparativa operacional de três topologias 

de controle (regulador de tensão, controlador de fator de 

potência e regulador de fator de potência) perante uma 

contingência trifásica a ser aplicada no PAC.  

III.  MODELAGEM DO SISTEMA 

A.  Regulador de tensão. 

Os reguladores automáticos de tensão funcionam 

modificando a tensão de campo, regulando assim a tensão nos 

terminais da máquina síncrona. Neste trabalho, utilizou-se o 

modelo de regulador de tensão Tipo I do IEEE, Fig.1, [4]. 

Após realizar a sintonia do regulador em questão, utilizando 

como auxílio [1] e [3], obteve-se a estrutura mostrada na Fig. 

2. Tal estrutura possibilitou a confecção do modelo deste 

regulador através das ferramentas TACS – Transient Analysis 

of Control Systems e DBM – Data Base Module do programa 

ATP-EMTP[5]-[6]. O modelo criado pode ser observado pela 

Fig. 3. 

 
Fig. 1. Modelo do regulador de tensão. 

 
Fig. 2. Modelo sintonizado de um Regulador de Tensão 

 

 
Fig. 3. Modelo do Regulador de Tensão 

 

O gerador síncrono, utilizado para representar as máquinas 

do produtor independente, foi o do tipo SM 59 de oito 

controles, presente no banco de dados de modelos do ATP [1]. 

B.  Regulador de Fator de Potência 

O Regulador de Fator de Potência age a fim de manter um 

valor pré - determinado de fator de potência, ou potência 

reativa, num dado barramento do sistema elétrico. É 

importante ressaltar que, em períodos transitórios, este 

regulador não fornece o aumento de excitação necessário para 

responder a uma queda de tensão no sistema, papel este devido 

ao regulador de tensão [2], [4] e [7]. 

Apesar de terem funcionalidades distintas, ou seja, as 

grandezas medidas serem diferentes, os Reguladores de 

Tensão e Fator de Potência são bastante similares. Com isso, 

podem-se utilizar os modelos de Reguladores de Tensão para 

os Reguladores de Fator de Potência. No entanto, a grandeza a 

ser medida passa de tensão a fator de potência, ou potência 

reativa. A Fig. 4 mostra o modelo de regulador chamado tipo I 

- IEEE, já sintonizado, e recomendado por [2], a ser utilizado 

neste trabalho. 

 
Fig. 4.  Modelo sintonizado de um Regulador de Fator de Potência. 

 



 

A Fig. 4 possibilitou a confecção do regulador com auxílio 

das ferramentas indicadas por [5] e [6]. Tal modelo segue 

representado na Fig. 5. 

 
Fig. 5. Modelo do Regulador de Fator de Potência 

C.  Controlador de Fator de Potência 

O Controlador de Fator de Potência atua sobre a tensão de 

referência do regulador de tensão, com o intuito de manter um 

valor definido de fator de potência ou potência reativa onde 

estão instalados. Na Fig. 6, se apresenta o diagrama de blocos 

do controlador de fator de potência do IEEE tipo II já 

sintonizado, utilizado neste trabalho [2], [4] e [7]. 

 
Fig. 6. Modelo sintonizado de um Controlador de Fator de Potência 

 

Dessa forma, mediante o diagrama de blocos da Fig. 6, 

elaborou-se o modelo visual deste controlador através das 

ferramentas DBM e TACS [5]-[6]. Este modelo pode ser 

visualizado através da Fig. 7. 

 
Fig. 7. Modelo do Controlador de Fator de Potência  

D.  Regulador de velocidade. 

 

A forma predominante de geração distribuída empregada no 

cenário elétrico nacional adota turbo - geradores. Dessa forma, 

o regulador de velocidade foi implementado baseado em um 

modelo simples do IEEE, e frequentemente utilizado em 

programas de estudo de estabilidade transitória e dinâmica [8]-

[9].  

Na Fig. 8 é apresentado o diagrama de blocos para o 

regulador de velocidade associado a uma turbina a vapor (se 

T4 = 0) ou a uma turbina hidráulica (se T4  0). 

 
Fig. 8.  Modelo de um regulador de velocidade de turbina térmica/hidráulica 

E.  Sistema elétrico 

O gerador do Produtor Independente – PI está conectado a 

uma rede de distribuição como ilustrado na Fig. 9. Este 

sistema está conectado ao PI através de um disjuntor de 

interconexão, seguindo as recomendações técnicas 

estabelecidas [10]-[13].  

As linhas de distribuição foram modeladas através de um 

circuito RL série, parâmetros concentrados, cujos valores 

foram previamente fornecidos pela concessionária de energia 

local. Já as cargas estáticas, tipo impedância constante, foram 

representadas por um circuito RL série.  

Os bancos de capacitores foram modelados através de uma 

capacitância pura conectadas ao sistema através da ligação 

estrela. Quanto aos transformadores de potência, foi 

considerada curva de saturação linear uma vez que o foco do 

trabalho consiste em analisar as respostas eletromecânicas dos 

geradores. Apenas a relação de espiras foi considerada no que 

tange ao tap dos transformadores. Na Tabela I estão listados os 

dados nominais da máquina síncrona do PI. 
 

Tabela I. PARÂMETROS DA MÁQUINA SÍNCRONA DO PRODUTOR INDEPENDENTE 

DADOS NECESSÁRIOS  

Sn = 5MVA x0=0.046pu 

Un= 6.6kV T’d0=1.754s 

RA= 0.004pu T’q0=0s 

xL= 0.1pu T”d0=0.019s 

xd= 1.8pu T”q0=0.164s 

xq=1.793pu H=1s  

x’d=0.166pu P=4 polos 

x’q=0.98pu f=60 Hz 

x”d=0.119pu ωs = 188.5 rad/s 

x”q=0.17pu --- 

 
Fig. 9.  Diagrama unifilar do sistema elétrico simulado 



 

 

D. Fluxo de potência 

As potências ativa e reativa geradas pelas máquinas da 

concessionária (G) e do PI podem ser vistas na Tabela II. 
 

Tabela II. POTÊNCIAS ATIVA E REATIVA GERADAS PELAS MÁQUINAS DO 

SISTEMA  

Fonte PG [MW] QG  [MVAr] 

G 24,582 4,467 

G1  3,302 0,385 

 

Antes de proceder aos estudos de caso, ressalta-se que 

dependendo da potência gerada para a rede da 

concessionária pelo PI, os resultados obtidos serão 

diferentemente afetados. 

IV.  ESTUDOS DE CASO 

Com o objetivo de reconhecer qual regulador apresenta 

uma resposta mais estável diante de uma perturbação, e de 

melhor esclarecer ao leitor os efeitos dos parâmetros de 

parametrização na resposta do regulador de excitação, os 

estudos de caso presentes terão seu foco em apresentar o 

comportamento de todos os reguladores diante de uma 

contingência trifásica no PAC, com duração de 100 

milissegundos, além de observar a influência dos 

parâmetros do circuito estabilizador (Kf e Tf) e do 

regulador (Ka e Ta) na resposta do Regulador de Fator de 

Potência. Ressalta-se que, para o estudo de caso A, os 

valores iniciais de cada parâmetro são mostrados na Tabela 

III, e tais valores serão variados um a um, por uma faixa 

determinada pelo autor (com o estudo prévio dos melhores 

valores a serem simulados) e com isso, as devidas análises 

poderão ser feitas. No que se refere ao estudo de caso B, 

será realizada uma análise comparativa das respostas de 

todos os reguladores aqui modelados, quanto a variações de 

velocidade na máquina síncrona, tensão nos terminais da 

máquina, tensão no PAC e fator de potência no PAC. 

Destaca-se que em [2] são realizados estudos similares 

aos deste trabalho, influência dos parâmetros na reposta do 

regulador de excitação, porém são analisados parâmetros de 

um regulador de tensão.  
 

TABELA III. VALORES INICIAIS PARA OS PARÂMETROS DO REGULADOR DE 

FATOR DE POTÊNCIA .  
Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Ka 500 Ta 0,1 

Kf 0,8 Tf 0,1 

 

A. Influência dos Parâmetros na Tensão Eficaz do PAC 
 

     Para uma melhor análise dos resultados, é necessária 

uma maior preocupação com a qualidade da energia elétrica 

que está sendo exportada para a rede de distribuição. 

Portanto, sob a luz do Módulo 8 dos Procedimentos de 

Distribuição -  PRODIST – ANEEL [14], e também de 

alguns requisitos técnicos de concessionárias brasileiras 

[11]-[13], conclui-se que a tensão eficaz no ponto de 

acoplamento comum, deve estar compreendida entre 0.95 e 

1.05 pu. No entanto, a tensão eficaz base é de 

aproximadamente 7.967,4V, de fase, assim a tensão no 

PAC deve se situar entre 7.569V e 8.365,8V para que as 

normas técnicas sejam atendidas. Dessa forma, há uma 

melhor orientação para os estudos de influência de cada 

parâmetro do Regulador de Fator de Potência quanto às 

oscilações de tensão no ponto de interconexão dos sistemas. 

A.1- Parâmetro”Ka”  
 

     Pela Fig. 10, observa-se, no que se refere ao “overshoot” 

e tempo de estabilização, que não há uma influência 

considerável do ganho Ka na resposta da tensão no PAC. 

Porém, em se tratando de magnitude de tensão eficaz em 

regime permanente, este parâmetro tem uma influência 

diretamente proporcional, ou seja, ao aumentá-lo há 

também um leve  aumento na magnitude da tensão eficaz. 
 

 
Fig. 10.  Tensão Eficaz no PAC com variação do parâmetro “Ka” 

A.2- Parâmetro “Ta” 
 

A Fig. 11 mostra que a influência da constante de tempo 

é similar à influência do ganho Ka, pois esta somente altera 

de forma significativa a magnitude da tensão eficaz em 

regime permanente. 
 

 
Fig. 11.  Tensão Eficaz no PAC com variação do parâmetro “Ta” 

A.3- Parâmetro “Kf” 
 

     Através da Fig. 12, observa-se que a variação do ganho 

“Kf” influencia diretamente no tempo de estabilização da 

tensão eficaz, pois à medida que se eleva este ganho, há um 

maior amortecimento e estabilização da tensão (no caso de 

Kf=0,08 não houve estabilização completa da tensão). 

Além disso, evidencia-se que o “overshoot” de tensão é 

maior para menores valores desse ganho. 



 

 
Fig. 12.  Tensão Eficaz no PAC com variação do parâmetro “Kf”. 

A.4- Parâmetro “Tf”  
 

     Vislumbra-se, através da Fig. 13, que a constante de 

tempo Tf tem influência similar a do ganho Kf (em termos 

de tempo de estabilização), porém neste caso à medida que 

se aumenta a constante Tf temos um tempo de estabilização 

maior e consequentemente uma maior oscilação na tensão 

eficaz no PAC. 
 

 
Fig. 13.  Tensão Eficaz no PAC com variação do parâmetro “Tf”.    

 

B. Contingência Trifásica no PAC (100 milissegundos de 

duração). 

B.1- Tensão Eficaz nos Terminais da Máquina 
 

A tensão nos terminais da máquina síncrona da geração 

independente, após a aplicação da contingência, mediante o 

emprego dos reguladores de excitação aqui modelados, 

pode ser visualizada através da Fig. 14. 
 

 
Fig. 14. Tensão nos terminais da máquina do PI para todos os reguladores  

 

     Evidencia-se que a melhor resposta quanto ao 

“overshoot” e “setling time”, é obtida ao se utilizar o 

Controlador de Fator de Potência. Todavia, todos os 

reguladores modelados conseguiram restabelecer a 

magnitude da tensão de referência (1 pu) de forma 

satisfatória. 

 

B.2- Tensão Eficaz no PAC 
 

     Na Fig. 15 observa-se o comportamento da magnitude 

da tensão no PAC, para as três topologias de reguladores 

acoplados à máquina síncrona do PI, diante de uma 

contingência trifásica com duração de 100 milissegundos. 
 

 
Fig. 15. Tensão no PAC. 

      

Evidencia-se, mais uma vez, que todos os controladores 

modelados contribuíram para o restabelecimento da 

magnitude da tensão no PAC. Contudo, ao se utilizar o 

Controlador de Fator de Potência, vislumbra-se no período 

pós-contingência, que a referida tensão apresentou um 

menor “overshoot” e “setling time”, ou seja, uma resposta 

melhor.  
 

B.3- Fator de Potência no PAC 
 

     A Fig. 16 apresenta o comportamento do fator de 

potência no PAC.  

Observa-se de forma clara e evidente a maior eficiência 

do controlador de fator de potência, por apresentar uma 

resposta com uma estabilização rápida e menor 

“overshoot”. 
 

 
Fig. 16. Fator de potência no PAC.  

      
B.4- Velocidade da máquina síncrona do PI 

 

     Com a presença do regulador de velocidade conectado a 

máquina síncrona, espera-se obter valores muito próximos a 

188,5 rad/s (60 Hz) em regime permanente. Portanto, a 

análise aqui realizada, consiste em observar o regime 

transitório, no que se refere ao “overshoot” e tempo de 

estabilização da resposta em velocidade. Vale ressaltar 



 

também, quanto à qualidade da energia elétrica, que as 

instalações de geração conectadas ao sistema de 

distribuição devem assegurar que a frequência retorne para 

a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, no prazo máximo de 30 

(trinta) segundos após a transgressão daquela, quando de 

distúrbios no sistema de distribuição, a fim de recuperar o 

equilíbrio carga-geração. Além disso, tais variações na 

velocidade de rotação da máquina síncrona podem resultar 

em danos ao equipamento caso tenham grande duração [9], 

[14]. 

     Em se tratando da velocidade da máquina síncrona do 

PI, observam-se as respostas desta mediante o emprego de 

cada regulador de excitação aqui modelado, Fig. 17. 
 

 
Fig. 17. Resposta em velocidade da máquina síncrona do PI 

 

     Para este caso, tanto o Regulador de Tensão como o 

Controlador de Fator de Potência apresentaram respostas 

bastante satisfatórias, com mesmo “overshoot”. Entretanto a 

resposta do Controlador de Fator de Potência foi 

ligeiramente melhor, pois a velocidade da máquina 

apresenta um tempo de estabilização menor. 

V.  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta as principais modificações no 

sistema elétrico de potência, mais especificamente em redes 

de distribuição, perante alterações da topologia de controle 

de excitação da máquina síncrona, e seus parâmetros, 

mediante uma contingência comum aos sistemas de 

distribuição. 

Pode-se inferir que a qualidade no ajuste dos controles 

da máquina síncrona do produtor independente, interfere no 

funcionamento do sistema, bem como na qualidade da 

energia elétrica no PAC, como observado no caso A para o 

Regulador de Fator de Potência, pois oscilações de tensão 

podem ser originadas. Oscilação periódica ou aleatória na 

magnitude da tensão, casos A e B, levam a oscilações no 

torque e velocidade de operação dos motores de indução 

para os consumidores comerciais, ou mesmo industriais, 

próximos ao PAC. Além disso, pode dar origem a má 

operação da instrumentação industrial, redução na 

velocidade de fusão e produtividade dos fornos elétricos, 

falhas nos processos de soldagem, além de desconforto 

visual pelo efeito da cintilação luminosa, principalmente em 

lâmpadas incandescentes, “Flicker”, se tais oscilações 

atenderem à magnitude e frequência necessária para tal. 

Não obstante, vislumbra-se, para a contingência trifásica 

aqui aplicada, que o Controlador de Fator de Potência seria 

a melhor alternativa técnica a ser empregada para a 

máquina do PI. No entanto, a fim de se obter uma solução 

técnica eficiente e eficaz, de forma a assegurar a excelência 

dos serviços de distribuição, principalmente no que tange à 

qualidade do fornecimento, maiores estudos devem ser 

desenvolvidos para diferentes tipos de contingências, como: 

rejeição de carga, perda de linha de distribuição, faltas 

simétricas e assimétricas em vários pontos do sistema, 

religamento automático, etc. Dessa forma, para cada 

sistema em particular, será possível apontar a melhor 

topologia de controle a ser empregada quanto ao 

controlador de excitação, ou mesmo, uma “topologia 

híbrida”, poderá ser utilizada. 
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