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RESUMO 
 
 

O sistema elétrico brasileiro é composto quase integralmente por fontes de energia renováveis, 
sendo a maior parte proveniente de usinas hidrelétricas. Com o crescimento sistemático da 
demanda instalada se torna necessário cada vez mais a utilização de fontes alternativas de 
energia, como a solar, a eólica, a co-geração, etc., as quais possuem um baixo impacto 
ambiental. Entretanto, a operação de usinas eólicas e solares está sujeito a alterações 
climáticas repentinas. A energia elétrica gerada por uma usina eólica varia em função da 
velocidade do vento, que não é constante, podendo até mesmo não produzir energia durante 
um período em que não ocorra vento. Para as usinas eólicas interligadas à rede básica, essas 
variações climáticas podem gerar perturbações operacionais nessa rede e consequentemente 
comprometer o controle e operação de centrais hídricas a ela conectadas. Esse fato tem 
comprometido parcialmente a participação de usinas eólicas interligadas a rede básica na 
geração de energia elétrica no Brasil e que tem sido objeto de estudo para as suas 
superações. Portanto, admitindo que as usinas eólicas apresentem um papel ambiental 
importante na geração de energia elétrica no Brasil é importante analisar e corrigir a 
instabilidade causada face à essa potência gerada e injetada na rede, minimizando assim, os 
seus impactos sobre as centrais hidrelétricas. Desta forma, será possível ampliar cada vez 
mais a interligação de centrais eólicas e hídricas, aumentando os limites da geração de energia 
elétrica de maneira sustentável. Além dessas perturbações, é necessário também analisar o 
comportamento dessas centrais em respostas a oscilações naturais do sistema elétrico 
interligado. Para compreender como usinas hidrelétricas possam amortecer as oscilações 
causadas na rede é necessário entender o funcionamento de seus sistemas de controle, mais 
especificamente o sistema de excitação ou de regulação de tensão. O sistema de excitação é 
parte importante para o funcionamento e controle do gerador, pois é ele que controla o campo 
da máquina sendo, portanto, responsável pela sua regulação de tensão e pelo controle da 
potência elétrica por ele gerada. O elemento principal do sistema de excitação é o AVR 
(Automatic Voltage Regulator). O AVR é um módulo de controle com a lógica interna 
necessária para processar os valores medidos do gerador e do sistema elétrico e controlar a 
geração de energia. No Brasil, é previsto em norma que o AVR deve conter a função PSS 
(Power System Stabilizer). O PSS é um componente lógico do AVR que calcula e fornece um 
sinal estabilizador de forma a reduzir o impacto das oscilações do sistema elétrico no gerador. 
Isso é uma forma de ampliar os limites de operação do gerador hidrelétrico. Assim sendo, em 
um sistema elétrico onde há a presença de usinas eólicas interligadas a usinas hidrelétricas, há 
a necessidade de o PSS ajustar automaticamente, de forma adaptativa, o seu conjunto de 
parâmetros de modo à atender as oscilações naturais do sistema e as oscilações causadas por 
distúrbios climáticos gerados por centrais eólicas. Portanto, a análise teórica e através de 
simulações do funcionamento do PSS convencional e do PSS adaptativo em centrais 
hidrelétricas interligadas a eólicas é uma solução interessante para amortecer as perturbações 
naturais e sazonais do sistema elétrico. Esse é o objetivo de nosso trabalho em 
desenvolvimento. 


