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ARTIGO 

Com a busca pela sustentabilidade no abastecimento de energia elétrica, a fonte eólica 

tem ganhado grande destaque na matriz energética global por possuir modelo de negócio 

consolidado, e por contar com aerogeradores modernos, naceles instalados em alturas cada vez 

maiores, geradores elétricos mais potentes e sistemas de controle sofisticados. 

No Brasil, a energia eólica vem sendo a grande vencedora dos leilões de energia, 

aumentando de forma significativa seu portfólio, viabilizando assim, a construção de grandes 

complexos que devido à elevada potência instalada, realiza seu acesso ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN) em níveis de tensão cada vez maiores, ou seja, em pontos mais sensíveis do 

sistema de transmissão. 

Motivado por esse crescimento e pela representatividade dos novos parques em pontos 

vitais do SIN, o objetivo deste artigo é avaliar as diferentes metodologias e conceitos adotados 

como premissa no projeto do sistema de proteção aplicado a uma Central de Geração Eólica 

(CGE). Para tanto, apresenta além de uma detalhada discussão sobre os diagramas de 

sequência utilizados no cálculo das correntes de curto-circuito, uma metodologia completa de 

definição dos ajustes de proteção para atender às especificidades construtivas dessas 

instalações. 

Palavras-chave: Energia eólica. Sistema de proteção. Seletividade. Coordenação. 

Modelagem de aerogeradores. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dependência da humanidade em consumir energia elétrica vai além da comodidade usual 

proporcionada pela conversão desta energia em luz, calor ou movimento. A energia elétrica é 

um bem público (lei 9.427, de 26 de dezembro de 1926) e sua disponibilidade está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região. 

A busca contínua pela diversificação da matriz energética, associada à inclusão de fontes 

renováveis e à confiabilidade da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), trazem 

grandes desafios que exigem dinamismo dos conceitos e metodologias aplicados no 

desenvolvimento dos sistemas de proteção e controle, que é o principal responsável pela 

continuidade do abastecimento de energia elétrica durante as situações de falta. 

Os impactos do aumento da energia gerada por potencial eólico na operação do SIN são 

preocupantes e têm chamado a atenção do Operador Nacional do Sistema (ONS) devido à 

sazonalidade dos ventos e demais aspectos relacionados à estabilidade, confiabilidade e 

operacionalidade de seu sistema frente a este forte crescimento.  

Por outro lado, o rápido avanço tecnológico dos aerogeradores, a recente introdução deste tipo 

de fonte na matriz energética, a competência técnica majoritariamente estrangeira, e 

principalmente, o segredo industrial com o qual é tratado o sistema de controle dos 

aerogeradores, resultaram na inexistência de modelos que fossem amplamente utilizados e 

aplicáveis para cálculo das correntes de curto-circuito em regime permanente, necessárias ao 

estudo de coordenação das proteções elétricas.  

A tradicional aplicação do modelo de fonte de tensão ideal ligada a uma reatância, para cálculo 

das contribuições em regime permanente dos geradores de indução duplamente alimentados 

(DFIG), por exemplo, remeterá ao equívoco de considerar parcela de contribuição entre duas a 

três vezes maior do que aquela que será realmente fornecida, e, conforme magnitude da 

contribuição do SIN no ponto da falta, poderá resultar em amplitude insuficiente para atuação 

coordenada das proteções elétricas. 

Com essa motivação, foi desenvolvido e será apresentado nesse artigo um procedimento 

completo para estudo de coordenação das proteções elétricas utilizadas nas CGE. 



 

 

2 CÁLCULO DAS CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO EM CENTRAIS DE GERAÇÃO 

EÓLICA 

Para cálculo das correntes de curto-circuito simétricas e assimétricas em diferentes pontos da 

rede elétrica que compõem uma CGE, deverá ser aplicado o método de componentes simétricos 

baseado na modelagem de cada componente da CGE através dos diagramas sequenciais. A 

solução desse modelo fornece, para os diferentes tipos de falta e de aerogeradores, a 

contribuição de cada aerogerador para a corrente de curto-circuito no ponto sob análise. 

Nas centrais de geração térmica ou hidrelétrica, por exemplo, onde são majoritariamente 

utilizados geradores síncronos, o cálculo de sua contribuição será realizado através da 

representação de diagramas sequenciais constituídos por uma fonte de tensão ideal em série 

com suas respectivas reatâncias subtransitórias (Xd’’), transitórias (Xd’) e de regime permanente 

(Xd). Já para os aerogeradores, não existem modelos baseados em diagramas sequenciais que 

sejam amplamente aceitos e conhecidos pelos profissionais do setor, conforme comentado no 

item 1 deste artigo. 

A utilização de modelos simplificados como medida paliativa, poderá prejudicar a qualidade do 

estudo de coordenação da proteção, e de fato, não são incomuns os relatos de atuação não 

seletiva das proteções instaladas em CGE na fase de operação. Por esse motivo, empresas de 

consultoria, engenheiros de proteção, e pesquisadores nacionais e internacionais, tem buscado 

uma modelagem mais precisa que represente fielmente o comportamento dos diferentes tipos de 

aerogeradores durante a ocorrência de curtos-circuitos na rede elétrica da planta eólica.  

Um detalhado levantamento bibliográfico realizado na literatura internacional, concluiu que a 

tese de doutorado apresentada por Justin Dustin Howard em dezembro de 2013 ao Georgia 

Institute of Technology, intitulada por “Short-circuit Currents in Wind-Turbine Generator 

Networks” [1], apresenta a melhor abordagem para modelagem de aerogeradores visando o 

cálculo das correntes de curto-circuito. 

Esse trabalho propõe novos diagramas sequenciais que representam, com a necessária 

simplicidade e adequada precisão, o comportamento individual, tanto em regime permanente 

quanto transitório, de todos os tipos de aerogeradores, considerando as diferentes 

possibilidades de atuação dos dispositivos internos de proteção, além de validar os modelos e 
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conceitos teóricos apresentados através de ensaios realizados em laboratório. Por essas razões, 

a modelagem dos aerogeradores utilizada neste artigo serão baseadas na referência [1]. 

2.1 Representação de diagramas sequenciais para as diferentes topologias de 

aerogeradores 

Com o desenvolvimento tecnológico, os aerogeradores ganharam módulos de controle que 

permitiram desacoplar a frequência de rotação do gerador da frequência da rede. Isto é 

alcançado através da conversão total ou parcial da potência gerada utilizando conversores 

eletrônicos ligados ao rotor e ao estator do gerador elétrico. Nesse aspecto, conforme a solução 

tecnológica adotada, os atuais aerogeradores podem ser agrupados em quatro topologias:   

Tipo I: construído com geradores de indução com rotor em gaiola (SCIG), opera em velocidade 

fixa com controle stol e caixa de engrenagens, utiliza a frequência da rede como referência, 

fazendo com que a máquina opere através do acoplamento mecânico com um multiplicador de 

velocidades. Isto permite que a velocidade de rotação das pás esteja entre 20 a 150 rpm, 

enquanto o rotor do gerador gira entre 1200 a 1800 rpm. Normalmente, a velocidade do rotor é 

ligeiramente superior à velocidade síncrona, resultando em um escorregamento (s) negativo 

para a turbina eólica operar em modo de geração de energia. Os diagramas sequenciais para 

este tipo de aerogerador são mostrados na figura 1. 

Diagrama de blocos Diagrama sequencial transitório 

 

 

Diagrama sequencial permanente 

 

Figura 1 - Diagramas de bloco e sequencial em regime transitório e permanente [1] do 

aerogerador tipo I (Squirel Cage Induction Generator - SCIG) 



 

 

O valor da reatância transitória do estator (X’est) é dado por: 

𝑋′𝑒𝑠𝑡 = 𝑋𝑙𝑒𝑠𝑡 +
𝑋𝑙𝑟𝑜𝑡𝑋𝑚

𝑋𝑙𝑟𝑜𝑡+𝑋𝑚
 (1) 

Onde, 

𝑋𝑙𝑟𝑜𝑡 é a reatância de dispersão do rotor 
𝑋𝑚 é a reatância mútua 
V’ é a tensão atrás da reatância transitória, diretamente proporcional ao fluxo concatenado 

com o rotor 

Para cálculo do escorregamento, presente nos diagramas de regime permanente, deverá ser 

utilizada a equação 

𝑠 =
𝜔𝑠−𝜔𝑟

𝜔𝑠
  (2) 

Associando-se convenientemente os diagramas sequenciais, para período transitório ou regime 

permanente, conforme o tipo de curto-circuito analisado, é possível calcular os fasores das 

correntes de falta transitória (Itr) ou de regime permanente (Irp). O fasor da corrente transitória no 

instante t0+, ou seja, imediatamente após a ocorrência do curto-circuito, apresentará o mesmo 

decaimento exponencial observado para o fluxo concatenado com o rotor. Já a componente 

exponencial amortecida, presente na corrente de falta, irá decair conforme constante de tempo 

do estator. 

Dessa forma, a corrente para uma falta genérica, pode ser descrita pela equação 

𝐼𝑐𝑐(𝑡) = |𝐼�̇�𝑟|. 𝑒
−

𝑡

𝑇𝑟𝑜𝑡
′

. sin(𝜔𝑟. 𝑡 + 𝜃) + 𝐼𝑑𝑐. 𝑒−𝑡/𝑇𝑒𝑠𝑡
′

+ |𝐼�̇�𝑝|. sin(𝜔𝑠. 𝑡 + 𝜑)     (3) 

Onde, 

𝑇′𝑟𝑜𝑡 =
𝐿𝑟𝑜𝑡

′

𝑅𝑟𝑜𝑡
  (4)  

 𝑇′𝑒𝑠𝑡 =
𝐿𝑒𝑠𝑡

′

𝑅𝑒𝑠𝑡
  (51) 

Desprezando-se a componente exponencial amortecida, o fasor da corrente resultante para essa 

falta, em um instante genérico t, poderá ser estimado por 

𝐼�̇�𝐶  (𝑡) = (𝐼�̇�𝑟 − 𝐼�̇�𝑝)𝑒−𝑡/𝑇𝑟
′

+ 𝐼�̇�𝑝 (6) 

Tipo II: semelhante ao tipo I, essa topologia também utiliza geradores de indução, partida com 

soft-starter, e estágios de compensação de energia reativa. A principal diferença dessa topologia 

é que, ao invés de curto-circuitado,  o enrolamento do rotor será bobinado e ligado através do 



 

 

sistemas de escova a uma resistencia variável, controlada pelo regulador para manutenção da 

velocidade do rotor na faixa supersincrona. 

Vale ressaltar que este tipo de controle de velocidade não é sensível a pequenas variações de 

velocidade de vento, o que resulta em baixo desempenho aerodinâmico, além do consumo 

excessivo de energia reativa prejudicar na qualidade da energia. Os diagramas sequenciais 

aplicáveis a esse tipo de aerogerador são iguais ao tipo I. 

Diagrama de blocos Diagrama sequencial transitório 

 

 

Diagrama sequencial permanente 

 

 
Figura 2 - Diagramas de bloco e sequencial em regime transitório e permanente [1] do 

aerogerador tipo II (Wound Rotor Induction Generator - WRIG) 

A constante de decaimento do aerogerador tipo II será a única variável que se diferenciará do 

que já foi apresentado para o tipo I, uma vez que nessa topologia, a resistência externa deverá 

ser associada à resistência do enrolamento do rotor, e será calculada por 

𝑇𝑟𝑜𝑡
′ =

𝐿𝑟𝑜𝑡
′

𝑅𝑟𝑜𝑡
    (7) 

Tipo III: construído com gerador de indução (assíncrono) de rotor bobinado, seu grande 

diferencial tecnológico está na dupla alimentação desenvolvida pelos conversores bidirecionais 

AC/AC, onde apesar da intensa sazonalidade dos ventos, a rápida atuação da malha de controle 

vetorial que gerencia esses conversores permitirá que os critérios requeridos pelos operadores 

de sistemas interligados sejam mais facilmente atendidos, uma vez que amplitude, fase e 

frequência de geração serão compensadas e definidas pelos conversores com base nas 

medições realizadas no lado da rede. 
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O uso desses conversores possibilita o aumento da faixa de velocidade de operação entre 70 a 

130% da velocidade nominal, aumentando a eficiência energética do gerador, diminuindo o 

stress mecânico no acoplamento com as pás, e assim como ocorre nas topologias 1 e 2, é 

possível trabalhar com velocidade sub-síncrona (velocidade do rotor inferior à velocidade do 

campo girante) ou super-síncrona (velocidade do rotor superior à velocidade do campo girante), 

extraindo, neste caso, potência ativa dos enrolamentos do rotor e do estator do gerador de 

indução. Os diagramas de sequência para o gerador do Tipo III são mostrados na figura 3. 

Diagrama de blocos Diagrama sequencial transitório 

  

Diagrama sequencial permanente sem crowbar 

 

 

Diagrama sequencial permanente com crowbar 

 

 
Figura 3 - Diagramas de bloco e sequencial em regime transitório e permanente [1] do 

aerogerador tipo III (Doble Feed Induction Generator - DFIG) 

Com o acesso ao SIN, alguns dispositivos especiais de proteção se fizeram necessários para 

permitir a continuidade do abastecimento de energia sem danificar os aerogeradores na 

ocorrência de afundamentos de tensão (Low Voltage Ride Through - LVRT) provenientes, por 

exemplo, de chaveamentos na rede, ou de situações de falta (Fault Ride Through - FRT) no 

sistema de transmissão. Por este motivo, os diagramas sequenciais de regime permanente, 

apresentados na figura 3, se distinguem pela atuação ou não do crowbar. 

Os parâmetros Xgf e Cf, correspondem à reatância e capacitância dos filtros utilizados no 

conversor instado no lado da rede (Grid Side Converter - GSC). Sem a atuação do crowbar, o 

conversor instalado no lado do rotor (Rotor Side Converter - RSC) tem seu comportamento 

Controle de pás 
(Pitch system) 

Gerador de indução com rotor 
duplamente alimentado Caixa de 

engrenagens 

 

Sistema de 
alinhamento 
(Yam system) 

Transformador 
elevador 

Disjuntor terminal 

Estator 

AC 

DC 

Rotor 

AC 

DC 

CROW 
BAR 

Conversores 

Energia auxiliar 



 

 

representado por uma fonte de corrente de sequência positiva, e seus valores devem ser 

calculados a partir da potência total de pré-falta fornecida pelos enrolamentos do estator, e pelo 

GSC (potência extraída do enrolamento do rotor). Estes valores podem ser obtidos através das 

curvas fornecidas pelos fabricantes do aerogerador, ou, de forma aproximada, através das 

equações: 

𝑃𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑇(1 − 𝑠)  (8)  

𝑃𝑔𝑠𝑐 = −𝑃𝑇 . 𝑠        (9) 

A mesma proporção da potência ativa fornecida pelo estator ou pelo GSC, poderá ser utilizada 

para determinação das potências reativa e aparente, obtendo, finalmente as parcelas da 

corrente fornecida por cada subsistema. 

Tipo IV: representa atualmente a topologia com tecnologia mais avançada, a qual permite 

diferentes configurações nos componentes internos do aerogerador, uma vez que toda potência 

gerada é modulada pelos conversores eletrônicos. Apesar de permitir o acoplamento de 

máquinas assincronas, comumente são utilizadas máquinas síncronas com excitação por imãs 

permanentes (Permanent Magnet Synchronous Generator - PMSG) ou elétrica (Electrically 

Excited Synchronous Generator - EESG), sendo possível, em alguns casos, eliminar a caixa e 

engrenagens conectadas ao rotor do gerador elétrico. 

Diagrama de blocos Diagrama sequencial 

 

 

 
Figura 4 - Diagramas de bloco e sequencial em regime transitório e permanente [1] do 

aerogerador tipo IV (Full Converter - FC) 

 



 

 

A malha de controle do GSC limitará a contribuição da corrente de curto-circuito durante as 

situações de falta entre 1,1 a 1,4 [pu], porém, é importante ressaltar que no primeiro ciclo a 

corrente de saída poderá atingir magnitude de até 2,5 [pu], até que o controle do GSC atue. O 

fasor da corrente de pré-falta do GSC deverá ser calculado através da equação (10) 

𝐼�̇�𝑠𝑐
0 = 𝐼�̇�,𝑑

0 + 𝐼�̇�,𝑞
0 = [(𝑃𝑠 + 𝑗𝑄𝑠)/�̇�𝑠]

∗
  (10) 

O controle do conversor, ao detectar a variação da tensão em seus terminais (Vest<Vgsc,min), 

manterá o fornecimento normal da corrente de eixo direto, alterando, no entanto, a corrente do 

eixo em quadratura para limitar a corrente de sequência no valor máximo fixado pelo fabricante 

(Igsc,max). 

𝐼�̇�𝑠𝑐
1 = 𝐼�̇�,𝑑

1 − 𝑗√(
𝐼𝑔𝑠𝑐,𝑚𝑎𝑥

√2
)

2

− (𝐼𝑔𝑠𝑐,𝑑
0 )

2
  (11) 

Assim como ocorre no GSC do tipo III, as suas contribuições só permitem circulação da corrente 

de sequência negativa através do capacitor do filtro. 

2.2 Comparativo das contribuições de curto-circuito das diferentes topologias 

A partir dos resultados apresentados no item anterior, utilizando-se o toolbox SimPowerSytem 

do MATLAB, construiu-se os diagramas de sequência positiva, negativa e zero para uma CGE 

hipotética, composta por 4 parques denominados UEE-1, UEE-2, UEE-3 e UEE-4, com 24 [MW] 

de potência instalada em cada parque (12 aerogeradores por parque), conectados à subestação 

coletora através de 8 alimentadores de média tensão, com um transformador de força 34,5/230 

[kV] e potência aparente nominal de 100 [MVA]. 

Associando-se convenientemente os diagramas sequenciais em função do tipo e do ponto de 

ocorrência da falta, foi possível calcular a circulação das correntes em todos os equipamentos 

que compõem a rede elétrica desta CGE. 

À título de ilustração, a tabela 1 apresenta a magnitude da contribuição de cada tipo de 

aerogerador para uma falta ocorrida na saída do alimentador 1 da UEE-1, instalado no setor de 

34,5kV da subestação coletora. Para possibilitar a avaliação da contribuição exclusiva dos 

aerogeradores, as medições de corrente foram realizadas no alimentador 2 da mesma UEE-1 

(vizinho ao alimentador 1), eliminando assim a influência a parcela de contribuição proveniente 

da rede no ponto sob análise. 



 

 

Tabela 1 - Contribuição das correntes de curto-circuito das diferentes topologias  

 

 

 

 

 

 

A avaliação dos resultados obtidos deixa clara a similaridade no comportamento das topologias I 

e II, uma vez que   que a corrente de curto-circuito de regime transitório tem o mesmo ponto de 

partida, porém, devido à resistência presente no rotor, a constante de amortecimento do 

aerogerador tipo II fará com que o tempo para atingimento das amplitudes de regime 

permanente, ocorra mais rapidamente.  

Em relação aos resultados das máquinas tipo III e IV, pode-se observar a proximidade das 

contribuições de regime permanente aos valores nominais de geração, quando as máquinas 

operam em condições favoráveis de vento.  

3 ESTUDO DE COORDENAÇÃO DAS PROTEÇÕES 

3.1 Ajuste das proteções do transformador de pé de torre 

As proteções instaladas no setor de média tensão, associadas aos dispositivos de manobra 

mostrados na figura 5, serão ajustados seguindo os critérios de seletividade e coordenação, ou 

seja, qualquer falta ocorrida dentro da zona de coordenação deverá ser isolada no menor tempo, 

e com o menor impacto possível aos equipamentos que apresentam condições normais de 

operação.  

 

 

 

 

Figura 5 - Coordenação das proteções do setor de média tensão 

Descrição Tipo I Tipo II Tipo III-CB Tipo III-GSC Tipo IV 

 
1
 Transitória  0,90 [pu] 1,05 [pu] 1,02 [pu] - - 

Permanente  2,48 [pu] 0,87 [pu] 0,95 [pu] 0,89 [pu] 1,24 [pu] 


2
 Transitória  4,51 [pu] 4,51 [pu] 2,83 [pu] - - 

Permanente  2,45 [pu] 1,86 [pu] 1,42 [pu] 1,02 [pu] 1,22 [pu] 


3
 Transitória  4,68 [pu] 4,68 [pu] 2,76 [pu] - - 

Permanente  0,02 [pu] 0,02 [pu] 0,20 [pu] 0,91 [pu] 1,19 [pu] 



 

 

a) ANSI-51: Sobrecorrente de fase temporizada 

Os ajustes das funções de proteção serão iniciados com a definição do valor da corrente de 

pick-up (I>) da função de sobrecorrente temporizada, do dispositivo de proteção associado ao 

disjuntor C1. O valor a ser ajustado deverá ser menor do que 50% da corrente mínima de curto-

circuito medida em uma falta dupla-fase no ponto P1, e pelo menos 50% maior do que a 

corrente máxima de geração com o parque operando em condições de vento favorável. 

1,5. 𝐼𝐶1 <  𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 <
𝐼𝑐𝑐,𝑚𝑖𝑛

𝑃1

2
 (12) 

A corrente de carga máxima medida no ponto IC1 é calculada por: 

𝐼𝐶1 =
𝑆3∅

√3.𝑉𝑙
 (13) 

Onde, 

S3 potência aparente máxima do aerogerador 

Vl tensão de linha no ponto de medição 

Além dos valores de carga máxima e curto-circuito mínimo medidos dentro da zona de proteção, 

para validar o ajuste do valor de pick-up de sobrecorrente de fase, deverão ainda ser medidas as 

correntes máximas de contribuição dos aerogeradores ligados ao cluster sob análise, durante 

faltas entre fases (dupla-fase e trifásica) ocorridas nos alimentadores vizinhos, ou seja, fora da 

zona de proteção definida na figura 5. Caso este valor seja superior à corrente de carga máxima 

calculada em (13), a faixa de ajuste para pick-up da função de sobrecorrente temporizada I> 

apresentada em (12) deverá ter a parcela da corrente de carga substituída.  

Devido à baixa magnitude das impedâncias da rede coletora frente às elevadas correntes de 

curto-circuito, podemos considerar que a corrente medida no primeiro e no último aerogerador, 

serão muito similares, e por esse motivo, não será necessário definir ajustes individuais em cada 

aerogerador para garantir a atuação coordenada da proteção. 

A temporização da função de sobrecorrente de fase ocorrerá através da seleção de curvas de 

tempo inverso, com base nas seguintes premissas: 

 Não existem proteções à jusante a serem consideradas por esse IED na definição dos 

critérios de seletividade, uma vez que as proteções dos aerogeradores são definidas pelos 

fabricantes, e este por sua vez não recomendada coordenação com suas proteções; 



 

 

 As funções de proteção tradicionalmente habilitadas são 50/51, 50/51N, 27, 59, 81 e 

eventualmente função 79 para redes coletoras aéreas; e 

 Devido às especificidades construtivas e de operação dos aerogeradores, o fluxo será 

considerado sempre no sentido do SIN, e eventuais desligamentos dos alimentadores 

resultarão em interrupção de geração, uma vez que a tensão de referência é necessária 

para sincronismo dos conversores.    

 
O cálculo do tempo de atuação da curva de tempo inversa (IEEE) será  

𝑡 = 𝑇𝐼>. [
𝐴

(
𝐼

𝐼>
)

𝑃 + 𝐵]       (14) 

Onde, 

t tempo de atuação da proteção 

TI> temporização ajustada no IED 

(
𝑰

𝑰>
) múltiplo da corrente medida sobre a corrente de pick-up ajustada 

 

E as variáveis A, B e P serão definidas através do tipo curva de tempo inverso escolhida 

Tabela 2 – Classificação das curvas de tempo inverso da norma IEEE   

 

 

 

 

 

b) ANSI-50: Sobrecorrente de fase instantânea 

O segundo estágio de sobrecorrente, deverá ser ajustado para atuação instantânea (sem 

qualquer temporização), e seu valor de pick-up (I>>) definido com base na corrente de curto-

circuito máxima, medida durante a ocorrência de uma falta trifásica no ponto P1. 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 ≥ 1,25. 𝐼𝑐𝑐,𝑚á𝑥
𝑃1 , (15) 

 

Descrição A B P 

Extremamente inversa 6,407 0,0205 2,0 

Muito inversa 2,855 0,0712 2,0 

Inversa 0,0086 0,0185 0,02 



 

 

c) ANSI-51N: Sobrecorrente de neutro temporizada 

Como acontece na maioria das CGE, o setor de 34,5kV é composto por transformadores de pé 

de torre com ligação em Delta, uma vez que o aerogerador deve ser ligado em estrela e um 

transformador com ligação estrela-estrela, custa mais caro pela necessidade construtiva de um 

enrolamento terciário em delta. Isto posto, a proteção de sobrecorrente de neutro deverá ser 

configurada e habilitada no IED para atuação por corrente residual. 

O valor residual de neutro será calculado pelo IED a partir das correntes medidas nos 

transformadores de corrente, instalados nas fases A, B e C, conforme mostrado em (16): 

𝑰𝒏 = 𝑰𝒂 + 𝑰𝒃 + 𝑰𝒄, (16) 

Para definição do valor de pick-up, aplicar-se-á a mesma metodologia utilizada anteriormente na 

definição dos ajustes de sobrecorrente de fase, porém, fazendo a somatória das correntes 

fasoriais, medidas durante a ocorrência de faltas à terra. A faixa disponível para definição do 

valor de pick-up da função de sobrecorrente de neutro temporizado (IN>) será calculado por: 

0,2. 𝐼𝐶1 <  𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 <
𝐼𝑐𝑐,𝑚𝑖𝑛

𝑃1

2
   (17) 

É importante lembrar do compromisso do sistema de proteção em isolar as faltas a terra antes 

que sejam atingidos os limites de suportabilidade do transformador ou do resistor de 

aterramento, que eventualmente poderão ser instalados na subestação coletora. 

As características elétricas desses equipamentos serão determinadas em consonância com o 

dimensionamento da seção da blindagem do condutor, para permitir a condução da corrente de 

falta a terra sem que sejam excedidos os limites de temperatura da capa isolante ou da 

cobertura de proteção mecânica. 

Adotando como premissa que as blindagens dos condutores estarão interligadas nas duas 

extremidades, é razoável considerar que a corrente de falta, no caso de rompimento do 

isolamento, irá circular em duas direções opostas, dividindo-se em duas parcelas, até escoar 

pelos pontos de aterramento mais próximos, junto a conexão com o aerogerador ou com a 

subestação coletora. Desta forma, a corrente de falta que circulará na blindagem dos condutores 

será calculada por (18). 

𝐼𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 =
3×𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒

2
    (18) 



 

 

Onde, 

Ifase é a corrente de fase indicada no transformador zig-zag ou no resistor de aterramento 

 

A determinação da seção da blindagem, ou ainda, do tempo máximo de suportabilidade da 

corrente de sequência zero que passará pela blindagem é calculada por 

𝑠 =
𝐼𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚×√𝑡

𝑘
 (2) 

Onde, 

s é a seção da blindagem do condutor em mm² 
t tempo máximo de suportabilidade de condução da corrente de curto-circuito 
k constante definida com base nas características da blindagem e suportabilidade térmica 

dos isolantes (~120)  

O ajuste da curva de tempo inverso da função de sobrecorrente residual de neutro (TIN>), 

conforme apresentado em (14), deverá resultar em um tempo, pelo menos 0,30 [seg] menor do 

que o tempo máximo se suportabilidade da blindagem calculado em (19), e do que a 

suportabilidade máxima indicada nos dados de placa do transformador ou do resistor de 

aterramento.  

d) ANSI-50N: Sobrecorrente de neutro instantânea 

O segundo estágio de sobrecorrente de neutro, assim como foi definido para sobrecorrente de 

fase, deverá ser ajustado para atuação instantânea (sem qualquer temporização), e seu valor de 

pick-up (IN>>) definido com base na corrente de curto-circuito medida durante a ocorrência de 

uma falta monofásica no ponto P1. 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 ≥ 1,25. 𝐼𝑐𝑐,𝑚á𝑥
𝑃1         (20) 

e) ANSI-27, 59 e 81: Sub e sobretensão, sub e sobrefrequência 

Para definição dos ajustes de tensão e frequência, deverão ser avaliados sob condição de 

regime de operação não nominal, as exigências descritas no quadro 6 do submódulo 3.6 dos 

Procedimentos de Rede, que será reproduzido de forma simplificada na figura 6. 

Em relação aos parâmetros de Fault Ride Through (FRT), adotar-se-á que os ajustes de sub e 

sobre tensão definidos no IED estarão dentro da zona de suportabilidade do aerogerador, e fora 

da zona definida de não atuação, conforme demonstrado na figura 7. 



 

 

Descrição Requisito técnico mínimo Benefício 

Operação em regime 
de frequência não 
nominal 

(a) Operação entre 56,5 e 63 Hz sem atuação dos relés de 
subfrequência e sobrefrequência instantâneos. 
(b) Operação abaixo de 58,5 Hz por até 10 segundos. 
(c) Operação entre 58,5 e 61,5 Hz sem atuação dos relés de 
subfrequência e sobrefrequência temporizados. 
(d) Operação acima de 61,5 Hz por até 10 segundos. 

Evitar o desligamento dos 
geradores quando de déficit de 
geração, antes que o esquema 
de alívio de carga atue 
completamente ou em 
condições de sobrefrequência 
controláveis. 

Operação em regime 
de tensão não nominal 

No ponto de conexão da central geradora: 
(a) Operação entre 0,90 e 1,10 p.u. da tensão nominal sem 
atuação dos relés de subtensão e sobretensão temporizados. 
(b) Operação entre 0,85 e 0,90 p.u. da tensão nominal por até 
5 segundos. 

Evitar o desligamento da usina 
quando há variações de 
tensão no sistema. 

Figura 6: Resumo do quadro 6, submódulo 3.6 dos Procedimentos de Rede (2010) 

 

Figura 7: Indicação das tensões mínimas medidas nos aerogeradores para faltas simuladas na 

fronteira com o SIN, indicando os tempos de atuação e as exigências de FRT 

 

Podemos observar que os marcadores “Mono, Bi e Tri”, que indicam as tensões mínimas 

medidas nos terminais dos aerogeradores durante as respectivas faltas simuladas no Ponto de 

Acoplamento Comum (PAC), caíram dentro da zona de não atuação da proteção, permitindo 

que, através dos ajustes de subtensão e sobretensão com atuação por tempo definido, seja 

realizado o contorno da curva de FRT. 
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3.2 Ajuste das proteções do alimentador da SE Coletora 

Para definição dos valores de pick-up das funções de sobrecorrente temporizada de fase (I>) e 

de neutro (IN>), do dispositivo de proteção associado ao disjuntor B, deverá ser utilizado o 

mesmo conceito detalhado anteriormente, uma vez que esta proteção atuará como retaguarda 

da proteção instalada no transformador de pé de torre. 

Já o ajuste de temporização da função da função de sobrecorrente de fase (TI>), deverá ser 

definido de tal forma, que a corrente de curto-circuito máxima calculada no ponto P4, resultante 

de um curto-circuito trifásico no lado de 34,5[kV] do transformador de pé de torre, resulte na 

atuação da proteção associada ao disjuntor B, em um tempo superior a, pelo menos, 0,3 [seg] 

do tempo de atuação da proteção associada ao disjuntor C6. 

Para calcular o tempo de atuação da proteção associada ao disjuntor C6, deverá ser utilizada a 

equação (14), substituindo as variáveis pela corrente de curto máxima calculada no ponto P4, a 

temporização e a curva ajustada. Após calcular o tempo de atuação da proteção (TC6), o ajuste 

da proteção do disjuntor B, para a mesma corrente de curto-ciruito trifásico no ponto P4, será 

dado por  

𝑻𝑪𝟔 + 𝟎, 𝟑𝟎 = 𝑻𝑰>. [
𝑨

(
𝑰

𝑰>
)

𝑷 + 𝑩] (21) 

O mesmo raciocínio será valido para o ajuste de temporização da função de sobrecorrente de 

neutro (TIN>), porém, calculando o tempo de atuação da proteção associada ao disjuntor C6, 

mediante a ocorrência de um curto-circuito monofásico no ponto P4. 

3.3 Ajuste das proteções do transformador, barra e linha de transmissão 

A definição dos ajustes para proteção específica dos transformadores de força, barras e linha de 

transmissão, seguem metodologias consagradas e não apresentam qualquer especificidade por 

se tratar de uma instalação aplicada à geração proveniente de fonte eólica. 

Uma vez que o foco desse artigo foi de avaliar, desde a escolha do modelo mais apropriado para 

cálculo das correntes de curto-circuito até a metodologia para estudo de coordenação das 

proteções utilizadas em uma CGE, optou-se por retratar neste trabalho somente as 

particularidades desse tipo de instalação, o que definitivamente não é o caso da definição dos 

ajustes de proteção para os transformadores, barras e linha de transmissão. 



 

 

4 CONCLUSÃO 

A possibilidade de calcular as correntes de curto-circuito através da utilização de um modelo que 

represente, de forma fiel, o comportamento dos aerogeradores sob condições de operação não 

nominal, permitiu, através da associação dos diagramas sequenciais [1], avaliar as contribuições 

em diferentes pontos de uma Central de Geração Eólica, definindo os ajustes de proteção 

através da aplicação de uma metodologia que certificará que a atuação do sistema de proteção  
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