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RESUMO

Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar as proteções
elétricas que estão sendo utilizadas nos parques eólicos integrados ao sistema
elétrico de potência. Nos capítulos iniciais uma abordagem sobre a energia
eólica é feita desde sua origem até sua utilização atual. Nos capítulos seguintes,
a integração dos parques eólicos ao sistema elétrico é abordado e a utilização das
funções de proteções nos mesmos é descrita, focando os principais
equipamentos instalados.
Palavras-chave: Proteções elétricas. Energia eólica. Aerogeradores. Relés.
Parques eólicos.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O crescimento da demanda e do consumo de energia, em todo o mundo,
assim como a crescente escassez de combustíveis fósseis e não renováveis, tem
acelerado a busca de soluções sustentáveis para o desenvolvimento. A aposta em
fontes de energias renováveis e não poluentes tornaram-se cada vez mais
frequentes, sendo uma forma de combater a dependência dos combustíveis
fósseis na produção de energia, bem como de se precaver de uma eventual
quebra de disponibilidade desses combustíveis em longo prazo.
Com isto em mente, os governos por todo mundo começaram a tomar
medidas e a traçar metas, numa extensão do protocolo de Kyoto, de modo a
reduzir o impacto da emissão de CO2 no aquecimento global. Uma das
principais medidas é o investimento em fontes de energias renováveis (como a
eólica, solar, biomassa, geotérmica e ondas e marés). A energia eólica destacase, dentro das demais, devido à sua maior confiabilidade e rendimento, pois a
tecnologia inerente à sua produção tem evoluído rapidamente nos últimos anos.
Apesar de uma estagnação inicial, na última década a energia eólica
sofreu um crescimento, devido ao renovado interesse público, aos benefícios
fiscais ligados à sua exploração e, principalmente, devido ao avanço tecnológico
das turbinas. A liberalização do setor elétrico teve também uma contribuição
muito importante para o aumento da produção deste tipo de energia, uma vez
que, permitiu a entrada de investidores privados na criação de projetos de
parques eólicos, tanto onshore como offshore. Assim, a energia eólica tornou-se
uma energia renovável em constante crescimento sendo capaz de competir com
os outros tipos de energia existentes.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Panorama mundial e brasileiro
A evolução da potência mundial instalada, proveniente de produção da
energia eólica está representada na Figura 1, onde se verifica um aumento
gradual ao longo dos últimos anos.

Figura 1 Potência mundial instalada em parques eólicos ao longo dos anos
Fonte: Global Wind Energy Council (2009).

Em 2009, foi instalada mais de 38.000 MW de energia eólica por todo o
mundo, sendo os Estados Unidos, a China e a Espanha os países que registraram
um maior aumento. Este fato significa um aumento de 31% comparado com o
mercado de 2008, e um aumento de 27% de capacidade instalada por todo o
mundo (GWEC,2009).
É previsto que, em 2012, a potência mundial instalada em parques
eólicos seja de 240 GW como se pode observar na Figura 2.
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Figura 2 Previsão da evolução da potência mundial instalada em parques
eólicos ao longo dos anos.
Fonte: Global Wind Energy Council ( 2009).

A maior parte da energia eólica mundial (atualmente cerca de 70%) está
instalada na Europa. Portugal, Espanha e Reino Unido têm superado as
expectativas previstas de produção, sendo que, até 2012, prevê-se uma potência
de produção eólica, instalada na Europa, de cerca de 102.000 MW. O líder, em
termos de crescimento de produção eólica, será a China que se calcula duplicar a
sua produção a cada ano (GWEC, 2009).
Já no Brasil a capacidade de geração de energia eólica cresceu
consideravelmente, aumentando em 77,7% em 2009, em relação ao ano anterior.
Com isso, o país passou a ter uma capacidade instalada de 606 megawatts(MW),
contra os 341 MW de 2008. Os dados, divulgados recentemente pelo Global
Wind Energy Council (GWEC,2009), mostram que o Brasil cresceu mais do que
o dobro da média mundial: 31%. O crescimento brasileiro foi maior, por
exemplo, que o dos Estados Unidos, que teve aumento de 39%, o da Índia (13%)
e o da Europa (16%), mas menor que o da China, cuja capacidade de geração
ampliou-se em 107%.
O Brasil também cresceu menos do que a média da América Latina, cujo
aumento foi de 95%, puxado, em grande parte, pelas expansões de capacidade

16
do México (137%), Chile (740%), da Costa Rica (67%) e Nicarágua (que saiu de
zero para 40 MW).
De acordo com a pesquisa, a capacidade da América Latina passou de
653 MW para 1,27 gigawatt (GW ou 1.270 MW), enquanto a capacidade do
mundo ampliou-se em 37,5 GW, chegando a 157,9 GW. Em termos absolutos,
os Estados Unidos têm uma capacidade de 35 GW, a China, de 25 GW, a Índia,
de 11 GW e a Europa, de 76 GW.
O Brasil responde por cerca da metade da capacidade instalada na
América Latina, mas representa apenas 0,38% do total mundial.
2.2 Conexão no sistema elétrico e o uso da proteção
Como exemplo deste crescimento, grandes parques eólicos estão sendo
criados e integrados à rede elétrica em diferentes tensões. Devido a este
crescimento de sua participação e a sua maior integração à rede elétrica, a
energia eólica, na forma dos parques eólicos, passou a ser objeto de estudos na
área de proteções elétricas, uma vez que todo sistema elétrico defronta-se com
perturbações e anomalias de funcionamento. E é no campo da proteção elétrica
que este trabalho foi focado, visando discutir as principais funções de proteção
que são adotadas nos parques eólicos, como forma de proteção dos mesmos de
eventuais falhas ou perturbações.
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3 ENERGIA EÓLICA

3.1 Histórico
Segundo Martins et al. (2008), a evolução da tecnologia da energia
eólica é analisada em detalhes a partir de 1700 a.C. até os atuais mega
aerogeradores que geram energia elétrica. Conforme demonstra Dutra (2008),
apesar da baixa eficiência, conforme as características próprias dos cata-ventos,
havia vantagens evidentes para a evolução das necessidades prementes para o
bombeamento d’água e também da moagem de grãos que davam nova dinâmica
na substituição da força humana braçal ou, então, animal. Há pouca informação
a respeito do uso destes cata-ventos primitivos na China e Oriente Médio, e tão
pouco destes no Mediterrâneo. Com o retorno das Cruzadas há 900 anos na
Europa, surgem os cata-ventos que foram muito utilizados. Na Europa, os
moinhos de eixo horizontal influenciaram decisivamente a economia agrícola
durante vários séculos.
Há cerca de 150 anos, estudos científicos vêm sendo desenvolvidos para
a conversão da energia cinética dos ventos em energia elétrica, sendo que,
atualmente, a energia eólica afirma-se cada vez mais como a fonte de energia
renovável ascendente em termos de produção de energia elétrica no curto prazo,
ao considerarem-se os fatores de segurança energética, as questões de custo
sócio-ambiental e as problemáticas da viabilidade econômica (MARTINS et al.,
2008).
Dutra (2008) descreve que já em 1888 Charles F. Brush, industrial
pioneiro do segmento de eletrificação, foi quem deu início à adaptação dos cataventos existentes para a geração de energia elétrica na cidade americana de
Cleveland, Ohio. Conforme observa Martins et al. (2008), foi na Dinamarca que
houve o grande boom de desenvolvimento da energia eólica para a geração de
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eletricidade em larga escala, a partir de pequenas empresas de equipamentos
agrícolas que fabricavam as primeiras turbinas, que tinham capacidade de
geração em torno de 30-55 kW, bem reduzidas se comparadas com as turbinas
atuais.
Duarte (2004) observa que em meados dos anos oitenta, vários países,
através de políticas de incentivo, desencadearam investimentos com diversos
estímulos

em P&D. Com isto, a tecnologia eólica teve grandioso

desenvolvimento, o que levou ao surgimento de um número expressivo de
fabricantes de aerogeradores, melhorando as performances e reduzindo os custos
de fabricação.
De acordo com Dutra (2008), no decorrer dos últimos 15 anos,
comercialmente, os aerogeradores eólicos no mundo se desenvolveram
rapidamente tanto na tecnologia como nos tamanhos. O mercado hoje oferece
diversos tipos e modelos que estão à disposição no mercado, frente à demanda
de novos projetos de parques eólicos offshore.
Há várias configurações de geradores eólicos, a mais comum é aquela
com três pás montadas em um plano vertical e com eixo de rotação horizontal.
As pás são normalmente construídas de fibras poliméricas reforçadas com o
objetivo de reduzir o peso do conjunto e fornecer boa resistência estrutural. Um
sistema automático de controle deve permitir guinar o gerador para que este
sempre receba o vento frontalmente.
Há também projetos de geradores eólicos com eixos verticais, mas são
pouco comuns. Esses geradores apresentam eficiências de coleta de energia
menores e cargas estruturais mais complexas sobre sua estrutura.
A instalação de geradores eólicos é feita normalmente em grandes altitudes. Os
ventos tendem a ser mais intensos e estáveis em níveis mais elevados do solo
devido ao menor efeito perturbador do relevo da região.
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Uma tendência atual é instalar geradores no mar a certa distância da
praia (geradores offshore) para aproveitar os ventos mais intensos nestas regiões.
Parques eólicos offshore apresentam as vantagens de permitir utilizar áreas
muito extensas e que apresentam menores impactos ambientais que instalações
em terra. A localização geralmente remota destes parques reduz o impacto visual
negativo. Nestes tipos de parques as maiores dificuldades são: fundação do
aerogerador, que pode ser fixada no fundo do mar ou instalada em plataformas
flutuantes, semelhantes às de extração de petróleo e gás, e o ambiente corrosivo
marinho, que impõe requisitos adicionais para todo o sistema eólico.
O tamanho das unidades geradoras eólicas tem crescido constantemente
devido a fatores de economia de escala. A potência média de turbinas eólicas
vendidas pela empresa WTG da Dinamarca em 2006 era de 1,4 MW, enquanto
que em 2001 era de 0,9 MW.
Atualmente tem aumentado a participação de turbinas eólicas com potência
maior e há algumas que podem gerar até 6 MW com pás de até 126 m.
3.2 Estrutura de um aerogerador
Na Figura 3 são mostrados os principais componentes de um gerador
eólico de eixo vertical: nacele, torre, pás, cubo, eixo principal, caixa de
engrenagem, gerador, anemômetro e anemoscópio e sistema de controle.

3.2.1 Nacele

Abriga os componentes principais do aerogerador protegendo-os contra
intempéries como chuva, vento, poeira e radiação solar. Geralmente possui base
metálica (chassi) onde são montados os componentes mancal do eixo, caixa de
engrenagens e gerador. Sua cobertura geralmente é feita em fibra de vidro e
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pode ser grande o suficiente para acomodar uma pessoa para eventual
manutenção.

Figura 3 Desenho esquemático de um aerogerador.
Fonte: WEKKEN; WIEN ( 2006)

3.2.2 Torre

Estrutura que posiciona o conjunto nacele-rotor em altura adequada para
captação do recurso eólico (DUTRA, 2009). Junto com a fundação provê
suporte estrutural para o conjunto. São conhecidas algumas configurações:
•

Tubular – aplicada geralmente em geradores de grande porte, é constituída
por seções cônicas metálicas aparafusadas;

•

Treliçada – constituída por perfis metálicos soldados. Em relação à
configuração tubular apresenta significativa redução de material, implicando
em consequente redução de custo, porém a aparência é a desvantagem
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principal. O impacto visual do sistema é a razão que justifica a não adoção
desta configuração nos aerogeradores modernos;
•

Haste estaiada – configuração utilizada em aerogeradores de pequeno porte.
Apresenta como vantagens baixo peso e custo. O estaiamento pode ser
realizado por cabos ou barras metálicas;

•

Híbrida – torres construídas combinando as configurações mencionadas
anteriormente. A escolha da altura da torre está diretamente ligada a fatores
como custo por metro, o quanto o vento varia e sua disponibilidade acima do
solo e o custo da energia adicional que pode ser conseguida (DANISH
WIND INDUSTRY ASSOCIATION, 2008).

3.2.3 Pás

Estruturas aerodinâmicas responsáveis pela transformação da energia
cinética do vento em energia rotacional no eixo do gerador. Pode apresentar
formas e configurações distintas bem como, construtivamente, utilizar os mais
variados materiais. Os compostos sintéticos, madeira e metais são os mais
promissores. As principais características destas configurações são descritas a
seguir:
•

Compostos sintéticos – Os mais empregados nas pás são os compostos
poliméricos ou plásticos reforçados com fibra de vidro, em razão da sua
robustez, resistência à fadiga, facilidade de moldagem, baixo custo
relativo e leveza. Os plásticos reforçados com fibra de carbono, do
ponto de vista das propriedades mecânicas, constituem a melhor opção,
no entanto o seu custo elevado os torna pouco competitivos (CASTRO,
2007);

•

Madeira – Como vantagem apresenta baixo peso relativo, no entanto é
necessário cuidado em relação ao teor de umidade interna, influenciando
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negativamente as propriedades mecânicas do material (BARROS;
VARELLA, 2008). Normalmente a madeira é utilizada na construção de
pás com até 5 metros de comprimento, porém técnicas avançadas de
fabricação de materiais compósitos de madeira laminada permitem sua
utilização em pás com dimensões de até 40 metros. (CASTRO, 2007);
•

Metais – Os aços estruturais apresentam custo relativamente baixo no
mercado interno de alguns países e existe bastante experiência na sua
utilização em estruturas aeronáuticas de todos os tamanhos. Por ser
denso, acarreta aumento de peso e custo de toda a estrutura de suporte.
Vários fabricantes operam com ligas de alumínio com propriedades
mecânicas melhoradas, porém com a desvantagem da deterioração
rápida da resistência à fadiga (BARROS, 2008; CASTRO, 2007).

3.2.4 Cubo

O cubo é o componente estrutural onde são acoplados o eixo principal e
as pás. É responsável por transmitir as forças aerodinâmicas geradas na pá em
torque no eixo principal. Em razão da grande magnitude dos esforços aos quais é
submetido, assim como o seu formato complicado, geralmente é fabricado em
ferro fundido ou alumínio, quando em equipamentos de pequeno porte
(ANCONA; VEIG, 2001). Seu tamanho e complexidade também estão
relacionados à utilização de sistemas acessórios de controle de passo.

3.2.5 Eixo principal

O eixo principal é responsável pela transmissão do torque gerado pelo
rotor para caixa de engrenagens. Geralmente é fabricado em aço submetido a
tratamentos térmicos para melhora das suas propriedades mecânicas.
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3.2.6 Caixa de engrenagens

Também conhecida como caixa multiplicadora, tem como função
aumentar a velocidade de rotação fornecida pelo rotor, tornando viável o
aproveitamento pelo gerador elétrico. Recebe classificação de acordo com a
disposição das engrenagens que a compõe. Nos geradores eólicos são
comumente observadas as de eixo paralelo e planetárias.
Em razão da magnitude das cargas suportadas, seus componentes devem
possuir elevadas propriedades mecânicas, que devido aos materiais empregados
e processos envolvidos, traduz-se em uma estrutura custosa e pesada. Como
alternativa, alguns fabricantes utilizam o conceito direct drive com geradores
que operam em baixa velocidade de rotação, permitindo o acoplamento direto do
eixo principal.

3.2.7 Anemômetro e anemoscópio

Fornecem dados do vento como velocidade (anemômetro) e direção
(anemoscópio), pertinentes ao controle de passo e de guinada (BARROS;
VARELLA, 2008).

3.2.8 Controlador

Monitora continuamente o funcionamento do aerogerador, controla os
mecanismos atuadores de controle de passo e de guinada. No caso de falha de
algum item para o bom funcionamento do sistema, atua para minimizar os
problemas (BARROS; VARELLA, 2008). Os principais itens de controle são:
controle pela variação do passo da pá e da guinada da nacele.
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O controle de passo é o sistema ativo que geralmente necessita de
informações vindas do controlador do sistema. Quando a potência nominal do
gerador é ultrapassada por aumento da velocidade do vento, as pás giram em
torno do seu eixo longitudinal, diminuindo as forças aerodinâmicas atuantes e,
consequentemente, a extração de potência. Assim, para todas as velocidades de
vento superiores à nominal, o ângulo é escolhido para permitir apenas a geração
da potência nominal (DUTRA, 2009). Como vantagem pode-se citar:
diminuição das cargas impostas por ventos em velocidade superior à nominal,
resultando em estrutura menos robusta e mais leve; alcance da potência nominal
mesmo sob condições de baixa massa específica do ar. As principais
desvantagens são: aumento da complexidade do sistema, a maior complexidade
do cubo do rotor e maior suscetibilidade à falha em razão da maior quantidade
de peças móveis e de dispositivos. Este tipo de controle possui um preço ainda
muito elevado para aplicações de baixa e média potência.
Um enfoque alternativo é usar pás com controle de passo fixo, reduzindo
o custo e a complexidade de fabricação do cubo, em conjunto com geradores de
rotação constante. Neste caso, a pá é projetada para perder sua eficiência
aerodinâmica nas condições de velocidade de vento que excedam a nominal. A
vantagem deste sistema é a simplicidade e baixo custo (ENERGY
INFORMATION ADMINISTRATION, 2008).
O controle de guinada nos aerogeradores com vento à montante é
utilizado para manter o rotor alinhado com a direção do vento mesmo que esta
varie. Este sistema é acionado por atuadores comandados pelo controlador, que
por sua vez monitora a direção do vento com auxílio do anemoscópio. Nos
equipamentos com vento a jusante este mecanismo é dispensado, pois o próprio
vento direciona o rotor.
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3.2.9 Freio

Um disco de freio que pode ser acionado por dispositivos mecânicos,
elétricos, ou hidráulicos para parar o rotor em emergências.

3.3 Princípio de funcionamento
O princípio de funcionamento de um aerogerador compreende dois
processos de conversão, levados a termo pelos seguintes componentes: o rotor,
que retira energia cinética do vento e a converte em conjugado mecânico e o
gerador que converte o conjugado mecânico em eletricidade e alimenta a rede
elétrica. Esse princípio de funcionamento é descrito na Figura 4.

Figura 4 Princípio de funcionamento básico de um aerogerador.
Fonte: PEREIRA (2004)

Apesar do princípio de funcionamento de um aerogerador ser fácil de se
entender, essa máquina é um sistema complexo no qual áreas de conhecimento
tais como aerodinâmica, mecânica, elétrica e controle estão intimamente
interligadas.
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Atualmente existem três tipos principais de aerogeradores no mercado.
As principais diferenças entre eles dizem respeito ao sistema de geração e o
modo como a eficiência aerodinâmica do rotor é limitada durante as altas
velocidades do vento, de maneira a prevenir sobrecargas mecânicas. Os sistemas
de geração dos aerogeradores são muito parecidos e conforme mostra a Figura 5
podem ser de três tipos:

Figura 5 Sistemas de geração usados em aerogeradores.
Fonte: PEREIRA (2004)

· Gerador de indução de rotor em gaiola;
· Gerador de indução duplamente alimentado (rotor bobinado);
· Gerador síncrono acoplado diretamente ao rotor da turbina eólica.
O primeiro sistema de geração é o mais antigo deles. Esse sistema
consiste de um gerador de indução de rotor em gaiola conectado diretamente à
rede elétrica. O escorregamento e, consequentemente, a velocidade, variam com
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a quantidade de potência gerada. A variação de velocidade, contudo, é pequena,
aproximadamente 1% a 2%. Dessa forma, este tipo de sistema é chamado de
velocidade constante ou aerogerador de velocidade fixa. Deve ser mencionado
que o gerador de indução de rotor em gaiola usado em aerogeradores pode girar
em duas velocidades diferentes, mas constantes, pela mudança do número de
polos do enrolamento do estator.
O gerador de indução de rotor em gaiola sempre consome energia
reativa. Na maioria dos casos isto é particularmente indesejado por causa dos
problemas de nível de tensão no ponto de conexão devido ao fluxo de potência
reativa na rede elétrica. Dessa forma, o consumo de reativo pelo gerador de
indução é compensado, em parte ou totalmente, por capacitores.
Os outros dois sistemas de geração descritos na Figura 5 são os de
velocidade variável. Para permitir a operação em velocidade variável, a
velocidade mecânica e a frequência da rede devem estar desacopladas. Para
tanto são usados dispositivos eletrônicos. No gerador de indução duplamente
alimentado um conversor alimenta o enrolamento trifásico do rotor. Desse
modo, a frequência mecânica e elétrica do rotor estão desacopladas e a
frequência elétrica do estator e do rotor se equilibram, independente da
velocidade mecânica do rotor. Este sistema tem as seguintes vantagens:
· Redução do custo do inversor, pois a potência do mesmo é da ordem de
25% da potência total do sistema;
· Redução do custo dos filtros, pois os mesmos são dimensionados para
25% da potência total do sistema, e os harmônicos produzidos pelo inversor
representam apenas uma pequena fração da distorção harmônica total;
· Ganho de eficiência de aproximadamente 2% a 3%;
· Desacoplamento das potências ativa e reativa do gerador;
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· Implementação do controle do fator de potência, pois o conjunto
gerador de indução e inversor operam basicamente como um gerador síncrono.
O inversor fornece a potência de excitação para a máquina de indução.
No caso do gerador síncrono acoplado diretamente ao eixo da turbina
eólica, o mesmo é completamente desacoplado da rede elétrica por um
dispositivo eletrônico conectado aos enrolamentos do estator. O gerador
síncrono é excitado usando um enrolamento de campo ou ímãs permanentes.
Este sistema tem como principal vantagem dispensar o uso da caixa de
engrenagens, por outro lado ele apresenta algumas desvantagens, tais como:
· O inversor deve ser dimensionado para suportar a potência total do
sistema;
· Como consequência a eficiência do inversor vai afetar a eficiência total
do sistema.
A Figura 6 mostra a nacele de um aerogerador com caixa de
engrenagens e gerador de indução (gaiola ou rotor bobinado).

Figura 6 Desenho de uma nacele de um aerogerador com a caixa de
engrenagens e um gerador de indução de rotor em gaiola ou rotor
bobinado.
Fonte: WEKKEN; WIEN (2006)
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Além desses três principais sistemas de geração existem algumas outras
variações. Uma delas é o sistema de velocidade semivariável. Neste sistema é
usado um gerador de indução de rotor em gaiola, no qual a resistência do rotor
pode ser variada por meio de chaves eletrônicas. Variando a resistência do rotor,
a curva característica de conjugado versus velocidade do gerador é deslocada e é
possível obter variações na velocidade do rotor da ordem de 10% da velocidade
nominal. Neste sistema de geração,
a limitação na variação da velocidade é, portanto, obtida a um custo
relativamente baixo.
Em outras variações são utilizados os geradores síncronos convencionais
ou geradores assíncronos de rotor em gaiola de alta velocidade, conectados ao
rotor da turbina eólica através de uma caixa de engrenagens e a rede elétrica por
um conversor eletrônico.
Deve-se notar que geradores síncronos diretamente conectados à rede
elétrica, e que estão presentes na maioria das estações de geração convencional,
não são usados nos aerogeradores. Contudo, aerogeradores com geradores
síncronos conectados diretamente à rede elétrica foram construídos no passado e
atualmente não são mais utilizados. Sua característica dinâmica desfavorável,
quando usado com uma máquina primária com potência flutuante, causa
carregamentos estruturais grandes e risco de instabilidade durante as rajadas de
vento. Além disso, o gerador síncrono dever ser sincronizado antes de ser
conectado à rede elétrica e isso também é problemático (MULLER et al.,2002).
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4 INTEGRAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS

Parques, ou fazendas eólicas, são usinas desenhadas para a produção de
energia elétrica e injeção no sistema elétrico de potência. Vários aerogeradores
são associados em paralelo para conexão à rede. As Figuras 7 e 8 ilustram
alguns parques eólicos instalados em diferentes regiões (CUSTÓDIO, 2009).

Figura 7 Parque eólico de Osório, RS
Fonte: CUSTODIO (2009)

A integração do parque eólico com o sistema elétrico pode ser feita em
diversos níveis de tensão, de acordo com a potência instalada. Pequenas
fazendas eólicas, com poucos megawatts de capacidade, podem ser conectadas
em redes de distribuição. Grandes parques podem exigir a construção de
subestações e linhas de transmissão para a conexão ao sistema de potência.
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O estudo da conexão da usina eólica no sistema elétrico é um dos
principais parâmetros no projeto de um parque eólico. A disponibilidade de
ponto de conexão na região é, geralmente, decisivo na viabilidade do projeto,
haja vista que a necessidade de construção de grandes extensões de linhas de
transmissão e de subestações encarecem o projeto e podem torná-lo pouco
atrativo (CUSTÓDIO, 2009).

Figura 8 Parque eólico Offshore – Dinamarca
Fonte: CUSTÓDIO (2009)

Devem-se analisar as opções de conexão à rede, as implicações técnicas
e econômicas destas alternativas e as possíveis restrições elétricas.
Como qualquer forma de produção de energia elétrica, um projeto de
geração baseado na energia eólica deve conhecer profundamente as
características do sistema elétrico ao qual será interconectado. Parâmetros da
rede elétrica como tensão, frequência, impedâncias e capacidades são
necessários para o dimensionamento do gerador e seus sistemas de controle e
proteção (CUSTÓDIO, 2009).
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4.1 Tipos de conexões
As conexões à rede são feitas de acordo com a disponibilidade na região.
Resumidamente, as opções possíveis são as redes de distribuição e o sistema
elétrico de potência. A escolha depende da potência a ser injetada e do nível de
tensão.
A rede elétrica pode ser classificada de acordo com seu nível de tensão,
seguindo a seguinte padronização:
a) Baixa tensão - BT: tensão menor de 1kV;
b) Média Tensão - MT: tensão entre 1kV e 34,5 kV ;
c) Alta Tensão - AT: tensão entre 34,5kV e 230 kV;
d) Extra-Alta-Tensão - EAT: tensão entre 230kV e 750kV.
O sistema elétrico ainda pode ser dividido de acordo com a
função da rede, como a seguir:
a) Transmissão: redes com tensões a partir de 230kV, responsáveis pelo
transporte da energia elétrica a longas distâncias e com níveis de potência
maiores, geralmente com capacidade de 200 MW ou mais; são linhas também
usadas, no Brasil, para intercâmbio energético entre regiões;
b) Subtransmissão: Redes com tensões entre 34,5kV e 138kV,
responsáveis pelo transporte de energia elétrica em distâncias e potencias
menores, geralmente da ordem de algumas dezenas de megawatts; são linhas
usadas para o transporte regional da energia para o atendimento de cidades de
porte médio ou regiões compostas por pequenas cidades;
c) Distribuição: redes com tensões inferiores a 34,5kV, responsáveis
pelo transporte de energia elétrica em distâncias e potências pequenas, se
comparadas às anteriores; geralmente têm capacidade de alguns megawatts e
atendem diretamente aos consumidores ou transportam energia para pequenas
cidades e comunidades.
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O diagrama da Figura 9 ilustra, de forma resumida, um sistema elétrico e
as opções de uso na conexão de fazendas eólicas. As usinas eólicas de pequeno
porte podem ser ligadas em redes de distribuição ou de subtransmissão de
energia elétrica. A conexão em tensões de transmissão é possível mas requer
maiores investimentos, sendo uma alternativa para grandes parques eólicos,
normalmente com potência instalada acima de 100MW. A conexão em EAT é
geralmente inviável economicamente, uma vez que grande parte das usinas
eólicas apresentam potências menores que 100MW e, neste caso, o custo da
conexão em EAT é elevado em comparação com o custo da usina.

Figura 9 Diagrama unifilar simplificado de um sistema elétrico, com opções de
conexão.
Fonte: CUSTÓDIO (2009)

34
Somente grandes usinas, com potências de algumas centenas de
megawatts são conectadas nestes níveis de tensão e, ainda assim, frequentemente
usando linhas de transmissão dedicadas a sua conexão (CUSTÓDIO,2009).
Um aspecto importante a ser avaliado no projeto de um parque eólico é
sua distância da rede. Um parque eólico muito distante exigirá a construção de
linha para conexão ao sistema elétrico, aumentando o custo do empreendimento
e inserindo problemas elétricos tais como perdas e quedas de tensão.
4.2 Esquema elétrico de um parque eólico
O parque eólico é composto por um conjunto de aerogeradores
conectados em paralelo, de forma a constituir uma usina de produção de energia
elétrica. Os dois diagramas unifilares simplificados da Figura 10 ilustram
arranjos de uma usina eólica típica (CUSTÓDIO 2009).

Figura 10 Diagramas unifilares simplificados de usinas eólicas.
Fonte: CUSTÓDIO (2009)
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A geração de energia elétrica nos aerogeradores situa-se, normalmente,
entre 380V e 690V, o que exige a instalação de um transformador elevador na
saída de cada aerogerador, como ilustrado no diagrama da Figura 10. Estes
transformadores de saída são conectados, geralmente, a um barramento de uma
subestação dedicada ao parque eólico. Esta subestação cumpre o papel de
interligar os aerogeradores do parque e conectá-lo com um ou mais
transformadores que têm a função de elevar a tensão até o nível de transmissão,
para conexão no sistema elétrico. Quando o parque, de pequena capacidade for
conectado a uma rede de distribuição, poderá ser dispensado o uso do
transformador para conexão, bastando que os transformadores de saída de cada
aerogerador elevem tensão para o nível da rede de distribuição.
4.3 Características da energia elétrica de fontes eólicas
A potência elétrica gerada numa fazenda eólica varia em função da
velocidade do vento, que por sua vez, não é constante. Essas variações na
potência injetada no sistema podem trazer dificuldades nos controles de tensão e
frequência e, desta forma, na operação do sistema elétrico interligado.
As usinas eólicas podem, inclusive, não produzir energia elétrica durante
um período de calmaria; por essa razão, as fazendas eólicas não têm energia
garantida, ou assegurada. Assim, o regime de uso das usinas eólicas não pode ser
dependente da carga, havendo despacho em função da disponibilidade de vento.
Dessa forma, o controle de geração do sistema elétrico não pode ser feito com
auxílio destas usinas (CUSTODIO,2009).
Para a programação energética, na operação do sistema elétrico, a
previsão da geração eólica reveste-se de incerteza. Para reduzir os erros de
previsão, modelos estatísticos de previsão de geração eólica têm sido
desenvolvidos usando, inclusive, previsões metereológicas para uma estimativa
mais adequada da geração de energia elétrica num horizonte de alguns dias.
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O despacho de geração diário, na operação do sistema interligado, deve
ser feito com o uso maximizado da energia eólica. Neste sentido, a
complementaridade entre o regime de ventos e as afluências das bacias
brasileiras é uma vantagem a ser explorada, de forma a armazenar-se energia na
forma de água acumulada nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que teriam
seu despacho reduzido quando houvesse maior geração eólica. O uso da energia
eólica em conjunto com a hidrelétrica pode, ainda, melhorar o aproveitamento
econômico da energia secundária, porque permite que esta seja firmada. Dessa
forma, a energia assegurada do sistema eletro-energético seria aumentada, com
evidentes ganhos energéticos.
Estas

características

impõem à

energia

eólica

um papel de

complementaridade energética. Não é possível um sistema elétrico abastecido
apenas por esta fonte, sob pena de incapacidade nos controles de geração e da
operação do sistema. O nível de participação da energia eólica na geração do
sistema elétrico é um tema em constante discussão científica e acadêmica. O
nível de potência de curto-circuito do sistema, nos locais de conexão das
fazendas eólicas é determinante na definição do patamar de penetração da
energia eólica. Em alguns países europeus esta participação já ultrapassou os
10% da capacidade instalada, com ótimos resultados, como na Dinamarca. No
norte da Alemanha esta participação já ultrapassou 30%. Este é um nível de
participação que já se mostrou possível em redes bem malhadas (CUSTODIO,
2009).
4.4 Qualidade da energia elétrica
Em qualquer sistema elétrico, a produção, o transporte e o consumo de
energia elétrica apresentam características de desvios do nível de tensão e na
forma de onda. A magnitude destes desvios determina a qualidade da energia
elétrica produzida e fornecida. Estas variações indesejáveis são inerentes à
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aplicação da eletricidade, sendo que os níveis aceitáveis são amplamente
estudados e normalizados.
No Brasil, os padrões de qualidade são definidos pelos Procedimentos
de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. No que se refere aos
níveis de tensão em regime permanente, os limites de variação aceitos são de 5%
em relação à tensão nominal para as tensões situadas entre 13,8kV e 440 kV. A
variação de frequência admitida em condições normais de operação, em regime
permanente, situa-se entre 59,9Hz e 60,1Hz. Outros parâmetros de qualidade são
definidos na norma brasileira, os quais são comentados no decorrer deste
trabalho.
No caso da energia eólica, o efeito na rede elétrica na injeção de
potência produzida por aerogeradores é mais severo devido à característica
variável na energia eólica, causada pela variação da velocidade do vento. A
produção estocástica de potência dos aerogeradores é variável, como mostra a
Figura 11 Essa característica pode causar variações de tensão, especialmente em
redes fracas.
Aerogeradores operando em paralelo com o sistema elétrico podem
causar interferência na qualidade da energia. As interferências observadas são,
principalmente, flutuações de tensão no domínio do tempo, tais como
sobretensões, flicker (1 a 35Hz), harmônicos (50Hz ou 60Hz a 2,5kHz ou 3kHz)
e picos de tensão (CUSTÓDIO, 2009).
Os conversores estáticos, usados nos aerogeradores de velocidade
variável, produzem variações de tensão e picos de potência ativa e reativa
devido às operações de chaveamento durante as partidas (cut-in), paradas (cutoff) ou comutações de gerador, no caso de máquinas com dois geradores.

A qualidade da energia produzida por uma fazenda eólica deve considerar os
seguintes aspectos:
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a) variação da potência da turbina eólica;
b) potencia reativa e fator de potência;
c) transitórios de chaveamento elétrico;
d) flicker;
e) harmônicos de tensão e corrente.

Figura 11 Oscilação de potência ativa em um gerador de velocidade fixa, de 500kW.
Fonte: DEWI-Deutsches Windenergie Institut

Na Tabela 1 estão apresentadas as interferências provocadas na rede
pelos aerogeradores e suas possíveis causas. Estas interferências definem os
parâmetros da qualidade da energia produzida pelo aerogerador.
Tabela 1 Interferências dos Aerogeradores no Sistema Elétrico e suas Causas

Interferência no sistema elétrico
Sobretensão

Causa
Produção de potência
Operações de chaveamento
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Efeitos da sombra da torre
Erro no passo da pá
Flutuações de tensão e Flicker

Erro de direcionamento
Rajada de vento
Flutuações da velocidade
do vento.

Harmônicos

Inversor de frequência
Controle dos tiristores

Consumo de energia reativa

Componentes indutivos
Gerador assíncrono

Picos e afundamento da tensão

Operações de chaveamento

Fonte: CUSTÓDIO (2009)

A determinação da qualidade da energia gerada por aerogeradores, para
a determinação da compatibilidade destes com o sistema elétrico. Deve
considerar a operação normal e em condições especiais. Operação normal é
considerada a contínua operação do aerogerador permanentemente conectado à
rede. As condições especiais são principalmente operações de chaveamento,
ocorrendo durante curtos períodos de tempo. De qualquer forma, em ambas as
situações, deve-se investigar as distorções harmônicas, flickers, flutuações de
tensão, sobretensões e flutuações de potência (CUSTÓDIO, 2009).

4.4.1 Energia reativa
Nos aerogeradores com velocidade constante, cuja turbina é,
normalmente, acoplada diretamente a um gerador de indução, a demanda de
energia reativa do gerador assíncrono é parcialmente compensada pelo banco de
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capacitores de autoexitação, geralmente usado. O fator de potência do
aerogerador é, em geral, superior a 0,96.
Esta característica de necessidade de energia reativa é importante porque
pode afetar os níveis de tensão em regime permanente do sistema elétrico. É
importante observar que a interligação da usina eólica com a rede não degrade o
perfil de tensão desta.
No Brasil, a tolerância para a variação da tensão nominal da rede é de
5%, para níveis entre 13,8kV e 440 kV. Além disso, o acessante ao sistema
elétrico de potência deverá manter o fator de potência no ponto de conexão
dentro das faixas especificadas na Tabela 2.
Tabela 2 Fator de Potencia Operacional nos Pontos de Conexão

Tensão Nominal do Ponto de Conexão

Faixa de Fator de Potência

Vn≥345kV

0,98 indutivo a 1,0

69 kV≤Vn<345kV

0,95 indutivo a 1,0

Vn<69 kV

0,92 ind. a 0,92 capacitivo.

Fonte: ONS – Procedimentos de Rede

Os aerogeradores de velocidade variável, conectados à rede através de
um sistema conversor de frequência “AC-DC-AC”, têm a energia reativa
controlada pelo inversor. Dessa forma, o fator de potência é em torno de 1,0.
Adicionalmente, os sistemas inversores possibilitam o controle de tensão através
do controle da potência reativa (CUSTÓDIO, 2009).
4.4.2 Flutuação de tensão
Flutuação de tensão é a variação aleatória, repetitiva ou esporádica, do
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valor eficaz da tensão. De um modo geral, pode-se relacionar as flutuações
aleatórias e repetitivas com a operação de cargas não lineares que solicitam
potência variável no tempo, enquanto que as flutuações esporádicas relacionamse com manobras de rede ou carga.
As sobretensões em usinas eólicas podem ser causadas pela variação na
potência gerada pelos aerogeradores devido a mudanças na velocidade do vento.
As flutuações de potência e tensão oscilam em frequências na faixa de 1Hz,
provocadas pela turbulência do vento.
Em redes fracas um grande afundamento de tensão pode ser causado por
longas linhas sobrecarregadas, demanda de energia reativa dos consumidores ou
por demanda de energia reativa dos aerogeradores.
4.4.3 Harmônicos
Os harmônicos são distorções de tensão ou corrente com frequências que
são múltiplos inteiros da onda fundamental. Essas distorções são representadas
por uma série de Fourier da onda senoidal da tensão ou da corrente. Os
harmônicos são frequentes em sistemas elétricos e causam uma série de efeitos
indesejados, como, por exemplo:
a) perdas adicionais;
b) sobrecargas de capacitores para compensação de potência reativa;
c) aquecimento de motores elétricos;
d) distorções nas medidas de energia elétrica;
e) distúrbios de comutação de conversores tiristorizados.
Os harmônicos de tensão são causados pelos sistemas inversores
eletrônicos, unidades de controle dos tiristores e capacitores. Os harmônicos de
correntes estão normalmente associados à carga com característica de
impedância não linear (CUSTÓDIO, 2009).
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As distorções que não são múltiplos inteiros da frequência fundamental
são denominadas de inter-harmônicas e, normalmente, são causadas por
conversoras de frequência.
Os inversores usados nos aerogeradores são com modulação da largura
de pulso e produzem harmônicos na faixa dos kHz. Esta é uma característica dos
aerogeradores de velocidade variável, que são normalmente conectados à rede
através de uma conversora estática.
No Brasil, os limites de distorção harmônica de tensão são definidos
pelos Procedimentos de Rede (ONS, 2006), de acordo com Tabela 3. Verifica-se
que além do limite global, DTHT, há ainda limites individuais para as distorções
harmônicas de tensão.
Tabela 3 Limites de Distorção Harmônica de Tensão no Brasil

Ordem dos Harmônicos
Ímpares: 3 a 25

Limite para V < 69kV
1,5%

Limite para V ≥ 69kV
0,6%

ÍImpares: ≥ 27

0,7%

0,4%

Pares: todos

0,6%

0,3%

DTHT

3%

1,5%

Fonte: ONS – Procedimentos de Rede
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5 PROTEÇÕES DE SISTEMAS ELÉTRICOS

5.1 Considerações gerais
A produção da energia elétrica é obtida através de várias fontes, que
nem sempre se encontram próximas dos grandes centros consumidores. Desse
modo, a energia produzida é transportada através de linhas de transmissão que,
por vezes, tem centenas de quilômetros de comprimento e, por serem longas, só
operam economicamente em altas tensões e, eventualmente, em corrente
contínua.
A transmissão de energia requer, além das linhas, estações elevadoras,
abaixadoras, retificadoras, inversoras e de interligação, com seus respectivos
barramentos e outros equipamentos. Este conjunto de componentes mais as
usinas geradoras, que representou-se no diagrama unifilar da Figura 12,
constituem o sistema elétrico de potência (BARBOSA, 2009).

Figura 12 Sistema elétrico de potência.
Fonte: BARBOSA (2009)

A evolução tecnológica vem tornando possível o projeto e a construção
de sistemas de potência flexíveis e econômicos para suprir essa demanda
continuamente crescente de energia elétrica. Neste contexto, a proteção e o
controle desempenham um papel cada vez mais importante.
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A proteção acompanha a evolução dos equipamentos principais
(geradores, transformadores, cabines de manobra, linhas aéreas e cabos). A
evolução da proteção é um pré-requisito indispensável para a operação eficiente
do sistema.
O objetivo deste capítulo é discutir os conceitos básicos necessários para
o entendimento da função e finalidade da proteção no sistema elétrico de
potência, no qual os parques eólicos estão sendo inseridos.

5.2 Faltas e outras anormalidades
Define-se falta como uma condição anormal resultante de uma redução
da isolação entre os condutores de fase ou entre os condutores de fase e terra de
um circuito ou equipamento.
Na prática, a redução da isolação não é considerada falta até que seja
perceptível. Por exemplo, a redução do dielétrico de uma cadeia de isoladores
altamente poluída só será considerada falta quando abrir arco.
Como causas de poluição de isoladores, podemos citar o depósito de
resíduos industriais em suspensão ou sal do ar marinho nas regiões costeiras.
Outros fatores que podem provocar faltas em linhas aéreas: pássaros, aviões,
queimadas, ventos, descarga atmosférica, balões, rompimento de condutores,
quebra de isoladores e sobrecarga. Em máquinas e transformadores, podemos ter
como causas de faltas: falha de isolação devido à umidade, danos mecânicos,
contato acidental com a terra, arco causado por sobretensões e sobrecarga..
Faltas oriundas das causas acima são ditas primárias ou faltas no
sistema. Outros tipos de faltas, ditas secundárias podem ocorrer e provocar
desligamentos: defeitos na proteção, ajustes incorretos, conexões incorretas, erro
humano durante testes ou manutenção e erros de operação (manobra incorreta).
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Com relação às faltas primárias, o sistema elétrico está sujeito a vários
tipos de defeitos ou condições anormais de operação. A título de exemplo
enumera-se os seguintes casos:

− Falta trifásica com ou sem terra;
− Falta fase-fase com ou sem terra;
− Falta fase-terra;
− Faltas simultâneas em pontos diferentes do sistema, afetando fases diferentes;
− Rompimento de condutores de linhas com ou sem conexão à terra;
− Curto-circuito entre espiras de enrolamento de geradores, transformadores e
motores.

Com exceção do curto-circuito trifásico (com ou sem terra), todas as
demais faltas implicam em condições desbalanceadas no sistema. A grande
maioria das faltas, cerca de 70% do total, ocorre em linhas de transmissão. A
tabela 4 mostra a distribuição de faltas por equipamento do sistema elétrico.
Tabela 4 Distribuição de faltas no sistema, por equipamento

ANO
Tipo de Equipamento

1

2

3

4

5

Linhas aéreas e cabos

435 460

293

269 174

Transformadores e reatores

91

100

102

49

32

Geradores e gerador/transformadores

89

75

66

65

51

Barramentos e painéis de manobras

50

32

31

33

27

7

11

13

13

11

Outros equipamentos. (motores,
compensadores, etc.)
Fonte: IEEE Conference (1978)
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5.3 Funções de um sistema de proteção
Um sistema de proteção protege o sistema de potência de efeitos
destrutivos de uma falta sustentada. Uma falta, significando na maioria dos
casos, um curto-circuito ou mais geralmente, uma condição anormal no sistema,
ocorre como um evento aleatório. Se algum componente faltoso do sistema de
potência (gerador, transformador, barra, linha, etc.) não for rapidamente isolado,
pode levar o sistema de potência a uma instabilidade ou a uma ruptura através da
ação de outros dispositivos de proteção (BARBOSA, 2009).

Como efeitos principais de uma falta não isolada, menciona-se:
− Perda de sincronismo de geradores em uma ou várias estações (perda de
estabilidade).
− Risco de danos no equipamento afetado.
− Risco de danos nas partes sadias do sistema.
Outros efeitos, não necessariamente perigosos para o sistema, mas
importantes do ponto de vista dos consumidores, são, por exemplo, motores
síncronos que podem sair de sincronismo, serem desligados e interromper
processos de produção vitais.
Um sistema de proteção deve, portanto, remover o equipamento
defeituoso do resto do sistema de potência, tão rapidamente quanto possível,
visando reduzir o tempo de exposição do próprio equipamento às elevadas
correntes de defeito e minimizar o risco de perda de estabilidade do sistema.
Além disso, deve ser suficientemente seletivo para desligar o menor trecho
possível, isto é, desligar apenas o elemento defeituoso. Uma função secundária
de uma proteção é identificar a localização e o tipo de falta (BARBOSA, 2009).
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5.4 Sistema de proteção
Embora um sistema de proteção seja usualmente entendido como um
conjunto de relés, ele consiste de vários outros subsistemas, os quais contribuem
com o processo de remoção da falta. A Figura 13 mostra um exemplo
simplificado dos subsistemas de proteção.

Figura 13 Subsistemas de um sistema de proteção: relés, transdutores (TC e
TP),disjuntores e bateria da estação
Fonte: BARBOSA (2009)

Além dos subsistemas principais, identificados na Figura 13, pode-se
citar ainda como integrantes de um sistema de proteção, os capacitores de
acoplamento, filtros de ondas, canais piloto, relés auxiliares de disparo, fusíveis,
terminais, links e chaves de teste.
5.5 Zonas de proteção
A responsabilidade pela proteção de uma porção do sistema de potência
é definida por uma zona de proteção. Uma zona de proteção é uma região
claramente definida por uma linha divisória imaginária, no diagrama unifilar do

48
sistema de potência. Um sistema de proteção, consistindo de um ou vários relés,
é responsável por todas as faltas que ocorram dentro da sua zona de proteção.
Quando uma dessas faltas ocorre, o sistema de proteção ativará as bobinas de
disparo dos disjuntores isolando, assim, a porção faltosa do sistema de potência,
do lado de dentro da zona limitada.
Usualmente - porém, nem sempre - as zonas de proteção são definidas pelos
disjuntores. Se a zona de proteção não tem um disjuntor em seus limites, o
sistema de proteção deve abrir alguns disjuntores remotos (transfere o comando
de disparo através de um canal de comunicação) para desenergizar a zona
faltosa. A Figura 14 mostra uma parte de um sistema de potência dividida em
várias zonas de proteção.

Figura 14 Zonas de proteção.
Fonte: BARBOSA (2009)

No exemplo da Figura 14, as zonas 1, 2 e 3 são zonas de proteção de
linhas de transmissão para diferentes linhas. Uma falta em alguma destas linhas
seria detectada por seus sistemas de proteção correspondentes e dispararia os
disjuntores apropriados, nas fronteiras da respectiva zona. A zona 4 é uma zona
de proteção de barra. A zona 5 é a zona para proteção do transformador. Observe
que não há nenhum disjuntor num dos terminais desta zona e,consequentemente,
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o sistema de proteção do transformador deve abrir o disjuntor na barra A e,
através de um canal de comunicação, abrir remotamente o disjuntor na barra.
Observa-se também que as zonas de proteção sempre se superpõem. Isto
tem a finalidade de garantir que nenhuma parte do sistema fique sem proteção
primária de alta velocidade, isto é, não há nenhum ponto "cego" no sistema de
proteção. Embora a superposição mostrada na figura 14 seja conseguida pela
inclusão do disjuntor em cada zona adjacente, na realidade isto pode não ser
possível em todos os casos (BARBOSA, 2009).
A superposição de zonas é conseguida através da escolha apropriada de
TCs dedicados para cada sistema de proteção. Considere o arranjo mostrado na
Figura 15 (a), onde se admite a existência de um TC em cada lado do disjuntor.

Figura 15 Princípio de superposição de zonas: (a) quando se dispõe de TCs dos dois
lados do disjuntor: (b) quando só há um TC, com múltiplos enrolamentos
secundários.
Fonte: BARBOSA (2009)
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Neste caso, os sistemas de proteção de cada lado do disjuntor usam TCs
de lados opostos. Quando não se dispõe de TCs nos dois lados do disjuntor, uma
superposição é conseguida usando enrolamentos secundários do lado mais
distante, como mostra a figura 15 (b). Neste caso, embora não haja nenhum
ponto cego na proteção, a abertura para faltas entre o disjuntor e o TC requer
consideração especial. É desejável manter a região de superposição tão pequena
quanto possível.
Podemos concluir que a superposição de zonas é conseguida através da
escolha criteriosa da localização dos TCs. Este aspecto é importante
especialmente no caso de proteção de barras. Como veremos mais adiante, o
barramento em anel é automaticamente protegido pela proteção dos circuitos
ligados ao barramento, graças à disposição dos TCs.
Por outro lado, os barramentos convencionais ou do tipo disjuntor e
meio, não são cobertos pelas proteções dos circuitos a eles conectados, como
também discutiremos mais adiante. Neste caso, o barramento requer proteção
própria, que deve se superpor às zonas de proteção dos circuitos de saída.
O arranjo ideal inclui TCs dos dois lados do disjuntor, facilitando a
superposição das proteções de barra e dos circuitos de saída. Na prática, só há
TCs num dos lados do disjuntor de cada circuito. Quando os TCs encontram-se
na saída dos circuitos, os disjuntores ficam incluídos na proteção do barramento.
Com os TCs do lado da barra, os disjuntores ficam incluídos na proteção do
respectivo circuito de saída. Em qualquer dos casos, há problemas para faltas
entre o TC e o disjuntor. A localização usual dos TCs é do lado da saída dos
circuitos, em subestações desabrigadas, de maior porte.

A Figura 16 mostra outro arranjo da proteção em zonas de atuação.
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Figura 16 Zoneamento da proteção
Fonte: BARBOSA (2009)

5.6 Proteção principal e de retaguarda
Em geral, uma mesma zona é protegida, pelo menos, por dois sistemas
de proteção, a fim de garantir que falha do próprio esquema de proteção não
deixe o sistema de potência desprotegido. Isto reforça a confiabilidade geral da
proteção. Além disso, cada um dos sistemas de proteção inclui retaguardas
próprias, cuja finalidade básica é garantir a isolação da falta em caso de falha na
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proteção principal, com a mínima expansão da área desligada, e proteger as
partes do circuito ou equipamento não cobertas pela proteção principal, em razão
da localização dos TCs ou TPs.
As Figuras 17 e 18 mostram exemplos de faltas entre o TC e o disjuntor
que só podem ser completamente isoladas, através de proteções de retaguarda
(local ou remota).

Figura 17 Zona protegida por um esquema de proteção – não vê faltas entre o TC e o
disjuntor.
Fonte: BARBOSA (2009)

Figura 18 Zonas protegida e de retaguarda de um esquema de proteção de distância.
Fonte: BARBOSA (2009)

Na Figura 18, faltas em "X" ou faltas em "Y" com recusa de operação da
proteção de "C" só serão isoladas através de proteção de retaguarda remota em
“A”. Para faltas em “X”, a melhor solução é o emprego de retaguarda local do
tipo BF (Breaker Failure), conforme será citado mais adiante.
No caso de sistemas duplicados, é desejável obter-se o maior grau de
independência

possível

entre

os

sistemas

de

proteção

redundantes.

Naturalmente, duplicar o disjuntor, o TC e o TP, é dispendioso. Entretanto,
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algum grau de separação pode ser obtido usando-se diferentes enrolamentos
secundários de um TC para os dois sistemas de proteção, fusíveis separados no
circuito do TP e bobinas de disparo duplicadas e separadas no disjuntor.
Em geral, as baterias das estações são duplicadas e separadas para
suprimento dos relés e circuitos de disparo do disjuntor. Esses esforços evitam
falhas de modo comum associadas aos sistemas de proteção e, assim, melhoram
a confiabilidade de todo o conjunto.
5.7 Arranjo do sistema
Todo consumidor de energia elétrica espera que ela seja de alta
qualidade, isto é, sem variações na tensão ou freqüência, quer seja por
oscilações, quer seja por interrupções. Para atender essa exigência, são
necessários diversos recursos e métodos de operação do sistema elétrico. Uma
solução que amenizou os problemas de falta de energia em diversas áreas foi a
interligação dos sistemas elétricos de modo que, na interrupção de uma estação
geradora, outras continuem suprindo o sistema.
Outra solução é o projeto e manutenção de cada componente, evitando
que qualquer falha possa impedir a sua utilização dentro do sistema. E, por
último, controlar e minimizar os efeitos de quaisquer faltas que possam ocorrer.
É aqui que os relés de proteção são utilizados nos sistemas de potência.
O objetivo principal da operação do sistema é alcançar 100% de
continuidade de fornecimento e a proteção sozinha não garante esta meta. São
necessários, além da proteção, circuitos duplicados ou múltiplos caminhos entre
os pontos de geração e os centros de carga. Deve haver pelo menos duas fontes
para cada estação distribuidora. Assim, o arranjo do sistema tem relação direta
com a continuidade de fornecimento e confiabilidade do sistema. A seguir,
enumera-se alguns exemplos com implicações na proteção:
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a) Linhas radiais.

b) Linhas paralelas.

c) Sistemas em anel.

d) Combinações de "a", "b" e "c".

A Figura 19 mostra um exemplo de linhas radiais, que não satisfaz o
requisito de fonte duplicada, a menos que haja fonte nos dois terminais. Este
sistema, sendo radial, não requer uma proteção direcional, mas requer uma
proteção capaz de identificar o local da falta.

Figura 19 Sistema radial
Fonte: BARBOSA (2009)

A Figura 20 mostra dois exemplos com linhas paralelas configuradas de
forma radial e em anel, onde os dois arranjos proporcionam uma satisfatória
duplicação de fonte.
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Figura 20 Aplicações típicas de linhas paralelas
Fonte: BARBOSA (2009)

A Figura 21 mostra um arranjo em anel, estendendo a lógica de duas
fontes paralelas.

Figura 21 Sistema principal em anel
Fonte: BARBOSA (2009)
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A Figura 22 mostra uma forma mais complexa, com linhas de
interligação e múltiplas fontes. Este arranjo, naturalmente, requer uma proteção
mais sofisticada.

Figura 22 Sistema interligado
Fonte: BARBOSA (2009)

5.8 Arranjo da subestação
A subestação tem como funções proporcionar a interligação de linhas e
alimentadores, o controle do fluxo de potência, o chaveamento para manutenção,
transformação, interligação entre geração e carga, etc. O seu arranjo elétrico
também afeta a proteção (BARBOSA, 2009).
Embora possam diferir significativamente em tamanho, construção,
custo e complexidade em função da tensão, as subestações têm em comum a
conexão dos circuitos associados, através de disjuntores e seccionadoras, aos
barramentos. A Figura 23 mostra uma subestação típica.
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Figura 23 Subestação com barramento típico
Fonte: BARBOSA (2009)

Uma das partes mais importantes do sistema é o barramento próximo a
geradores. A exemplo de outros equipamentos, o barramento também está
sujeito a faltas e deve ser protegido. Ele pode ter proteção própria ou ser
protegido automaticamente pela proteção dos equipamentos associados,
dependendo do tipo de barramento. A Figura 24 mostra um exemplo de
subestação com barramento em anel, onde a disposição dos TCs assegura
proteção indireta para todo o barramento.

Figura 24 Barramento em anel
Fonte: Barbosa (2009)
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5.9 Aterramento do neutro
A detecção de faltas, em geral simples, está associada a quantidades
significativas de corrente de defeitos. Entretanto, no caso de faltas monofásicas
para terra, as correntes de curto-circuito nem sempre são elevadas, pois
dependem do método de aterramento do neutro de sistemas estrela.
Há diversas razões, técnicas e econômicas, para se aterrar o neutro, além
do cumprimento de determinações legais. Uma razão econômica é verificada em
tensões a partir de 100 kV: o aterramento sólido do neutro de transformadores
permite reduzir a espessura da isolação dos enrolamentos à medida que se
aproxima do ponto de neutro. Do ponto de vista técnico, exemplifica-se os
seguintes motivos:

a) O potencial flutuante dos enrolamentos de baixa tensão é mantido num valor
mínimo.
b) Faltas para terra com arco não induzem altas tensões perigosas nas fases
sadias.
c) Através do controle da magnitude da corrente de falta à terra, as interferências
indutivas entre os circuitos de potência e os circuitos de comunicação podem ser
controladas.
d) A corrente de falta à terra, na maioria dos casos, é suficiente para operar
normalmente a proteção. Mesmo quando a resistência própria de terra é alta,
ainda é conveniente aterrar o ponto de neutro.

A Figura 25 mostra três diferentes métodos de aterramento:

a) Aterramento sólido: nessa hipótese, durante uma falta fase-terra, a tensão
fase-terra das fases sãs não excede 80% da tensão entre fases.
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b) Aterramento através de resistência: a resistência é dimensionada de modo a
satisfazer os requisitos de proteção.

c) Aterramento através de reatância: a reatância é dimensionada de modo a
satisfazer os requisitos de proteção ou controle de interferências indutivas.

Figura 25 Métodos de aterramento
Fonte: BARBOSA (2009)

Nos casos especiais de aterramento com resistência, o valor comumente
usado deve limitar a corrente de falta à corrente nominal do enrolamento do
transformador cujo neutro é aterrado.
Em certos casos, em unidades combinadas gerador-transformador, uma
resistência muito mais alta pode ser usada, visando evitar danos no núcleo de
ferro do estator por faltas à terra. O valor típico para aterramento do gerador
deve limitar a corrente ao máximo de 300 A.
Um método alternativo para grandes máquinas (acima de 500 MW) é o
aterramento através de um transformador monofásico, cujo secundário é
conectado a um resistor de carga, de modo que a máxima corrente de falta à terra
no estator seja de 15 A. O gerador e o enrolamento de baixa do transformador
formam um circuito aterrado independente, acoplado magneticamente ao
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sistema de alta tensão. Assim, a proteção pode ser não discriminativa, mas deve
ser insensível a terceiro harmônico.

5.10 Subsistemas de um sistema de proteção

5.10.1 Disjuntor
O disjuntor é um dispositivo de manobra de alta velocidade, capaz de
estabelecer, suportar ou interromper as correntes normais de um circuito, bem
como estabelecer, suportar durante um determinado tempo e interromper
correntes sob condições anormais (sobrecarga e curtos-circuitos), respeitadas
suas características de fabricação. Ver Figura 26.

Figura 26 Disjuntor de alta tensão
Fonte: Furnas Centrais Elétricas

O disjuntor é o elemento que na verdade isola o circuito faltoso através
da interrupção da corrente na passagem por zero ou próximo de zero. Um
moderno disjuntor de extra-alta tensão (EHV) pode interromper correntes de
faltas da ordem de 100.000 ampères em tensões de sistema até acima de 800 kV.
Ele pode fazer isto tão rapidamente quanto na primeira passagem da corrente
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pelo zero após a incidência da falta, embora, mais frequentemente, isto se dê na
segunda ou terceira passagem pelo zero. O tempo total de abertura do disjuntor
varia de 22 ms (disjuntores mais modernos) a 32 ms (2 ciclos), nos disjuntores
mais antigos.
O disjuntor é operado pela energização de sua bobina de disparo a partir
da bateria da estação. Os relés executam essa tarefa através do fechamento de
contatos entre a bateria e a bobina de disparo. O projeto do mecanismo de
abertura é tal que, quando uma abertura é requerida, a bobina de disparo é
energizada e libera a energia armazenada no mecanismo, abrindo os contatos
principais. Algumas características comuns aos disjuntores são fundamentais
para o projeto da proteção. Muitas vezes, outros relés (relés de religamento) são
usados para religar o disjuntor após um intervalo de tempo adequado.
5.10.2 Transformadores de corrente e potencial
Os transdutores (transformadores de corrente e potencial ou TCs e TPs,
Figura 27) constituem outro componente importante de um sistema de proteção.
Eles são necessários porque as altas magnitudes de correntes e tensões do
sistema de potência precisam ser reduzidas para níveis compatíveis com o
acionamento de dispositivos de baixa energia tais como relés e por questões de
segurança pessoal. Convém lembrar que certas características dos transdutores
são padronizadas.
A corrente nominal secundária dos TCs é padronizada em 5 ou 1
ampère, sendo o último valor mais comum na Europa (existem alguns valores
padronizados diferentes desses dois acima, mas não são muito comuns). Isto
implica que a máxima corrente de carga no enrolamento primário do TC
produziria 5 ampères (ou 1 ampère) ou menos no seu enrolamento secundário.
Isto conduz a uma determinada relação de transformação, a qual é então
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aproximada para uma das relações padronizadas disponíveis. Os TPs tem seus
enrolamentos secundários com tensão nominal de 115 volts ou 66,4 volts.

Figura 27 Transformador de corrente e potencial
Fonte: Furnas Centrais Elétricas

Dentro de certos limites, os TCs e TPs reproduzem as formas de onda
das correntes e tensões do primário fielmente em seus lados secundários. O relé
vê então uma versão reduzida das correntes e tensões existentes no sistema de
potência. O comportamento dos TCs e TPs, tanto em regime permanente quanto
em regime transitório, é de fundamental importância para o desempenho das
proteções.
5.10.3 Relés
O relé é o último e mais importante componente para nossa discussão de
sistema de proteção. Trata-se de um dispositivo que responde à condição de suas
entradas (tensões, correntes ou estado de contatos), de tal maneira que ele
proporciona sinais de saída apropriados para abrir disjuntores quando as
condições de entrada correspondem a faltas para as quais o relé tenha sido
programado para operar. Os relés são os elementos lógicos de decisão em todo o
sistema de proteção (BARBOSA, 2009).
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O projeto de um relé, tanto analógico quanto digital, deve ser tal que
todas as condições de falta, para as quais ele seja responsável, devem produzir
uma saída de disparo, enquanto que nenhuma outra condição deve gerar saída.
As técnicas de projeto e os algoritmos precisam ser desenvolvidos de modo que
estes requisitos sejam satisfeitos.
Estes requisitos se relacionam com o conceito de confiabilidade. Para
um profissional de proteção, um relé confiável tem dois atributos: ele é preciso e
é seguro. Precisão implica que o relé sempre operará para as condições
correspondentes àquelas programadas para sua operação. Um relé é dito ser
seguro se ele não operar para qualquer outro distúrbio no sistema de potência.
Dos dois atributos, precisão e segurança, o último é mais difícil de se alcançar.
Toda falta nas vizinhanças da característica de um relé perturbará suas correntes
e tensões de entrada. Entretanto, o relé deveria desconsiderar aquelas condições
de tensão e corrente produzidas por faltas que não são de sua responsabilidade.
A Figura 28 ilustra um relé de proteção dedicado aos geradores eólicos,
cuja funções de proteção serão objeto de discussão no item a seguir.

Figura 28 Relé digital de proteção de aerogeradores
Fonte: General Eletric
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6 ESQUEMAS DE PROTEÇÃO DE PARQUES EÓLICOS

A utilização de proteções elétricas nos parques eólicos vai depender do
tamanho do parque, assim como da potência dos aerogeradores instalados.
Parques eólicos de pequeno porte, com aerogeradores de pequena potência,
requerem apenas algumas funções de proteção, como exemplo, proteção de
sobrecorrente e sobre e subtensão. Nestes parques a atuação das proteções é
realizada por fusíveis, simples relés ou combinações destes instalados nos
sistemas de controle dos aerogeradores.
Nos parques eólicos de médio e grande porte, interligados ao sistema
elétrico, a utilização das proteções passa a ter uma importância maior,
principalmente pela estrutura grandiosa a ser protegida, das falhas internas e
externas que ocorrem no sistema elétrico.
Nestes parques uma gama maior de funções de proteção é utilizada e o
conceito de zoneamento da área dos parques eólicos passa a ser adotado. O
diagrama unifilar, Figura 29, mostra o arranjo típico de um parque eólico
conectado ao sistema elétrico. Neste diagrama observa-se que a proteção elétrica
deste sistema está dividida em zonas de proteção e que estas zonas abrangem
todos

os

componentes,

desde

os

geradores

eólicos

passando pelos

transformadores elevadores, barras, até a linha de transmissão.
Este arranjo típico de proteção por zonas é usado tanto em parques
eólicos terrestres quanto nos parques instalados no mar. Neste sistema cada zona
possui um ou mais relés de proteção.

A divisão por zonas é definida da seguinte forma:

- Zona de proteção do gerador;
- Zona de proteção da barra do alimentador;
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- Zona de proteção da barra;
- Zona de proteção do banco de capacitor;
- Zona de proteção do transformador;
- Zona de proteção da linha.

Figura 29 Zonas de proteção em Parques Eólicos
Fonte: HUNT; CARDENAS; MCGINN, (2010)

6.1 Zona de proteção do gerador:
Atualmente, o mercado disponibiliza vários tipos de turbinas geradoras
eólicas (WTG – Wind Turbine Generator). Um dos tipos mais aplicados é o
gerador de indução duplamente alimentado (DFIG – Doubly Fed Induction
Generator). O controle de velocidade é feito através de conversores de tensão
conectados entre o rotor e os terminais de saída (back-to-back voltage
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controller). O transformador elevador possui três enrolamentos: o enrolamento
de alta tensão que é conectado em Delta, enquanto que os enrolamentos de
média e baixa são conectados em estrela aterrado. Um dos enrolamentos de
baixa é conectado ao rotor e o outro ao estator. O enrolamento de alta é
conectado ao alimentador (MIRANDA; REICHARD; FINNEY, 2008).
A proteção para faltas a terra no lado de baixa tensão é feita por
elementos de sobrecorrente, respondendo a correntes de sequência-zero, residual
e de neutro do transformador. Estes elementos não necessitam de coordenação
com os elementos da rede e são, portanto, de operação instantânea. O ajuste de
pick-up destes elementos deve ser feito considerando-se possíveis saturações de
TC em caso de faltas externas.
A proteção para faltas de fase no lado de baixa tensão é feita também
com elementos de sobrecorrente e, como o gerador contribui para faltas
externas, os ajustes devem ser abaixo da mínima corrente de curto-circuito fasefase e acima da máxima contribuição para faltas externas. Os elementos de
proteção de fase necessitam ser coordenados com os elementos da rede, de modo
a manter a seletividade do sistema (MIRANDA; REICHARD; FINNEY, 2008).
O circuito conversor é igualmente protegido por sobrecorrente. A
proteção será eficaz para detectar faltas até os terminais do conversor, mas não
poderá detectar falta no rotor.
São usualmente embutidas no sistema de controle do WTG funções de proteção
complementares, tais como:

-Desbalanço de tensão;
-Sobreaquecimento;
-Fase Reversa;
-Sincronização Deficitária;
-Sobretensão e Subtensão.
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De forma geral, o sistema de proteção deve ser capaz de isolar o WTG,
em caso de falta interna, e permanecer estável para faltas externas na rede ou nos
WTGs paralelos. Somente com as proteções locais, nem sempre é possível
permanecer estável para faltas externas, haja vista que os sensores de proteção
(tensão e corrente) podem sofrer influências dos circuitos paralelos. Desta
forma, é necessário fazer supervisões adicionais com elementos de proteção
externos.
6.2 Zona de proteção da barra do alimentador
A barra do alimentador é o ponto de conexão dos aerogeradores, e como
parte de todo sistema elétrico está sujeito às falhas. As proteções normalmente
utilizadas na proteção desta zona são:

-Sobrecorrente de fase e neutro;
-Subtensão;
-Sobretensão;
-Subfrequência;
-Sobrefrequência;
-Sincronismo.

A proteção de sobrecorrente de fase e neutro visa monitorar os possíveis
aumentos de corrente oriundos de curto circuito, que podem afetar o barramento
alimentador. No caso de uma falha envolvendo um circuito do alimentador, toda
a geração associada a aquele circuito será desconectada a fim de preservar a
integridade do barramento.
No caso da proteção de sobretensão, os valores de tensão que ficam
acima de um determinado valor de ajuste e que podem danificar os

68
equipamentos conectados, são monitorados e qualquer elevação e eliminada
com a atuação desta proteção. As sobretensões podem ser causadas por defeito
no sistema de regulação de tensão ou ilhamento de um gerador do sistema
elétrico (perda de carga).
6.3 Zona de proteção da barra
Em termos de circuito, uma barra de um sistema elétrico representa um
nó elétrico. Na prática, a barra é um elemento da subestação, a qual pode ser
constituída de cabos ou tubulações (vergalhões) de alumínio ou cobre,
lembrando em termos visuais uma verdadeira barra.
A barra nos parques eólicos cumpre a função de receber todos os
circuitos de saída dos aerogeradores, que através das barras do alimentador se
conectam na barra da subestação.
Dependendo da sua importância, a subestação pode ser constituída de diversas
barras, para possibilitar manobras visando a continuidade de serviços, em
decorrência de inspeção, manutenção preventiva, corretiva, ou de emergência
devido a problemas (defeitos mecânicos ou elétricos) nos equipamentos.
Por ser formada por cabos ou tubos que estão firmemente fixados e por
estar localizada no interior de uma área protegida no pátio da subestação e por
ser constituída de dimensões pequenas, as possibilidades de defeitos numa barra
são reduzidos, porém os defeitos são de alto risco. Na ocorrência de uma falha
na barra, todos os circuitos conectados a ela devem ser desconectados, visando
eliminar as fontes de alimentação para os curtos-circuitos ou falhas.
A proteção de barras é empregada para prover proteção instantânea e seletiva
para os barramentos, tendo em vista os seguintes propósitos:

-Diminuição de possíveis danos nos equipamentos envolvidos.
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-Redução do tempo de restabelecimento do sistema, uma vez que os
desligamentos se restringirão quase totalmente à estação afetada.
-Redução dos problemas de estabilidade no sistema, que poderiam
aparecer caso as faltas em barramentos não fossem eliminadas instantaneamente.
- Desligamento rápido e parcial de uma estação, quando esta estiver
operando no modo barras separadas.
- Aumento do fator de segurança pessoal.
- Importância do barramento para o sistema.

6.3.1 Seleção das proteções de barras
A seleção do esquema de proteção de barras é feita considerando-se:
- Arranjo e importância do barramento.
- Preço do equipamento de proteção, em relação à performance exigida
(relação custo/benefício).
6.3.2 Proteção diferencial
Uma barra, sendo um elemento do sistema de potência que não se
estende por longas distâncias, como se dá com linhas de transmissão, é
idealmente compatível com proteção através de relé diferencial. A proteção
diferencial baseia-se na primeira lei de Kirchhoff. Considerando uma barra e
seus circuitos associados consistindo de linhas ou transformadores, a soma
algébrica de todas as correntes do circuito deve ser zero, quando não há falta na
barra. Com relações de TCs iguais em todos os circuitos, a soma das correntes
no secundário também será zero.
As várias imprecisões dos TCs requerem o uso de um relé diferencial percentual,
mas neste caso a percentagem de inclinação (slope) pode ser menor, já que não
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há relações descasadas ou comutadores de tapes envolvidos. E, naturalmente,
não há nenhum fenômeno de inrush de magnetização a ser considerado.
6.3.3 Proteção de falha de disjuntor
Nos sistemas de alta e extra-alta tensão, onde o emprego de relés de
distância é bastante difundido e a potência de curto-circuito é elevada devido ao
grande número de circuitos que chegam a uma mesma subestação, a aplicação
da filosofia de retaguarda remota fica bastante prejudicada, tendo em vista que o
alcance dos relés de distância é influenciado pelas fontes intermediárias (infeed).
Para que a proteção de uma subestação ofereça retaguarda a uma subestação
adjacente, na maioria dos casos, o ajuste dos relés de distância deve ser muito
grande e praticamente impossível, devido às condições de carga máxima
(durante emergências) na linha, que podem ter os pontos representativos dessas
cargas no diagrama R-X, dentro da característica do relé de distância. Assim
sendo, os esquemas de proteção contra falha de disjuntores tem grande aplicação
como proteção de retaguarda local.
O esquema para falha de disjuntores pode ser empregado em qualquer
arranjo de barramentos, variando apenas quanto ao número de disjuntores que
deverão abrir quando o mesmo operar.
O esquema para falha de disjuntores é acionado sempre que um
comando de abertura para o disjuntor for gerado pela proteção e o disjuntor não
desempenhar sua função dentro de um tempo preestabelecido. A operação do
esquema acionará um relé do tipo bloqueio, com rearme manual, que comandará
a abertura local de um determinado número de disjuntores para a eliminação
completa do defeito e, caso necessário, comandará a partida de um sinal de
transferência de disparo para as estações remotas. Em outras palavras, a proteção
contra falha de disjuntores deverá comandar a abertura de todos os disjuntores
adjacentes àquele que falhou, sejam eles locais ou remotos.
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6.4 Zona de proteção do banco de capacitor
O banco de capacitor tem a função de fornecer reativo para sistemas de
geração, transmissão e distribuição sob condições de carga pesada que podem
causar queda na tensão do sistema. A inserção de um capacitor no barramento de
uma estação resulta numa elevação da tensão proporcional ao tamanho do banco
(Mvar do banco) e na redistribuição do fluxo de potência reativa no sistema.
Como não é possível fabricar um capacitor que possa operar em tensões
de transmissão típicas (138 kV ou mais), os bancos de capacitores consistem de
dezenas ou centenas de unidades capacitivas (latas) arranjadas em grupos sérieparalelo. Os capacitores assim agrupados podem suportar a tensão do sistema e
gerar a potência reativa especificada. A Figura 30 ilustra um banco de
capacitores instalado na subestação de Brumado, pertencente a Coelba.
Cada unidade individual (lata) consiste de um certo número de
elementos ligados numa combinação série-paralelo. A conexão série forma um
divisor de tensão; o número de capacitores em série depende da tensão nominal
de cada capacitor e da tensão nominal do sistema elétrico. A conexão paralela
define a necessária potência reativa do banco.
Os capacitores constituem um meio mais simples e econômico de
geração de potência reativa do que, por exemplo, compensadores síncronos. Há
facilidade para instalação nas proximidades dos centros de carga e contribuem
com a redução de perdas na transmissão, correção do fator de potência e controle
de tensão em regime permanente.
Nos parques eólicos a utilização de bancos de capacitor, visa suprir a
necessidade de reativo dos aerogeradores, diminuindo com isso o consumo de
reativo do sistema elétrico quando interligado a ele.
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Figura 30 Banco de Capacitor da Subestação de Brumado, BA
Fonte: Companhia de Eletricidade da Bahia

Para os requisitos de proteção dos bancos de capacitores deve-se levar
em conta a potência e as limitações de cada capacitor individualmente. Deve
considerar ainda os efeitos de problemas no banco sobre o sistema, assim como
efeitos de problemas no sistema sobre o banco de capacitores.
A proteção deve operar com exatidão, visando minimizar danos aos
capacitores e ser estável, não operando indevidamente. Os seguintes aspectos
são importantes para a proteção do banco de capacitores:

1) Falha individual de capacitores;
2) Rompimento de fusível;
3) Curto-circuito nas latas ou na estrutura do banco de capacitores;
4) Curto-circuito no sistema externo ao banco de capacitores;
5) Correntes de inrush de chaveamento do banco de capacitores.
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6.4.1 Funções típicas de proteção
1) Fusíveis individuais por capacitor (lata).
2) Fusíveis por grupo (ou por banco).
3) Relés de sobrecorrente.
4) Desbalanço de tensão por fase ou por grupo de capacitores.
5) Desbalanço de corrente entre os neutros de bancos dupla estrela.
6) Deslocamento do potencial de neutro de bancos estrela não aterrada.
7) Sobretensão no neutro (TC no aterramento do neutro, suprindo um
relé de tensão através de resistor e filtro de 3 o harmônico).

6.5 Zona de proteção do transformador
O transformador de potência é um equipamento importante e de alto
custo no contexto dos sistemas elétricos de potência. São máquinas estáticas,
que transferem energia de um circuito para outro, mantendo a mesma frequência
e, normalmente, variando valores de corrente e de tensão, ver Figura 31. De
maneira geral a função de um transformador é a de reduzir as perdas em
transmissão por redução da corrente requerida para transmitir uma determinada
potência elétrica.
Entre os componentes de um sistema elétrico, o transformador é um dos
que apresentam maior segurança e disponibilidade. Enquanto nas máquinas
rotativas podem ocorrer vários tipos de defeitos, os transformadores estão
sujeitos a curto-circuito entre espiras ou entre enrolamentos de alta e baixa
tensão, sobreaquecimento e circuito aberto.
Não existe uma proteção específica contra circuito aberto, uma vez que
este tipo de falta, além de ser raro, não chega a ser danoso para o equipamento.
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Figura 31 Transformador elevador da usina de Furnas – 345kV
Fonte: Furnas Centrais Elétricas

A proteção contra sobreaquecimento é feita através de dispositivos que
normalmente acionam bancos de ventiladores, bombas de circulação de óleo,
alarmes e, eventualmente, desligamento do transformador.
As faltas ocasionadas por curto-circuito interno, resultantes de defeitos
no isolamento, são as que podem trazer maiores danos ao equipamento e que,
consequentemente, exigem uma proteção bastante eficaz.
Pequenos transformadores são usualmente protegidos por fusíveis ou
relés de sobrecorrente. Os transformadores de potência elevada são protegidos,
basicamente, por relés diferenciais percentuais de corrente e relé Buchholz. A
sobrecarga é protegida por relés térmicos ou imagens térmicas e os relés de
sobrecorrente constituem a proteção de retaguarda.
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6.6 Zona de proteção da linha
A energia elétrica gerada nas usinas é transportada para os centros
consumidores através das linhas de transmissão. Formada por cabos condutores,
isoladores e ferragens a linha de transmissão assume papel importante na
interligação entre os diversos sistemas regionais.
Como exemplo, a Figura 32 ilustra o sistema de transmissão entre a
usina de Furnas, em São José da Barra, MG, e a subestação de Estreito, SP.

Figura 32 Sistema de Transmissão de Energia Elétrica entre a usina de Furnas,
em Minas Gerais, e a subestação de Estreito, em São Paulo
Fonte: Furnas Centrais Elétricas

Por estar exposta ao tempo e possuir muita das vezes centenas de
quilômetros, as linhas de transmissão estão sujeitas às falhas devido
principalmente às quedas de raios, queimadas na vegetação e perda de isolação
na cadeia de isoladores.
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Para proteger as linhas de transmissão a proteção da linha deve remover
a linha faltosa do resto do sistema de potência, tão rapidamente quanto possível,
visando reduzir o tempo de exposição às elevadas correntes de defeito e o risco
de perda de estabilidade do sistema. Além disso, deve ser suficientemente
seletiva para desligar o menor trecho possível. Normalmente, adota-se para a
zona de proteção da linha, as seguintes funções de proteção:

-Sobrecorrente;
-Diferencial;
-Distância.
6.6.1 Proteção de sobrecorrente
Quando ocorre uma falta no sistema de potência, a corrente de falta é,
quase sempre, maior que a corrente de carga pré-falta, em qualquer elemento do
sistema. Assim, o emprego da magnitude da corrente como indicador de faltas
constitui um método de proteção bastante simples e eficiente. Os relés de
sobrecorrente podem ser usados para proteger praticamente qualquer
componente do sistema de potência, isto é, linhas de transmissão,
transformadores, geradores ou motores. Estes relés respondem à magnitude da
grandeza de entrada, ou seja, os relés de sobrecorrente respondem às mudanças
na magnitude da corrente de entrada (valor de pico ou valor eficaz).
No caso particular de linhas de transmissão, os relés de sobrecorrente
constituem o mais simples e econômico método de proteção. Entretanto, em
certas situações, devido à dificuldade de obter-se uma boa e adequada
coordenação e seletividade, torna-se necessário o emprego de métodos mais
precisos e de maior rapidez de atuação.
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6.6.2 Proteção diferencial
O conceito de proteção diferencial constitui uma alternativa simples e
eficiente para proteção de linhas de transmissão, tendo em vista sua natural
seletividade, isto é, só é sensibilizada para defeitos no elemento protegido. Há
várias formas de implementação de uma proteção diferencial, variando em
função do comprimento da linha e da tecnologia empregada.
Para linhas muito curtas, podem ser utilizados os esquemas
convencionais onde os TCs das duas extremidades são conectados em paralelo,
formando uma malha diferencial. Neste arranjo, o relé diferencial é instalado
num dos terminais e ligado em paralelo com a malha. No caso de linhas não tão
curtas, onde a interligação dos TCs se torna inviável, a proteção por fio piloto é
uma alternativa de aplicação do conceito diferencial.
Quando se dispõe de tecnologia digital, é possível a implementação de
proteções diferenciais, qualquer que seja o comprimento da linha, desde que se
disponha de meios de comunicação eficientes.

6.6.3 Proteção de distância
Representa a principal função de proteção utilizada na proteção das
linhas de transmissão. Os relés de distância respondem à relação entre dois
sinais expressos como fasores: tensão e corrente. A relação entre dois fasores é
um número complexo e o relé pode ser projetado para responder ao módulo
deste número ou ao próprio número complexo. É importante lembrar que o
conceito de fasor implica em formas de onda de frequência fundamental em
regime permanente senoidal, enquanto que, imediatamente após a ocorrência de
uma falta, as correntes e tensões de um sistema de potência são ricas em
componentes transitórias, com frequências diferentes da fundamental.
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O modo de operação da proteção de distância é baseado na medição e
avaliação da impedância de curto-circuito, a qual é proporcional à distância até a
falta. Um problema imediatamente reconhecido é a determinação correta,
através da medição, da distância para faltas de diferentes tipos. A impedância
vista por um relé individual irá depender das condições de conexão dos
transformadores de instrumentos e das correntes e tensões apresentadas aos
relés. A aplicação da proteção de distância em linhas de transmissão requer,
como uma regra a ser aplicada, a consideração individual detalhada de cada
caso. Uma análise cuidadosa é necessária para determinar precisamente as
quantidades observadas pelos relés em todas as condições possíveis.
Em comparação com a proteção de sobrecorrente, a proteção de
distância é mais rápida, mais seletiva e menos susceptível a mudanças no
sistema. Para defeitos em sua primeira zona de proteção (80% a 90% do
comprimento da linha) seu tempo de trip é aproximadamente um ou dois ciclos.
Na segunda zona, para defeitos nos últimos 10% a 20% do comprimento da
linha de transmissão protegida, o tempo de trip é aproximadamente 300 a 400
ms.
Através da utilização de um canal de comunicação (fio piloto, sistema
carrier, link de rádio ou fibra óptica) entre as duas extremidades da linha de
transmissão a proteção de distância pode ser melhorada tornando-se um sistema
de comparação com seletividade absoluta. Isto facilita o trip rápido para faltas
em 100% do comprimento da linha, com a vantagem de proverem uma
retaguarda adicional para outras partes do sistema. Esta utilização de canal de
comunicação e consequentemente a aplicação de esquemas de proteção com
transmissão de sinal aparecem predominantemente em sistemas de transmissão
em alta e extra-alta tensão, onde o aumento do custo é justificado.
Pelas razões apresentadas, a proteção de distância é considerada a forma
mais segura e confiável para a proteção de linhas de transmissão.
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7 CONCLUSÃO

Hoje em dia há uma tendência mundial no uso de fontes de energia
renováveis para a geração de energia elétrica. Entre as diversas fontes
renováveis se destaca a energia eólica, a qual se desenvolveu substancialmente
nas últimas décadas.
Apesar de ser uma tecnologia consolidada e bastante utilizada,
principalmente em países europeus, no Brasil a energia eólica ainda representa
uma parcela muito pequena na matriz energética. Com os programas de
incentivo para as fontes de energia renovável, mais o interesse de estatais e do
setor privado na exploração, a energia eólica deve ganhar mais espaço dentro de
poucos anos, o que contribuirá para uma maior participação desta fonte na
geração de energia elétrica.
Com boas possibilidades de geração no nordeste brasileiro e no sul do
país, a energia eólica começa a ser integrada ao sistema elétrico através de
grandes parques eólicos, como é o caso do parque eólico de Osório, no Rio
Grande do Sul.
Baseado no fato de que os parques eólicos enfrentam os mesmos
problemas de falhas ou faltas que ocorrem no sistema elétrico, este trabalho
descreveu as principais funções de proteção utilizadas nestes parques.
A utilização de proteções vai depender do tamanho do parque, assim
como da potência dos aerogeradores instalados. Parques eólicos de pequeno
porte, com aerogeradores de pequena potência requerem apenas algumas
funções de proteção, como exemplo, proteção de sobrecorrente e sobre e
subtensão. Nestes parques a atuação das proteções é realizado por fusíveis,
simples relés ou combinações destes instalados nos sistemas de controle dos
aerogeradores.
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Nos parques eólicos de médio e grande porte, interligados ao sistema
elétrico, a utilização das proteções passa a ter uma importância maior,
principalmente pela estrutura grandiosa a ser protegida, das falhas internas e
externas que ocorrem.
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Eu, Júlio César Moura, estudante de pós-graduação Lato Sensu da UFLA, com
número de matrícula FAE209003 no curso de Formas Alternativas de Energia,
declaro, para os devidos fins e efeitos, e para fazer prova junto à PróReitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, que, sob as
penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, que é de
minha criação o trabalho de conclusão de curso - TCC que ora apresento,
conforme exigência expressa no parágrafo único do art. 11 da Resolução n° 1, de
3 de abril de 2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação.

Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o crime de
Falsidade Ideológica:

"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia estar
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é
particular.
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte”.
Este crime engloba plágio e compra fraudulenta de documentos científicos.
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