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INTRODUÇÃO 

 Os efeitos das mudanças climáticas se intensificaram ao longo dos últimos anos levando as grandes 

economias do mundo a unirem esforços para combater o aquecimento global. Nesse cenário, a descarbonização 

das matrizes energéticas se tornou um dos pontos importantes na tentativa de reverter esse quadro e minimizar 

os impactos das atividades humanas na natureza. Dessa forma, a forte tendência para utilização e maior integração 

de fontes de energia eólica nos sistemas de potência surge como uma das estratégias mais promissoras na 

transição para uma geração elétrica mais limpa e sustentável. 

 O Brasil possui grande parte de sua capacidade de geração concentrada em usinas hidrelétricas (em 2021 

corresponde à 60%), contudo vem paralelamente alavancando a participação das eólicas em sua matriz com o 

objetivo de otimizar o aproveitamento dos recursos energéticos. No entanto, a integração de usinas eólicas no 

Sistema Interligado Nacional (SIN) apresenta desafios importantes relacionados à confiabilidade e segurança 

operativa, sendo a proteção da linha de transmissão de acesso ao sistema um dos elementos mais afetados.  

A aplicação cada vez mais frequente de conversores eletrônicos nos conjuntos aerogeradores de modo a 

flexibilizar o funcionamento e a produção de potência da máquina em diferentes velocidades de vento se mostrou 

uma técnica fundamental para otimização da geração de energia. Além disso, a necessidade dos parques eólicos 

integrados ao SIN suportarem faltas da rede básica por tempo determinado (Critérios de FRT – Fault Ride 

Through), contribuindo para a estabilidade de tensão e restabelecimento do sistema (ONS, 2021; POSSANCINI, 

2018), torna a operação de um aerogerador atípica e fortemente dependente da estratégia de controle de seus 

conversores. 

Desta forma, a contribuição desse tipo de máquina para a corrente de curto-circuito do sistema difere da 

obtida para geradores síncronos convencionais, baseada em seus aspectos construtivos. Consequentemente, a 

modelagem da rede pelas componentes de sequência se torna insuficiente e estudos mais aprofundados em 

programas de transitórios eletromagnéticos, incluindo uma representação mais detalhada da eletrônica de 

potência, são fundamentais (SANTOS, 2019). Portanto, essa pesquisa tem o objetivo de explorar as 

especificidades dessas máquinas à conversores tendo como ponto principal os seus impactos na proteção das 

linhas de transmissão de acesso ao sistema interligado. 

METODOLOGIA 

 A primeira etapa do projeto consistiu na revisão bibliográfica de aspectos relacionados à proteção de linhas 

de transmissão, bem com sua coordenação e seletividade, tendo como base as principais referências da literatura 

(FILHO; MAMEDE, 2011; H. HOROWITZ; G. PHADKE; K. NIEMIRA, 2014). Posteriormente, foi conduzida uma 

análise detalhada sobre o funcionamento de geradores eólicos a conversores, mais precisamente das máquinas 

Tipo III (DFIG – Gerador de Indução Duplamente Alimentado) e Tipo IV (Full-Converter). Isso porque ambos os 

modelos são os mais empregados no mercado, sendo o último o que deverá dominar o mercado dos novos 

empreendimentos e o tipo escolhido para ser estudado nessa pesquisa.  
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Como o comportamento dessa máquina quando submetida a defeitos do sistema é governado 

principalmente pelo algoritmo de controle dos conversores, que é determinado pelo fabricante, e requisitos de 

acesso à rede básica definidos por cada país, torna-se inviável a construção de um modelo de controle genérico 

para representar seu funcionamento (WALLING et al., 2015). Contudo, os trabalhos (BAPARY et al., 2020; BRADT 

et al., 2010; FARANTATOS et al., 2013; HADDADI et al., 2021; HOWARD, 2013; MULJADI et al., 2010) não 

economizam esforços na tentativa de solucionar esse problema, desenvolvendo uma modelagem apoiada nas 

estratégias de controle mais comuns empregadas em conversores amplamente utilizados no setor.  

As máquinas Tipo IV são geradores síncronos totalmente desacoplados da rede básica por um conversor 

back-to-back. Este conversor é responsável pela regulação da tensão terminal de modo a fornecer potência ativa 

constante e com corrente limitada pela capacidade física de seus componentes eletrônicos. A integração à rede é 

feita por um sistema coletor tipicamente de 34,5 kV que agrupa os diferentes aerogeradores em uma subestação 

intermediária que, finalmente, eleva a tensão para o nível do sistema e o interconecta pela linha de acesso 

(WALLING et al., 2015). Essa é a estrutura básica do estudo de caso que foi implementado no programa de 

simulação de transitórios na segunda etapa do projeto. 

 

Figura 1 – Estrutura base do sistema a ser estudado. 

 O sistema acima foi desenvolvido no software PSCAD com todo suporte necessário fornecido pelo 

Laboratório de Estudos de Transitórios Eletromagnéticos e de Proteção em Sistema de Potência da Unicamp 

(LTRANSP). Os parâmetros utilizados na modelagem dos transformadores, do sistema coletor, da linha de acesso 

e equivalente de sistema se baseiam em estruturas de estudos práticos desenvolvidos na literatura (BROCHU; 

GAGNON; LAROSE, 2011; HOWARD, 2013; SANTOS, 2019; WALLING et al., 2015). Para o aerogerador, optou-

se por utilizar o módulo disponível no programa devido à complexidade de operação da máquina e de seus 

controles internos, conforme exibido na Figura 2 (PSCAD, 2018). 

 

Figura 2 - Fluxograma interno de funcionamento do módulo de geração eólica Tipo IV do PSCAD 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

O funcionamento deste módulo é ditado pelos conversores do lado da máquina (MSC – M:machine) e do 

lado da rede (GSC - G:grid) que permitem o controle independente de potência ativa e reativa ao desacoplar as 

grandezas trifásicas pela estratégia de transformação em componentes de eixo direto e quadratura. Além disso, 

existem dois modos de operação para ambos os conversores, contudo é mais comum configurar o MSC no modo 

de controle de potência ativa e o GSC no modo de regulação da tensão da rede. 

 O critério de suportabilidade às faltas também é implementado nos controladores. Para o MSC é 

introduzida uma redução na potência ativa em função do afundamento da tensão do sistema para evitar que a 

máquina contribua com o defeito, já para o GSC é incluído um módulo de geração de potência reativa adicional de 

forma a contribuir para a estabilidade da tensão terminal. Por fim, um transformador eleva a tensão de operação 

da máquina para o nível do sistema coletor e o escalador introduz um ganho de corrente para representar o 

equivalente de uma usina eólica, em que todos os aerogeradores operam sob as mesmas condições. 

 Ao todo foram realizados três testes. O objetivo foi compreender o controle da potência ativa e reativa 

fornecida pela máquina e a contribuição do terminal local e remoto para a corrente de curto-circuito do sistema, 

simulando faltas simétricas e assimétricas aplicadas em diferentes distâncias da linha de transmissão de acesso 

medidas em relação ao terminal local, como: 

1. Falta trifásica para terra (ABC-T) aplicada a 50% (40 km) da linha de acesso avaliando reação de operação da 

máquina quanto à potência gerada; 

2. Falta trifásica para terra (ABC-T) aplicada nas distâncias de 20% (16 km), 40% (32 km), 60% (48 km) e 80% 

(64 km) da linha de acesso analisando as correntes de curto-circuito dos terminais remoto e local; 

3. Falta bifásica para terra (AB-T) aplicada nas distâncias de 20% (16 km), 40% (32 km), 60% (48 km) e 80% 

(64 km) da linha de acesso analisando as correntes de curto-circuito dos terminais remoto e local; 

Para todas as simulações a geração eólica foi configurada para operar em regime nominal, portanto os 

parâmetros relacionados às variáveis de ambiente e construtivas da máquina foram escolhidas para reproduzir 

essa condição. Além disso, os defeitos foram aplicados após a estabilização do valor da potência fornecida pelo 

aerogerador ao sistema, ou seja, passado o transitório de partida da máquina no tempo de 3,0 s e com duração 

total de 0,2 s. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 3 exibe os resultados da primeira simulação onde é possível notar duas regiões de operação 

importantes. A primeira é a resposta transitória de partida da máquina devido ao controle de otimização da potência 

extraída do vento, ou seja, há uma rampa de subida incremental de potência ativa até que se atinja o valor nominal 

como resposta do ajuste do ângulo de pitch das pás. Além disso, há também um pico de potência reativa que decai 

ao longo do tempo até atingir o valor de regime como resposta à ação de controle do conversor back-to-back na 

estabilização da tensão terminal do ponto de acoplamento ao sistema. 

Figura 3 – Potência ativa (P) e reativa (Q) fornecida pela geração eólica para falta equilibrada ABC-Terra aplicada à 50% da linha. 
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 A segunda é a resposta da máquina quando aplicada a falta simétrica a partir dos 3,0 segundos. Nota-se 

que ocorre uma redução da potência ativa para que a geração eólica não contribua com o defeito, ação controlada 

pelo MSC, e produção adicional de potência reativa capacitiva proporcional ao afundamento da tensão terminal 

causada pelo curto-circuito, ação comandada pelo GSC. Essas características evidenciam o funcionamento dos 

algoritmos de controle do conversor desenvolvidos para atendimento dos requisitos de FRT. 

 A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para o segundo teste de aplicação de faltas equilibradas. 

Podemos observar que a contribuição para a corrente de falta do terminal remoto assume uma resposta típica de 

um gerador síncrono em que a magnitude da corrente cresce consideravelmente à medida que o ponto de defeito 

se aproxima deste terminal. De forma adicional, o valor da corrente também é significativamente alto para todos 

os pontos avaliados, variando entre a faixa de 16,02 pu até 62,09 pu. 

 Por outro lado, quando a analisamos o terminal local, a corrente de curto-circuito suprida pela geração 

eólica é praticamente independente do ponto de aplicação da falta na linha de transmissão de acesso, sendo a 

sua magnitude próxima à 1,1 pu, justamente igual ao limite do conversor. Esse limitante de 10% de sobrecorrente 

é comum nos projetos de conversores back-to-back e tem o objetivo de proteger seus componentes eletrônicos da 

corrente de curto-circuito do sistema (HADDADI et al., 2021), uma vez que nessa topologia de máquina o 

dispositivo é responsável pela interface de conexão com a rede, conduzindo toda a corrente solicitada pela carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5 apresenta os resultados do último teste para aplicação de faltas bifásicas com terra na linha de 

acesso. A contribuição do terminal remoto é semelhante à do caso anterior, apenas há uma redução em sua 

magnitude que está compreendida entre 11,86 pu a 45,65 pu, o que já era esperado devido ao tipo de defeito 

aplicado. O mais interessante é o que ocorre com a corrente do terminal local que, em primeira análise, ultrapassa 

o limitante do conversor e se estabelece entre 1,69 pu a 2,11 pu. 

 Essa faixa de variação da corrente de curto-circuito para diferentes distâncias de aplicação do defeito é 

muito pequena quando comparada à do terminal remoto, porém superior à do teste anterior. Isso ocorre porque a 

falta bifásica com terra é assimétrica, portanto, há contribuição de corrente de sequência zero devido à topologia 

da rede, proveniente do lado estrela aterrado de 34,5 kV do transformador de base do aerogerador. 

Consequentemente, a máquina eólica continua fornecendo corrente limitada pela capacidade de seu inversor (1,1 

pu) de forma a não contribuir com o defeito, e a própria configuração da rede elétrica supre a parcela restante da 

corrente medida no terminal local da linha de acesso. 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 4 – Contribuição de corrente do terminal local e remoto para falta trifásica ABC-Terra em diferentes pontos da linha de acesso. 

Figura 5 – Contribuição de corrente do terminal local e remoto para falta bifásica AB-Terra em diferentes pontos da linha de acesso. 
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CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos constatam que o comportamento da máquina eólica baseada em conversores, 

quando submetida às falhas do sistema, é completamente dependente do algoritmo de controle de projeto do 

inversor. Dessa forma, esse tipo de geração pode ser considerado como uma fonte fraca de tensão, levando a 

uma redução do nível de curto-circuito da rede no ponto em que está instalada. Além disso, a modelagem através 

das componentes simétricas não é suficiente para sua representação, ou seja, utilizar apenas componentes 

passivos para representar os aspectos construtivos da máquina não descreve o seu funcionamento completo frente 

aos curtos-circuitos. 

 Por fim, a reduzida contribuição para a corrente de falta, principalmente em defeitos simétricos, pode levar 

a descoordenação e mal operação da proteção de distância da linha de acesso, uma vez que a magnitude da 

corrente é praticamente independente do ponto de aplicação da falta e é extremamente reduzida, prejudicando 

outras funções de proteção integradas que estão baseadas em limiares mínimos de corrente. Ficam como próximos 

passos da pesquisa, codificar a proteção de distância na modelagem implementada e avaliar os seus impactos. 
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