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Abstract— One of the important aspects when analyzing the 

generators protection is the grounding type of the stator neutral, 

which will define the protection philosophy to be used. The type 

of generator grounding depends of the machine size. For large 

machines, a high value of grounding impedance is generally used 

to limit the fault current. The use of this type of grounding can 

cause problems related to overvoltage and insensitivity of the 

differential protection against stator-to-ground faults. Once 

phase-to-ground faults occur, a careful analysis of the stator 

protection philosophy (ANSI 64) of the synchronous generator is 

necessary. So, this paper presents a set of tests to evaluate the 

100% protection of the stator of synchronous generators for 

phase-to-ground faults.  For this, computational simulations are 

performed using a synchronous machine model of the Real Time 

Digital Simulator (RTDS). In additional, the real-time 

performance of a commercial relay using a hardware-in-the-loop 

scheme is analyzed. The main results are presented and discussed 

observing the gaps of the literature. 

 
Index Terms-- 100% stator protection, RTDS, synchronous 

generator, phase-ground faults, third harmonic voltage. 

I.  INTRODUÇÃO 

proteção de qualquer sistema elétrico de potência (SEP) é 

feita com o objetivo de salvaguardar a integridade física 

de operadores e usuários do sistema, evitar ou minimizar 

danos materiais, bem como retirar de operação um 

equipamento ou parte do sistema que se apresente defeituoso 

garantindo a continuidade do serviço [1]. 

As máquinas síncronas são equipamentos fundamentais em 

qualquer SEP. Elas são utilizadas para geração da energia 

elétrica nas centrais hidrelétricas que são responsáveis por 

atender a demanda de energia dos consumidores. Devido sua 

importância no SEP, seu reparo ou substituição implica em 

tempo fora de serviço e, por consequência, prejuízos 
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financeiros. Mediante a sua importância, garantir a proteção 

deste dispositivo é extremamente necessário [2]. 

Os geradores síncronos são compostos basicamente de duas 

partes distintas: rotor e estator. O rotor é a parte rotativa e nele 

está montado o enrolamento de campo, onde é aplicada uma 

fonte independente de tensão contínua, denominada excitatriz, 

a qual é responsável em produzir um campo magnético. Já o 

estator (parte estática da máquina) é composto de bobinas, as 

quais formam os enrolamentos do gerador e que podem estar 

ligadas em série ou em paralelo ou uma combinação destes 

modos. Em máquinas síncronas o rotor e o campo magnético 

giram com mesma velocidade síncrona e em constante 

movimento, produzindo forças eletromotrizes nos terminais 

dos enrolamentos, na frequência da rede elétrica. Existem 

outras formas de se produzir o campo magnético em máquinas 

síncronas, para sistemas modernos a excitação é fornecida por 

excitatrizes de corrente alternada (CA) e retificadores de 

estado sólido, desde pontes mais simples a diodo até 

retificadores de fase controlada. Há também sistemas onde o 

alternador da excitatriz CA está no rotor, onde a corrente é 

fornecida diretamente ao enrolamento de campo sem a 

necessidade de anéis coletores, este sistema é conhecido como 

sistema de excitação sem escovas ou simplesmente brushless 

[3]. 

Um dos aspectos que merece atenção ao se estudar a 

proteção de geradores é o tipo de aterramento do neutro do 

estator, o qual irá definir, dentre outras questões, a filosofia da 

proteção a ser usada. O tipo de aterramento de geradores 

depende do porte da máquina [4], [5]. Para máquinas de 

grande porte geralmente é usado o aterramento por alta 

impedância, com a finalidade de limitar a corrente de falta. 

Neste tipo de aterramento, um transformador de distribuição 

monofásico é conectado entre o neutro do gerador e a terra, e 

um resistor é conectado no secundário do transformador. A 

utilização deste tipo de aterramento pode causar problemas 

relacionados à sobretensões e provocar insensibilidade da 

proteção diferencial diante de faltas a terra no estator [6].  

Uma vez que ocorram os eventos supracitados, é necessária 

uma análise criteriosa da filosofia de proteção do gerador para 

faltas a terra no estator. A aplicação e o grau de complexidade 

da proteção de geradores dependem, principalmente, do custo 

e da importância da máquina ao sistema ao qual ela está 

inserida. Muitas vezes é usada proteção secundária 
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(redundância) além da proteção principal. Qualquer 

perturbação no sistema elétrico leva ao desequilíbrio, que por 

sua vez produz alterações na velocidade angular das máquinas 

geradoras. A rápida atuação da proteção é fundamental para 

manter a estabilidade do sistema e diminuição dos danos 

causados aos equipamentos pertencentes a ele, o que torna o 

estudo de proteção de geradores uma área desafiadora dentro 

do sistema de elétrico de potência. 

 Nesse sentido, este trabalho apresenta um estudo que 

avalia a resposta de um relé de proteção numérico comercial 

frente à faltas a terra no estator. Para isso utilizou-se um 

modelo de máquina síncrona existente na biblioteca do 

RSCAD do RTDS (Real Time Digital Power System) para 

simulação de faltas internas na máquina. Uma metodologia de 

testes, baseada em simulações computacionais e montagem 

laboratorial utilizando o RTDS, é implementada para obtenção 

dos resultados e levantamento das discussões. 

Além dessa seção introdutória, este texto contém: uma 

breve fundamentação teórica sobre a proteção 100% terra do 

estator na Seção 2; os materiais e métodos empregados são 

apresentados na Seção 3; os principais resultados e discussões 

são abordados na Seção 4 e por fim conclusões deste trabalho 

são apresentadas na Seção 5. 

II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A.  A Proteção 100% Terra do Estator 

As faltas em geradores correspondem a cerca de 5% das 

que ocorrem nos demais equipamentos do sistema elétrico. A 

maioria das faltas no gerador ocorre devido a falhas na 

isolação dos enrolamentos. Os danos causados pela falta são 

de caráter permanente, havendo a necessidade da substituição 

do elemento danificado, ou seja, no caso de uma falta estator-

terra ocorre a parada total da máquina até que o elemento 

danificado seja reparado. A atuação rápida da proteção 

minimiza a ampliação dos danos, inclusive em outros 

equipamentos próximos [7]. 

Entretanto, nem toda falta fase-terra (enrolamento do 

estator-carcaça) irá sensibilizar as proteções, principalmente 

em máquinas com aterramento de alta impedância [6], onde os 

níveis de corrente de curto-circuito que circulam neutro são 

baixos. Portanto, é possível medir uma sobretensão no 

secundário do transformador de aterramento, esta sobretensão 

de neutro é proporcional ao local da falta, ou seja, 

proporcional à distância do neutro. Sendo que o pior caso são 

as faltas no enrolamento para terra que ocorrem próximas ao 

ponto neutro (em torno de 5 a 10% a partir do neutro, 

dependendo da máquina). Para estes casos, desenvolveu-se 

métodos de proteção específicos dando cobertura para estas 

ocorrências, denominada na literatura de proteção 100% do 

estator. 

B.  Elementos da Proteção 100% Terra do Estator 

Nos casos de neutro aterrado através de transformador de 

distribuição, normalmente utiliza-se como meio de proteção de 

falta a terra no enrolamento a função 59N, ou seja, um relé de 

sobretensão instalado no secundário do transformador de 

distribuição, ligado em paralelo com um resistor, o qual é 

especificado de forma a minimizar sobretensões transitórias 

durante uma falta fase-terra nos terminais do gerador. Durante 

a falta fase-terra, a corrente no secundário do transformador 

passa pelo resistor causando um aumento de tensão, na entrada 

do relé, o qual terá seu pick-up ajustado para tal ocorrência. 

Além da proteção citada, pode-se utilizar também um relé com 

a função 59 (relé de sobretensão) instalado na saída dos 

secundários dos Transformadores de Potencial (TPs) ligados 

em delta aberto, sendo estes instalados nos terminais de saída 

da máquina. Este relé também será sensibilizado em caso de 

faltas a terra. O esquema citado está representado na Fig. 1. 

Entretanto, nem mesmo estas proteções serão sensibilizadas 

quando faltas acontecem próximas ao ponto neutro (0 a 10%) 

dos enrolamentos [3], [6]. Em outras palavras, o enrolamento 

da máquina não é protegido totalmente com as proteções 

citadas. Nestes casos deve entrar em ação a proteção baseada 

na tensão de 3° harmônico, através das funções 27TN e/ou 

59TN ou 64G [3], [6]. 

 

 

 
 

Fig. 1.  Topologia de conexão dos TP’s para detecção de sobretensão. 

 

Os geradores síncronos, devido a aspectos construtivos, 

geram tensões harmônicas, principalmente 3° harmônico em 

seus terminais. Estas tensões possuem baixas magnitudes 

comparadas à tensão nominal da máquina e dependem também 

das cargas conectadas aos seus terminais, das capacitâncias 

distribuídas, da resistência de terra e outras impedâncias [8]. 

As características dos níveis de tensão de 3° harmônico de um 

gerador representativo podem ser visualizadas na Fig. 2.  

Como ilustrado, tais tensões homopolares, em valores 

percentuais em relação à tensão nominal da máquina, podem 

ser medidas tanto no neutro (VN3), quanto nos terminais do 

gerador (VP3), estas tensões variam ao longo do enrolamento 

da máquina, representado pelo eixo horizontal [1]. Os níveis 

de tensão de 3º harmônico dos terminais e neutro da máquina 

estão representados na Fig. 2 no eixo vertical. 

Quando da ocorrência de faltas internas à máquina (estator 

a terra), os níveis de tensões de 3° harmônico variam de 

acordo com o local da falta, ou seja, a tensão de 3º harmônico 
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será redistribuída ao longo do estator e seu valor será maior 

em um dos terminais [1], como consequência o padrão 

apresentado na Fig. 2 se modificará. Assim sendo, se torna 

possível então analisar o seu comportamento e identificar a 

região onde ocorreu o curto-circuito. 

 

 
 

Fig. 2.  Níveis representativos de tensão de 3º harmônico para condições 

normais de operação do gerador com carga e à vazio [1]. 

III.  MATERIAIS E MÉTODOS 

A.  Modelo de máquina síncrona 

Para a análise do comportamento da máquina foi utilizado o 

modelo PDSM (Phase-Domain Synchronous Machine) [10], 

[11] no RTDS, representado na Fig. 3. Este sistema de geração 

trifásico permite a aplicação de faltas fase-terra internas ao 

longo do enrolamento do gerador, sendo o local da aplicação 

da falta definido pelo usuário. O sistema é formado por uma 

máquina síncrona de tensão nominal de 22 (kV) e potência 

nominal de 500 (MVA), aterrada por uma alta impedância. 

Para o aterramento, utilizou-se um transformador de 

distribuição ideal de 22/√3 (kV) – 115 (V) e ao seu secundário 

foi conectado um resistor (R) de 0,97 (Ω), determinado com 

base no somatório das capacitâncias distribuídas do gerador e 

de suas imediações (Xc). O resistor conectado ao secundário 

do transformador de distribuição é determinado por (1): 

                        
²)3( N

Xc
R                                           (1) 

onde N representa a relação de transformação do 

transformador de aterramento. 

 A determinação do valor do resistor em (1) é feita de modo 

que, para uma falta fase-terra nos terminais do gerador a 

potência dissipada no resistor seja maior ou igual a três vezes 

o valor da potência capacitiva para a terra, em (kVA), dos 

enrolamentos do gerador e de todos os outros equipamentos 

conectados aos terminais do mesmo [1], [5], [8].  Onde a 

potência capacitiva é a potência dissipada pela circulação de 

corrente no aterramento fictício das capacitâncias distribuídas 

do sistema [8]. 

 

 
Fig. 3.  Modelo de gerador utilizado para testes da função de proteção 100% para faltas a terra no estator. 

 

B.  Implementação do esquema para composição da tensão de 

terceiro harmônico. 

Devido ao fato da proteção em estudo ser baseada na leitura 

das tensões harmônicas dos terminais e neutro do gerador e o 

modelo de máquina síncrona utilizado no sistema não ser 

capaz de gerar tensões harmônicas, houve a necessidade de 

utilizar métodos alternativos para representar tais níveis de 

tensão em 180 Hz (terceiro harmônico). Portanto, é utilizado 

um esquema em blocos matemáticos para representar os níveis 

de 3º harmônico presentes nos terminais e neutro da máquina 

síncrona, quando a mesma opera à vazio ou a plena carga. 

As Fig. 4 e Fig. 5 representam o circuito suplementar e o 

modelo em blocos matemáticos utilizados no sistema para 

representar a composição da tensão de 3° harmônico presente 
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no enrolamento da máquina [10], [11]. 

A Fig. 4 representa o circuito suplementar utilizado na 

composição da tensão de 3° harmônico presente no 

enrolamento da máquina, relativa aos terminais e neutro, sob 

as condições normais de operação ou durante um curto-

circuito [10], [11]. A tensão de 3º harmônico, à vazio e a plena 

carga, são proporcionais a potência de entrada da máquina, 

representada em (MVA). Estes valores são representados em 

valores percentuais, por este motivo são multiplicados por 0,1 

no circuito, desta forma compõem o valor de 3º harmônico da 

máquina síncrona em estudo. O valor da tensão obtida ao final 

do circuito suplementar, representado na Fig. 4, é obtido em 

valor de pico por fase [11], [12]. 

 

 
 

Fig. 4.  Circuito suplementar para composição da tensão de 3° harmônico 

presente no enrolamento do gerador [11]. 

 

Na Fig. 4, os valores das tensões harmônicas obtidas 

através do circuito suplementar são adicionados aos nós dos 

terminais e neutro da máquina síncrona. Para isto é necessário 

subtrair o valor da tensão de 3° harmônico presente nos 

terminais, representados por NA3H, NB3H e NC3H (fases A, 

B e C, respectivamente) do valor da tensão fundamental, 

representada por N1, N2 e N3 (fases A, B e C, 

respectivamente), obtendo assim os sinais de tensão NA1P3 

(fase A), NB1P3 (fase B) e NC1P3 (fase C) em (kV). O 

mesmo é feito para a obtenção da tensão no neutro, onde NN1 

é a tensão na frequência fundamental, NN3H é a tensão de 3° 

harmônico e NN1P3 é a tensão no neutro, composta pela 

subtração de NN1 e NN1P3. Estes valores são referenciados 

ao secundário de um TP.  

Estes sinais de tensão são injetados na placa GTAO 

(Gigabit Transceiver Analogue Output Card) para serem 

externados ao relé de proteção sob teste. Para que os sinais de 

tensão das fases e neutro do gerador, medidos em (kV), sejam 

injetados na placa GTAO, é necessário adequá-los aos limites 

de tensão e  referenciá-los na ordem de grandeza secundária 

(Vsec). Para isso são utilizados blocos matemáticos, onde os 

sinais de tensão NA1P3, NB1P3, NC1P3 e NN1P3 são 

multiplicados pela constante 1000 e depois são multiplicados 

pelo inverso de uma relação de transformação (RTP) [12], 

emulando assim um TP, como ilustrado na Fig.5. Estes valores 

são obtidos por (2) e (3). 

 

              3043,191
115

22000
RTP                           (2) 

 

                             0052,0
1


RTP

                                (3) 

 

Após estes cálculos, os valores secundários dos TPs em 

(Vsec) são representados na Fig. 5 por VBURA, VBURB, 

VBURC e VBURN (fases A, B, C e neutro, respectivamente). 

A utilização deste método para referenciar os valores para o 

secundário do TP, através de blocos matemáticos, tem a 

finalidade de desprezar os efeitos de ferromagnéticos do TP. 

Por meio de simulações de modelos de máquinas síncronas 

no RTDS [10] e dos esquemas lógicos implementados, foi 

possível medir tensões nos terminais e no neutro, na 

frequência fundamental e na frequência de 3° harmônico, 

durante faltas internas no enrolamento da máquina síncrona.  
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Fig. 5.  Modelo em blocos matemáticos utilizados para a composição da 

tensão de 3º harmônico no enrolamento do gerador [11]. 

C.  Relé de Proteção 

O relé de proteção utilizado para realizar o estudo é capaz 

de executar funções de proteção, medição, monitoramento e 

controle, podendo ser utilizado para proteção principal ou de 

retaguarda de geradores [9].  

No relé multifuncional em estudo, a função que faz a 

proteção 100% de terra do estator é conhecida como função 

64G. A mesma possui duas zonas de atuação, sendo que o 

elemento da zona 1 utiliza a frequência fundamental do sinal 
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de tensão (sobretensão) medida no neutro do gerador. Esta 

zona é sensível para faltas que ocorrem em grande parte do 

enrolamento do gerador, porém não cobre faltas próximas ao 

neutro. O elemento da zona 2 utiliza a tensão diferencial de 

terceiro harmônico para detectar faltas na região próximas ao 

neutro (~10% inicial do enrolamento). A faixa de cobertura da 

zona 1 e zona 2 é representada pela Fig. 6 [9]. Portanto, 

quando esses dois elementos são utilizados em conjunto no 

sistema, é possível realizar a cobertura de 100% do 

enrolamento da máquina, contra faltas estator-terra [1], [9]. 

 

 
 

Fig. 6.  Faixa de cobertura dos elementos de zona 1 e zona 2 da proteção 64G 

do relé de proteção utilizado. 

 

O elemento a ser testado neste relé de proteção aqui 

utilizado é o elemento de proteção 100% terra do estator 

(64G). Para a análise de desempenho dinâmico desta função 

testou-se tanto o elemento de sobretensão de neutro (zona 1), 

quanto a tensão diferencial de 3° harmônico (zona 2). 

Cabe mencionar que quando ocorre um curto-circuito entre 

o enrolamento e a terra, em um gerador aterrado por uma alta 

impedância, surge uma tensão no neutro da máquina. Esta 

tensão é proporcional ao local do enrolamento onde ocorreu o 

rompimento da isolação. Este tipo de curto-circuito é 

identificado pelo elemento de sobretensão de neutro, que faz a 

comparação entre a tensão medida no secundário do 

transformador de aterramento e um valor de tensão pré-

estabelecido durante a parametrização do relé, conhecido por 

valor de pick-up ou valor de partida do relé. 

D.  Implementação do sistema de testes Hardware-In-The-

Loop (HIL) em laboratório. 

Para verificação da resposta da proteção ANSI 64 do 

sistema em estudo, foi realizado o teste em malha fechada, 

também conhecida como Hardware-In-The-Loop (HIL), o 

qual consiste em um esquema modelado no RSCAD. Os sinais 

de corrente e tensão dos transdutores (TC e TP) do sistema 

simulado no RSCAD são aplicados a um dispositivo físico de 

proteção de geradores, como esquematizado na Fig. 7. Esses 

sinais são externados por conversores Digital/Analógico (D/A) 

do RTDS. Para extrair esses sinais para o relé sob teste, o 

cartão GTAO é utilizado. Neste cartão, as formas de onda dos 

sinais secundários são reproduzidas em valores proporcionais 

de tensão de ±10 volts alternados. Portanto, este cartão suporta 

sinais de baixo nível. Por essa razão, um amplificador é 

utilizado para injetar no relé a correta magnitude do sinal 

simulado. Observa-se na Fig. 7 que as saídas do amplificador 

(sinais analógicos) são conectadas às entradas do relé. Este, 

por sua vez, é sensibilizado pelos sinais secundários 

provenientes do sistema simulado no RSCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.  Esquema de simulação HIL montado em laboratório. 

IV.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos das 

simulações de um modelo computacional o qual estuda o 

comportamento de uma máquina síncrona diante de distúrbios 

causados por curto-circuito. 

Para avaliar resposta do sistema, selecionou-se o caso de 

curto-circuito envolvendo o estator e carcaça dos geradores, 

para estudos da atuação da proteção 100% contra faltas fase-

terra no estator. 

Durante o regime normal de operação da máquina síncrona, 

é possível observar que existe um ponto ao longo do 

enrolamento onde a tensão de 3° harmônico é nula, tal fato 

pode ser identificado na Fig. 2. O gerador em estudo possui 

uma característica de distribuição de 3º harmônico similar à 

característica apresentada na Fig. 2 onde é apresentado uma 

característica genérica da distribuição da tensão de 3º 

harmônico para condições normais de operação do gerador 

com carga e à vazio. A ocorrência de um curto-circuito faz 

com que a tensão de 3º harmônico seja redistribuída ao longo 

do estator fazendo com que esse ponto nulo se desloque para o 

ponto de falta [1]. Com isto, é possível relacionar o 

deslocamento do ponto nulo, o comportamento da tensão de 3° 

harmônico presente no estator e a tensão fundamental medida 

no neutro da máquina síncrona com o local da falta ao longo 

do estator. Através do modelo de máquina síncrona utilizado 

para simulações em tempo real no RTDS, variou-se o local da 

aplicação da falta para análise do comportamento da tensão de 

3° harmônico e sobretensão de neutro.  

A.   Falta a 5% do enrolamento da máquina síncrona. 

Faltas no início do enrolamento fazem com que a tensão de 

3° harmônico seja baixa nessa região, provocando um aumento 

da tensão (3º H) nos terminais do gerador, devido a 
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redistribuição da tensão de 3º harmônico ao longo do estator, 

este fato pode ser identificado na Fig. 8. Sendo assim, estas 

faltas podem não sensibilizar o elemento de sobretensão de 

neutro, pois a tensão na frequência fundamental que surge no 

neutro é pequena. Portanto, a proteção do gerador diante de 

faltas no início do enrolamento (até aproximadamente 10%) é 

feita pelo elemento diferencial de tensão de 3° harmônico. As 

curvas de 3° harmônico obtidas durante a falta são 

representadas na Fig. 8, onde é possível observar o exato 

instante de aplicação da falta em aproximadamente 200 [ms], 

havendo uma redistribuição da tensão de 3º harmônico ao 

longo estator. A falta foi mantida por 600 [ms], próximo ao 

instante 800 [ms] ocorreu a atuação da proteção diferencial e 

abertura do disjuntor, havendo novamente uma redistribuição 

do 3º harmônico ao longo do estator. 

 

 
 
 

Fig. 8.  Niveis de tensão de 3º harmônico nos terminais e neutro do gerador, 

para faltas no início do enrolamento. 

B.  Falta a 50% do enrolamento da máquina síncrona. 

Em condições normais de operação da máquina síncrona, as 

tensões de 3° harmônico se anulam na região central do 

enrolamento (cerca de 45% a 55%). Portanto, quando uma 

falta ocorre nessa região média do enrolamento há pouca 

diferença entre os níveis de tensão de 3° harmônico dos 

terminais e neutro do gerador durante a sua operação normal e 

durante a falta, resultando na insensibilidade da zona 2 [1]. Tal 

fato pode ser verificado na Fig. 2, onde é possível observar 

que há pouca diferença entre os níveis de 3º harmônico entre 

os terminais e neutro da máquina síncrona. Porém, aparecerá 

uma sobretensão, em frequência fundamental, no neutro da 

máquina síncrona, representado pela Fig. 9. Portanto, para essa 

região do enrolamento a proteção é feita somente pelo 

elemento de sobretensão de neutro (zona 1). 

 

 
 

 

Fig. 9.  Tensão fundamental no neutro da máquina síncrona durante uma falta 

fase-terra para faltas a 50% do enrolamento. 

C.  Falta a 95% do enrolamento da máquina síncrona. 

Através da Fig. 10 é possível observar que no momento da 

falta na porção final do enrolamento ocorre uma sobretensão, 

na frequência fundamental, no neutro da máquina síncrona, 

sensibilizando, o elemento de sobretensão de neutro (59N). 

Nas faltas que ocorrem no final do enrolamento também é 

possível observar que há um aumento da tensão de 3° 

harmônico no neutro e uma queda da mesma nos terminais da 

máquina síncrona, sensibilizando o elemento diferencial de 3° 

harmônico, este fato pode ser identificado na Fig. 11. Portanto, 

as faltas que ocorrem nas porções finais do enrolamento, cerca 

de 60% ou superior, sensibilizam ambos os elementos de 

proteção.  

 

 
 
 

Fig. 10.  Tensão fundamental no neutro da máquina síncrona durante uma 

faltas fase-terra na porção final do enrolamento. 
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Fig. 11.  Níveis de tensão de 3º harmônico nos terminais e neutro do gerador 

para faltas fase-terra na porção final do enrolamento. 

V.  CONCLUSÃO 

Este trabalho fez uma análise do comportamento de um 

modelo de máquina síncrona do RTDS durante faltas fase-

terra, envolvendo o enrolamento do estator, além de avaliar o 

desempenho de um relé numérico comercial. Para tal 

verificação, foram realizados testes de aplicação de falta ao 

longo do enrolamento do estator do gerador. 

Constatou-se que o comportamento das tensões de terceiro 

harmônico dos terminais e do neutro da máquina síncrona 

depende do local da falta ao longo do enrolamento do estator e 

que não é possível proteger todo o enrolamento utilizando 

apenas o elemento de sobretensão de neutro ou o elemento 

diferencial de 3° harmônico, pois ambas as funções possuem 

zonas onde não serão sensibilizadas. Para que a proteção 

100% terra do estator seja eficiente é necessário utilizar os 

dois elementos trabalhando em conjunto.  

Conclui-se que um esquema de proteção de máquinas 

síncronas utilizando a proteção 100% terra do estator é 

confiável. Cabe, porém, mencionar que a proteção de 

geradores de grande porte não dispensa a utilização de 

elementos alternativos (redundância) com o objetivo de 

garantir uma proteção segura e eficiente. 

Por fim, este trabalho mostra como um sistema de testes, 

seja computacional ou por meio de práticas laboratoriais, 

podem emular situações reais de distúrbios do sistema 

auxiliando testes de comissionamento da proteção de 

geradores. 
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