
RESUMO 
 
Actualmente, a necessidade de se reduzir os impactos ambientais e a liberalização do 
mercado de electricidade têm motivado um crescimento apreciável da integração de 
geração eólica das redes eléctricas. Neste cenário, o sector eléctrico mundial tem vindo 
a experimentar alterações significativas na sua estrutura usual, a ponto de se 
estabelecerem novas definições e combinações de condições técnicas que assegurem 
a operacionalidade e a confiabilidade do sistema. 
Como forma de responder aos novos requisitos de segurança e qualidade na produção 
de energia eléctrica impostos pelos operadores de rede, os fabricantes de 
aerogeradores têm vindo a utilizar interfaces electrónicas nos seus aerogeradores, o 
que tem permitido explorar potencialidades não usuais em aerogeradores 
convencionais. 
Tendo em conta esta conjuntura, este trabalho teve por objecto estudar a possibilidade 
da geração eólica fornecer serviços de sistemas que envolvem, sobretudo, controlo de 
tensão e potência reactiva, despacho em tempo real de potência eólica e controlo de 
frequência em redes isoladas, por forma a contribuir para a melhoria da segurança e da 
estabilidade dinâmica do sistema eléctrico de energia. O desempenho destas soluções 
foi avaliada sobre o aerogerador de indução do tipo duplamente alimentado. 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, the needs to reduce the environmental impacts and the electricity market 
liberalization have been encouraging a significant growth of the wind generation in grids 
integration. In this scenario, worldwide electrical sector has been experimenting 
significant changes in its usual structure, such that new definitions and combinations of 
technical conditions have been established to assure the operationally and reliability of 
the power system. 
In order to correspond to the new requirements of security and quality of power 
production imposed by the grid operators, the wind generators manufacturers have been 
using electronic interfaces in their machines allowing to explore non typical capabilities 
of conventional wind generators. 
In these circumstances, this work aimed to study the possibility of the wind generation to 
provide ancillary services as voltage and reactive power controls, on-line wind 
production dispatch and frequency control, namely, in isolated grids, and therefore to 
improve the security and dynamic stability of the power system. The effectiveness of 
these control solutions was assessed for the doubly fed induction wind generator. 


