
Resumo 

 

O Planeta Terra tem vindo a ser fustigado pelas alterações climáticas resultado da 

poluição ambiental provocada pelo Homem. Com o objectivo de minimizar estes efeitos 

deletérios, os países mais desenvolvidos estabeleceram compromissos relativamente 

às emissões de gases com efeito de estufa, tendo por base o Protocolo de Kyoto. 

A iniciativa «Renováveis na Hora» é uma das medidas previstas no plano para a 

política de energia e alterações climáticas, apresentado em Fevereiro de 2008, pelo 

Ministério da Economia e da Inovação português. 

Actualmente, em Portugal, existe um mercado emergente para a microgeração, que se 

rege segundo a legislação aplicada recentemente, que estabelece o novo regime 

jurídico aplicável à produção de energia por intermédio de unidades de microprodução. 

Esta iniciativa levará à criação de um novo paradigma de exploração e utilização de 

energia. Deste modo, é fundamental avançar com alguns alertas das condições de 

exploração. 

O propósito deste trabalho é estudar o impacto dos defeitos habitualmente existentes 

na rede nos sistemas de microgeração, a nível do cumprimento da selectividade entre 

as protecções convencionais existentes na rede e as protecções nas unidades de 

microprodução. 

Foi modelizada uma rede de distribuição em baixa tensão, com inserção de um sistema 

de microgeração eólico, na qual foram simulados curto-circuitos fase-neutro, para 

analisar o comportamento das protecções. Para efeitos de simulação foi utilizado o 

programa PSCAD/EMTDC®. 

Os resultados obtidos permitem concluir que a selectividade entre protecções poderá 

não ser cumprida em determinados tipos de defeito, já que um defeito numa zona de 

protecção poderá provocar disparos intempestivos no sistema de microgeração situado 

noutra zona de protecção. 
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Abstract 

 

The Earth has been fustigated by climate change, which results of the environmental 

pollution caused by humans. In order to minimize these deleterious effects, the most 

developed countries have established commitments regarding emissions of greenhouse 

gases, based on the Kyoto Protocol. 

The initiative “Renováveis na Hora”, presented in February 2008 by the Portuguese 

government, is one of the measures envisaged in the plan for the policy on energy and 

climate change. Currently, in Portugal, there is an emerging market for microgeneration 

due to the recent law that establishes a legal rule applicable to energy production 

through micro units. This initiative will lead to the creation of a new paradigm of 

exploration and use of energy on distribution network. Thus, it is essential to do some 

alerts to the operating conditions. 

The purpose of this work is to study the impact of faults in the network systems on 

microgeneration, mainly, to assess the discrimination between protections available in 

conventional network and protections in units of microgeneration. It was modelled a low 

voltage distribution network, with insertion of a small wind system, in which phase 

neutral short-circuits were simulated, to analyze the behaviour of the protections. For the 

simulation, it was used PSCAD/EMTDC® program. 

The results show that the discrimination between protections can not be met in certain 

fault conditions, a fault in a protection zone may cause the activation of the protection 

system of a microgenerator located in another area of protection. 
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