
Resumo 

 

A preocupação crescente em reduzir os impactos ambientais, e o contínuo aumento 

dos preços do petróleo, levou à necessidade do desenvolvimento de novos tipos de 

produção de energia eléctrica, não baseados em combustíveis fosseis, pelos governos 

de todo mundo. 

Actualmente, a liberalização dos mercados de electricidade e o desenvolvimento 

tecnológico criaram condições para um aumento da penetração de energias renováveis 

na rede, particularmente de energia eólica. 

A cada vez maior integração de energia eólica nas redes eléctricas, levou a um possível 

risco de instabilidade das redes, devido ao carácter intermitente da sua fonte de 

energia, o vento. Deste modo, foram criados, pelos operadores de sistema, novos 

requisitos de segurança e qualidade de energia, pela forma de novos serviços de 

sistema, que os promotores eólicos são obrigados a fornecer à rede eléctrica. Entre os 

serviços de sistema requeridos encontra-se o “Ride-Through Fault”, que se define como 

a capacidade de um parque eólico se manter ligado à rede perante cavas de tensão, 

devido a defeitos na rede, dentro de um perfil de tensão pré-definido. O “Ride-Through 

Fault” é apenas válido para defeitos fora da linha de interligação do parque eólico com a 

rede. 

O objectivo deste trabalho é analisar o comportamento da filosofia actual das 

protecções em vigor em Portugal, perante a ocorrência de vários tipos de defeito, para 

verificar a sua capacidade em permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte 

dos parques eólicos. Esta dissertação engloba também, o objectivo de encontrar uma 

nova parametrização para as protecções, sem investimentos adicionais, de modo a 

garantir que o “Ride-Through Fault” é cumprido. 

 

Nota: A tradução mais correcta para a língua portuguesa, do termo anglo-saxónico 

“Ride-Through Fault” é “Cavas de Tensão Programadas”. No entanto, devido ao facto 

de esta tradução não ser ainda completamente aceite pela comunidade científica em 

Portugal, e não ser ainda exaustivamente aplicada, optou-se, neste trabalho, por se 

referir apenas o termo anglo-saxónico, “Ride-Through Fault”. 



Abstract 

 

The growing concerns in order to reduce environmental impacts, and the increasing rise 

in oil prices, led to the necessity of governments worldwide to develop new forms of 

electrical energy production, not based on fossil fuels. Nowadays, the liberalization of 

the electricity markets and technological development created conditions for an increase 

of the penetration of renewable energy in the network, particularly of wind energy. 

The increasing integration of wind energy into the grid, led to a possible risk of network 

instability, given the intermittent nature of its energy source, the wind. Thus, system 

operators created new security and energy quality requirements, by the form of new 

ancillary services, which developers must provide to the electrical grid. Among the 

required ancillary services is the "Ride-Through Fault", which is defined as the capability 

of a wind farm to remain connected to the grid during voltage dips, caused by network 

faults, under a pre-defined voltage profile. The "Ride-Through Fault" it’s only valid for 

faults outside the interconnection line between the wind farm and de network. 

This work has the objective of analyzing the behavior of the current set of protections in 

Portugal, by the occurrence of various types of network faults, to verify its ability to 

permit the "Ride-Through Fault" by the wind farms. This thesis includes, as well, the aim 

of finding new settings for the protections, without additional investment, in order to 

guarantee that "Ride-Through Fault” is accomplished. 


