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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”.  
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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. 
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Conteúdo dos Capítulos 

 

O Capítulo 1 introduz a motivação para o desenvolvimento de um novo esquema de 

protecções para permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault”. As alterações climáticas, a 

aposta na produção de energia eólica e o aparecimento de novos serviços de sistema são 

assuntos abordados. É também apresentado neste capítulo o objectivo do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta uma visão global da produção de energia eólica. São apresentados 

os principais tipos de aerogeradores, sendo mostrado o modelo adoptado do gerador de 

indução duplamente alimentado (DFIG), usado para efeitos de simulação nos Capítulos 4 e 5. 

São também descritos os serviços de sistema em vigor em Portugal, sendo dado especial 

destaque ao “Ride-Through Fault”, o serviço base deste trabalho. 

O Capítulo 3 mostra uma visão geral dos sistemas de protecção. Inicialmente são 

descritos os tipos de defeitos existentes nas linhas, os regimes de neutro usados, e as 

características obrigatórias a um bom sistema de protecção. Por fim são apresentados os 

sistemas de protecção para a interligação dos parques eólicos com a rede, adoptadas pela 

empresa de distribuição em Portugal, EDP. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados de simulações dos dois cenários de protecções 

adoptados em Portugal, para vários tipos de defeitos, para verificar a sua capacidade em 

permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault”. 

O Capítulo 5 apresenta uma análise do comportamento das protecções perante as 

simulações do Capítulo 4 e são sugeridas novas parametrizações para as protecções existentes 

em ambos os cenários, tendo em vista garantirem o cumprimento do “Ride-Through Fault”. 

O Capítulo 6 consiste num resumo das principais conclusões sobre o desenvolvimento de 

novas parametrizações das protecções para permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault”. 

São sugeridas ideias para futuros trabalhos relacionados com a área dos esquemas de 

protecções para permitir o “Ride-Through Fault”. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Este capítulo apresenta a motivação para o desenvolvimento de um novo esquema de 

protecções para permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte dos parques 

eólicos. 

 1.1 – Condições preliminares 

A energia eléctrica é hoje em dia um bem imprescindível ao funcionamento de qualquer 

sociedade. A população mundial tem aumentado e com ela as necessidades energéticas 

também cresceram, pelo que se prevê um aumento gradual do consumo de energia eléctrica 

nos próximos anos [Burton et al., 2001].  

Actualmente, devido às crescentes alterações climáticas com cada vez maior impacto na 

vida económica e social, emerge a necessidade de reduzir as suas manifestações. A aposta em 

fontes de energias renováveis e não poluente tornou-se cada vez mais frequente, sendo uma 

forma de combater a dependência dos combustíveis fósseis na produção de energia, bem 

como de precaver uma eventual quebra de disponibilidade de esses combustíveis a longo 

prazo. Por exemplo, em Portugal, a produção de energia é responsável por cerca de 30% das 

emissões de CO2 (dióxido de carbono) para a atmosfera [PNALE, 2006].  

Com isto em mente, os governos por todo mundo começaram a tomar medidas e a traçar 

metas, numa extensão do protocolo de Quioto, de modo a reduzir o impacto da emissão deste 

tipo de gases no aquecimento global. Uma das principais medidas é o investimento em 

energias renováveis (como a eólica, solar, biomassa, geotérmica e ondas e marés). A energia 

eólica destaca-se, dentro das restantes, devido à sua maior fiabilidade e rendimento, pois a 

tecnologia inerente à sua produção tem evoluído rapidamente nos últimos anos 

[Burton et al., 2001].  

Apesar de uma estagnação inicial, na última década a energia eólica sofreu um 

crescimento, devido ao renovado interesse público, aos benefícios fiscais ligados à sua 

exploração e, principalmente, devido ao avanço tecnológico das turbinas. A liberalização do 

sector eléctrico teve também um contributo muito importante para o aumento da produção 

deste tipo de energia, uma vez que, permitiu a entrada de investidores privados na criação de 

projectos de parques eólicos, tanto “on-shore” como “off-shore”. Assim, a energia eólica 
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tornou-se numa energia renovável em constante crescimento e capaz de competir com os 

outros tipos de energia existentes. 

A evolução da potência mundial instalada, proveniente de produção eólica está 

representada na Figura 1.1, onde se verifica um aumento gradual ao longo dos últimos 12 

anos. 

 
Figura 1.1 - Potência global mundial instalada em parques eólicos ao longo dos anos [Global Wind 

Energy Council, 2008]. 

 

Em 2007, foi instalada mais de 20.000 MW de energia eólica por todo o mundo, sendo os 

Estados Unidos, a China e a Espanha os países que registaram um maior aumento. Este facto 

significa um aumento de 31% comparado com o mercado de 2006, e um aumento de 27% de 

capacidade instalada por todo o mundo [Global Wind Energy Council, 2008].  

É previsto que, em 2012, a potência mundial instalada em parques eólicos seja de 240 GW 

[Global Wind Energy Council, 2008], como se pode observar na Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 – Previsão da evolução da potência global mundial instalada em parques eólicos ao longo 

dos anos [Global Wind Energy Council, 2008]. 
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A maior parte da energia eólica mundial (actualmente cerca de 70%) está instalada na 

Europa. Portugal, Espanha e Reino Unido têm superado as expectativas previstas de produção, 

sendo que, até 2012, é prevista uma potência de produção eólica, instalada na Europa, de 

cerca de 102.000 MW. O líder, em termos de crescimento de produção eólica, será a China 

que se prevê duplicar a sua produção a cada ano [Global Wind Energy Council, 2008]. 

Apesar das grandes vantagens ligadas à exploração desta energia, existem imensas 

dificuldades e desafios no que diz respeito à introdução desta nova tecnologia nos sistemas 

eléctricos já existentes e de infra-estruturas estabelecidas. Com o contínuo crescimento dos 

parques eólicos, em número e capacidade de produção, o aumento da quantidade de energia 

eólica injectada na rede trouxe uma crescente importância da produção eólica para a 

estabilidade dos sistemas de energia, trazendo riscos para o seu bom funcionamento 

[Sun et al., 2004].  

De modo a garantir a qualidade da energia e sua transmissão, foram criados novos serviços 

de sistema a serem fornecidos pelos produtores eólicos à rede eléctrica, como o fornecimento 

de energia reactiva, o controlo primário de frequência, e o “Ride-Through Fault” 

[Almeida, 2006]. O “Ride-Through Fault” define-se como a capacidade de um parque eólico se 

manter ligado à rede eléctrica, caso ocorra um afundamento de tensão aos seus terminais, 

dentro de um perfil de tensão pré-definido. Este serviço de sistema revelou-se um grande 

desafio para os produtores eólicos. 

Os novos serviços de sistema exigidos aos promotores eólicos significaram alterações nos 

procedimentos da rede, provocados pelos operadores de rede, um pouco por todo mundo, de 

modo a evitar que o sistema de energia perca qualidade de serviço devido à forte penetração 

desta energia renovável nas redes eléctricas. Estas novas exigências trouxeram imensas 

dificuldades aos produtores eólicos. No entanto, com a crescente evolução da tecnologia das 

turbinas, já é possível, hoje em dia, à maior parte dos produtores eólicos fornecer os serviços 

de sistema exigidos pelos operadores de rede. 

1.2 – Papel da filosofia actual de protecções no cumprimento do 
“Ride-Through Fault” 

Para ser possível aos parques eólicos satisfazerem as exigências do serviço de sistema 

“Ride-Through Fault” não basta terem a capacidade de o efectuar, também é necessário que 

as protecções de interligação com a rede o permitam. 

É então objectivo desta dissertação, verificar se a filosofia actual dos sistemas de 

protecção em vigor em Portugal, para a interligação dos parques eólicos com a rede eléctrica, 

permite o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte dos parques eólicos. Esta 

dissertação também procura encontrar uma nova parametrização para as protecções para 

que, sem investimentos adicionais, seja possível permitir o “Ride-Through Fault”. 

Para este estudo foi considerado um parque eólico equipado com o aerogerador de 

indução duplamente alimentado (DFIG), a máquina mais usada actualmente em turbinas 

eólicas por todo o mundo. Para efeito de simulação e validação de resultados, os modelos 

foram criados programa de transitórios electromagnéticos PSCAD/EMTDC® [Manitoba, 2006]. O 

software PSCAD/EMTDC® é apresentado com maior detalhe no Anexo A.  
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Capítulo 2 

Sistemas de Produção de Energia Eólica 

 2.1 - Introdução 

No presente capítulo é apresentada uma revisão sobre os sistemas de produção de energia 

eólica da actualidade. Inicialmente são apresentados os aerogeradores mais utilizados na 

produção deste tipo de energia renovável. Numa segunda fase são abordados os novos 

serviços de sistema que são exigidos actualmente aos produtores de energia eólica, 

nomeadamente o “Ride-Through Fault”. São também apresentadas várias estratégias de 

controlo do aerogerador de indução duplamente alimentado (DFIG), o aerogerador 

considerado neste trabalho, para realizar o “Ride-Through Fault”. Por fim será dado destaque 

ao DFIG, sendo apresentada a estratégia de controlo adoptada neste trabalho, para que este 

seja capaz de cumprir o “Ride-Through Fault” de acordo com os serviços de sistema exigidos. 

Um sistema de produção de energia eólica utiliza a energia cinética do vento para mover 

aerogeradores, conjunto turbina e gerador, com a finalidade de produzir energia eléctrica. É 

um tipo de energia intermitente pois não é possível prever com exactidão a sua produção 

devido ao carácter imprevisível do vento [Burton et al., 2001].  

A motivação para o desenvolvimento deste tipo de produção de energia eléctrica assenta 

em dois parâmetros, o económico e o ambiental. Numa primeira fase, em termos económicos, 

a principal motivação foi a subida do preço do petróleo, um combustível fóssil bastante 

utilizado na produção de energia eléctrica. Na actualidade, a preocupação com o ambiente 

levou os governos por todo mundo a apostar em fontes de energia renováveis e não poluentes, 

de modo a reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera na produção de energia eléctrica 

[Burton et al., 2001]. 

O aspecto ambiental aliado à liberalização do mercado e a uma tecnologia de turbinas 

eólicas em constante evolução, criou condições para uma aposta real e proveitosa neste tipo 

de energia renovável. Nesta medida, a Comissão Europeia definiu em 1997, no chamado Livro 

Branco, que até 2010 no mínimo 12% da energia consumida na União Europeia teria que ter 

origem em fontes de energia renovável [Burton et al., 2001]. A energia eólica, sendo um tipo 

de energia renovável bastante fiável e economicamente viável, tem um papel importante no 

objectivo traçado, prevendo-se um aumento de 2,5 GW de produção, em 1995, para 240 GW 

em 2012, em todo o mundo [Global Wind Energy Council, 2008]. 
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Há algumas décadas atrás, a energia eólica era uma fonte de potência não controlada, 

tinha pouca capacidade de produção, e tinha assim pouca influência na estabilidade e bom 

funcionamento do sistema de energia. Existindo um defeito que levasse os terminais de um 

parque eólico a súbitos abaixamentos de tensão, o parque era apenas retirado de serviço, 

sendo esta perda de energia facilmente compensada por um outro produtor 

[Muljadi & Butterfield, 2005]. 

No entanto, com o contínuo crescimento dos parques eólicos, em número e capacidade de 

produção, o aumento da quantidade deste tipo de energia injectado na rede, exigiu que a sua 

integração na rede fosse feita directamente nas linhas de transmissão. Estes factos tiveram 

como consequência uma maior importância da produção eólica na estabilidade e 

funcionamento do sistema de energia. Assim sendo, foram criadas medidas na forma de 

fornecimento de novos serviços de sistema da produção eólica à rede eléctrica, com o 

objectivo de minimizar os impactos negativos que a integração deste tipo de energia poderia 

ter para a rede [Sun et al., 2004]. 

Deste modo, foi necessário investigar e desenvolver novas estratégias de controlo e 

protecção, bem como criar um aumento de capacidade dos conversores electrónicos ligados 

aos geradores, para estes serem capazes de cumprir as exigências para a produção eólica. 

Tornou-se cada vez mais imperial realizar testes e simulações de modo a adquirir informação 

sobre o comportamento dos centros de produção eólica em caso de ocorrência de algum tipo 

de falha na rede. Isto deve-se ao facto de, hoje em dia, já não ser permitida a saída de 

serviço das turbinas eólicas devido à sua importância para o equilíbrio do sistema de 

distribuição de energia.  

Actualmente, o desenvolvimento tecnológico ao nível da electrónica e da capacidade de 

controlo dos aerogeradores já permite à produção eólica fornecer serviços de sistema o que 

conduz a uma maior segurança e melhor gestão do sistema eléctrico. 

 2.2 - Aerogeradores actualmente utilizados na produção de 
energia eólica 

Actualmente os sistemas de conversão de energia eólica para a produção de electricidade 

são constituídos por três tipos principais de tecnologia de aerogeradores, o aerogerador de 

indução convencional do tipo gaiola de esquilo (“Squirrel Cage Induction Generator”), o 

aerogerador síncrono de ímanes permanentes (“Permanent Magnetic Synchronous 

Generator”), e o aerogerador duplamente alimentado (“Doubly Fed Induction Generator”) 

[Almeida, 2006; Fox et al., 2007]. 

As características de interligação de cada aerogerador diferenciam-se através do sistema 

de controlo de cada um. Na Figura 2.1 estão apresentados os diagramas de interligação com a 

rede de cada um dos aerogeradores mencionados. 
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Figura 2.1 – Esquemas simplificados das principais tecnologias de sistemas de conversão eólica 

[Almeida, 2006]. 

 

Seguidamente apresentam-se as principais características destes tipos de aerogeradores. 

É importante referir que independentemente do tipo de máquina utilizada na produção de 

energia eólica, esta dependerá sempre do carácter intermitente do vento, sendo que nenhum 

sistema eléctrico poderá depender exclusivamente deste género de produção de 

electricidade, havendo a necessidade da existência de sistemas de conversão de energia 

eléctrica baseados em fontes primárias estáveis que garantam o bom funcionamento do 

sistema eléctrico de energia. 

 
2.2.1 - Aerogeradores convencionais do tipo gaiola de esquilo 

Os aerogeradores de indução convencionais são simples e robustos, apresentam um baixo 

custo de investimento. Este tipo de aerogerador oferece uma controlabilidade não muito 

elevada pois as suas estratégias de controlo são apenas aerodinâmicas, que consistem em 

orientar o perfil das pás da turbina. Isto é conseguido através de três tipos de controlo 

diferentes, aplicados consoante a situação (stall-activo, stall-passivo, ou controlo de pitch). 

Este tipo de aerogerador foi a máquina mais usada na produção eólica durante muitos anos 

devido á sua robustez e baixo custo. 
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Normalmente, o aerogerador de indução convencional opera numa estreita margem de 

velocidade angular (ligeiramente acima da velocidade angular síncrona, ωs = 2πfs, sendo fs a 

frequência do sistema) que é definida consoante o deslizamento do gerador assíncrono. Este 

valor, em geral, varia de 1 a 2% em relação ao deslizamento nominal de operação (valor 

característico fornecido pelo fabricante do gerador eléctrico), e assim, estes aerogeradores 

são denominados na literatura da especialidade como aerogeradores de velocidade fixa 

[Almeida, 2006].  

Um grande problema dos aerogeradores convencionais é o seu elevado consumo de 

potência reactiva, principalmente no período de recuperação após um defeito, o que exige a 

existência de baterias de condensadores, com entrada e saída de serviço automática, para 

compensar parte dessa energia. Este facto, na realidade, contribui pouco para atenuar o 

consumo dessa energia devido á redução dos níveis de tensão aos terminais da máquina 

durante e após o defeito, sendo então a energia requerida pelo aerogerador praticamente 

toda proveniente da rede eléctrica [Almeida, 2006]. Este facto torna inviável, hoje em dia, a 

utilização da máquina convencional na produção de energia eléctrica a partir do vento, tendo 

vindo a ser substituído por máquinas que permitam um maior controlo e capacidade para 

fornecer à rede vários tipos de serviços que seriam impossíveis de conseguir com este tipo de 

aerogerador.  

Assim, foram desenvolvidas novas tecnologias de aerogeradores para ir de encontro a 

novas exigências ligadas à produção de energia eólica, de modo a ser possível controlar vários 

parâmetros de produção como a potência activa e reactiva, que leva a uma maior 

estabilidade e controlabilidade do sistema.  

Nos próximos pontos são apresentados o gerador síncrono de ímanes permanentes e o 

gerador de indução duplamente alimentado, que são máquinas que, com os dispositivos 

electrónicos que apresentam, permitem um maior controlo para ir de encontro às exigências 

da produção eólica. 

2.2.2 - Aerogeradores síncronos de ímanes permanentes 

Os aerogeradores síncronos de ímanes permanentes têm um funcionamento caracterizado 

por uma excitação do rotor através de ímanes permanentes, operando com velocidade 

variável de modo a captar o máximo de energia do vento (através de um regulação do ângulo 

das pás da turbina por controlo de pitch ou stall-activo). A energia extraída é transferida para 

a rede através de uma configuração de conversores electrónicos CA-CC-CA (corrente 

alternada-corrente contínua e corrente contínua-corrente alternada) dispostos em cascata 

que realizam a ligação entre o estator do aerogerador e a rede eléctrica. O conversor ligado à 

rede eléctrica para além de fixar a frequência de saída de acordo com a frequência da rede 

(50Hz na Europa), também permite controlar o fornecimento de energia reactiva 

[Almeida, 2006]. 

A presença dos conversores electrónicos entre o aerogerador e a rede tem a vantagem de 

permitir o total desacoplamento da máquina com a rede. Por outro lado este facto leva a que 

os conversores tenham que ser dimensionados de acordo com a sua potência nominal, 

pesando bastante na vertente económica. Uma outra desvantagem está relacionada com o 

grande diâmetro do gerador eléctrico devido ao elevado número de pólos [Almeida, 2006]. A 

principal vantagem deste tipo de tecnologia de conversão eólica está relacionada com o 

excelente comportamento do sistema para fornecer serviços de sistema, nomeadamente o 

“Ride-Through Fault”, serviço que será especificado mais à frente neste capítulo. 
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2.2.3 - Aerogeradores de indução duplamente alimentados 

O aerogerador de indução duplamente alimentado tem vindo a subir de popularidade 

devido a funcionar a uma velocidade variável recorrendo a conversores electrónicos com 

capacidades nominais bastante reduzidas (20 a 30% da capacidade nominal do cojunto 

turbina/gerador). Este facto constitui uma vantagem em termos económicos em relação ao 

aerogerador síncrono de ímanes permanentes, mesmo apesar de o DFIG obrigar a custos 

adicionais devido ao facto de possuir caixa de transformação de velocidades [Almeida, 2006]. 

O sistema de controlo da produção de energia eléctrica deste tipo de aerogerador impõe 

um binário mecânico que é controlado de acordo com uma curva de binário óptimo pré-

definida, controlo esse que não é baseado na frequência da rede, e a sua contribuição para a 

inércia do sistema é desprezada [Barros, 2008]. 

O DFIG possui uma configuração de conversores electrónicos CA-CC-CA (corrente 

alternada-corrente contínua e corrente contínua-corrente alternada) entre o seu rotor e a 

rede eléctrica. O conversor ligado à rede opera à frequência da rede (50Hz). A sua principal 

função é manter constante a tenção do barramento DC, apesar de poder ser controlado para 

fornecer potência reactiva. O conversor do lado do rotor funciona a uma frequência variável, 

de acordo com a velocidade do rotor. Este conversor tem a função de controlar o DFIG, 

através da injecção de tensões ou correntes controladas no rotor da máquina, de modo a 

controlar separadamente a produção de potência activa e potência reactiva. Actualmente, os 

conversores estáticos utilizados são constituídos por IGBTs (Insulated Gate Bipolar Trasistor) 

que possibilitam a troca bidireccional de potência activa entre o rotor e a rede eléctrica 

[Almeida, 2006]. 

Esta máquina funciona a velocidades angulares variadas, daí serem conhecidas como 

máquinas de velocidade variável, permitindo controlar independentemente a potência activa 

e reactiva gerada. 

Este aerogerador tem a desvantagem de apenas permitir um desacoplamento parcial com 

a rede, mantendo-se o conversor do lado da rede ligado a esta, o que torna o DFIG mais 

vulnerável a perturbações na rede eléctrica. Contudo, o avanço da electrónica de potência e 

estratégias de controlo cada vez mais melhoradas têm permitido um aumento significativo no 

uso deste aerogerador na produção de energia eólica [Almeida, 2006]. 

O DFIG foi a máquina utilizada neste trabalho para efeitos de simulação e assim é 

apresentado o modelo adoptado deste aerogerador no subcapítulo 2.3.3. 

 2.3 - Serviços de sistema da produção eólica em Portugal 

Os serviços de sistema são actos de assistência à rede eléctrica exigidos aos produtores de 

energia com a finalidade de melhorar a segurança e qualidade de serviço. A gestão destes 

serviços é essencial para o bom funcionamento do sistema e tem como principais objectivos o 

balanço entre produção e consumo de energia, o controlo dos perfis de tensão nas redes, e a 

reposição de serviço após uma falha [Peças Lopes et al., 2002].  

O contínuo crescimento da produção dispersa teve como consequência uma maior 

importância destes sistemas de produção na estabilidade e funcionamento do sistema de 

energia. No caso da energia eólica, factores como a imprevisibilidade de produção (devido ao 

carácter intermitente e imprevisível da sua fonte primária, o vento), a dificuldade de 

despacho inerente à não regulação de produção da maior parte das centrais (não garantia de 
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potência), flutuações bruscas de tensão face ao seu valor nominal, congestionamento de nós 

da rede, entre outras dificuldades, conduziram a novos desafios de exploração e à 

obrigatoriedade da alteração de procedimentos nas redes eléctricas, de modo a evitar 

instabilidade e garantir a qualidade da energia e sua transmissão [Almeida, 2006; 

Peças Lopes, 2005].  

Deste modo foram criados novos serviços de sistema para a produção eólica em Portugal, 

tais como: controlo da tensão e energia reactiva, controlo primário da frequência, 

capacidade de despacho em caso de ser necessário limitar temporariamente os níveis de 

produção eólica em situação de emergência [Almeida, 2006], e o “Ride-Through Fault”, sendo 

este último um grande desafio para os produtores eólicos. O “Ride-Through Fault” é a base 

deste trabalho, sendo mais detalhado ao longo deste capítulo. 

É importante salientar que no anexo IV do documento “Concurso para a atribuição 

capacidade de injecção de potência na rede do sistema eléctrico de serviço público e pontos 

de recepção associados para a energia eléctrica produzida em centrais eólicas”, elaborado 

pela Direcção Geral de Geologia e Energia são apresentados os requisitos técnicos mínimos 

para a aprovação da instalação de parques eólicos em Portugal, em termos de serviços de 

sistemas, que as propostas devem conter para serem aceites.  

2.3.1 - Serviços de sistema exigidos à produção eólica: o “Ride-Through 
Fault” 

O serviço de sistema “Ride-Through Fault”, exigido actualmente aos promotores eólicos 

em Portugal, define-se como sendo a capacidade de um sistema de produção eólica se manter 

em operação perante cavas de tensão, resultantes de defeitos na rede, não se devendo 

desligar da mesma se o valor eficaz da tensão nos seus terminais se mantiver acima da curva 

definida na curva de tolerância à tensão da Figura 2.2, e durante os tempos de eliminação do 

defeito definidos pela mesma curva [Direcção Geral de Energia e Geologia, 2008]. 

 

 
Figura 2.2 - Curva tensão-tempo da capacidade exigida aos centros produtores de energia eólica 

para suportarem cavas de tensão [Direcção Geral de Energia e Geologia, 2008]. 
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A curva da Figura 2.2 representa os valores mínimos da tensão ao longo do tempo, a partir 

do momento que ocorre um defeito até este ser eliminado, acima da qual o sistema de 

produção eólica é obrigado a manter-se ligado à rede.  

O serviço de sistema “Ride-Through Fault” é válido para a ocorrência de um qualquer 

curto-circuito, seja ele monofásico, bifásico, ou trifásico, mas que ocorra fora da linha de 

interligação do parque com a rede eléctrica [Direcção Geral de Energia e Geologia, 2008]. 

Até bem recentemente, em caso de um defeito na rede que fizesse com que a tensão 

descesse ligeiramente do seu valor nominal (até 85% em Portugal), as protecções actuavam 

desligando os aerogeradores da rede, sendo estes de novo ligados após a eliminação do 

defeito [Ekanayake et al., 2003]. Assim, de modo a evitar saídas de serviço de parques eólicos 

com grande potência instalada, o que poderia criar instabilidade no sistema de energia, 

adoptou-se em Portugal o “Ride-Through Fault”, à imagem de outros países.  

As condições do “Ride-Through Fault” adoptadas em Portugal, tiveram como base um 

procedimento adoptado pela empresa alemã E.ON Netz GmbH (responsável pela gestão das 

redes AT-Alta Tensão, e MAT-Muito Alta Tensão, da região central da Alemanha), em que foi 

definida uma curva de tensão acima da qual o sistema teria que se manter ligado à rede, 

sendo também definido o tempo dentro do qual o defeito teria que ser eliminado 

[Almeida, 2006]. A definição destas curvas varia de um operador de rede para o outro 

dependendo da filosofia de protecção adoptada por cada um. 

Na Figura 2.3 apresentam-se curvas de tolerância à tensão adoptadas por alguns países. 

De referir que o intervalo de tempo em que a tensão é mínima corresponde à duração 

admitida para a permanência do aerogerador até à eliminação do defeito, no caso de falha da 

protecção principal e actuação da protecção de reserva. 

 
Figura 2.3 - Curva de tolerância de tensão adoptado por diferentes operadores de rede [Almeida, 

2006]. 
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Perante afundamentos de tensão acima das curvas da Figura 2.3, durante as quais os 

parques eólicos se mantêm ligados à rede eléctrica, existe outro requisito técnico exigido aos 

produtores em Portugal. Esta exigência está relacionada com a capacidade para fornecer 

potência reactiva durante as cavas de tensão de forma a proporcionar suporte para a tensão 

na rede, de acordo com a curva da Figura 2.4. Esta curva representa a percentagem de 

corrente nominal que deverá fluir para a rede na forma de corrente reactiva, de acordo com 

o valor da tensão terminal do parque [Direcção Geral de Energia e Geologia, 2008]. 

 
Figura 2.4 - Curva de fornecimento de energia reactiva durante cavas de tensão [Direcção Geral de 

Energia e Geologia, 2008]. 

 

A curva de produção mínima de potência reactiva que o centro produtor eólico deverá 

estar a fornecer, com um atraso máximo de 40 milissegundos, está representada na 

Figura 2.4. Esta potência está expressa na curva em termos de percentagem de corrente 

reactiva em relação à corrente nominal do produtor.  

A corrente reactiva define-se como a componente da corrente total, estando desfasada 

90º da tensão, e cuja soma vectorial com a corrente activa dá origem à corrente total numa 

linha eléctrica. 

Como se pode verificar pela Figura 2.4, a energia reactiva a fornecer pelo produtor 

depende da tensão aos seus terminais, e engloba duas zonas: 

-A zona (1) corresponde ao regime em defeito e recuperação, quando a tensão se 

encontra abaixo de 90% da tensão nominal do sistema. Nesta situação o centro produtor 

eólico deverá estar a fornecer à rede em cada instante (com um atraso máximo de 40 

milissegundos já referido), uma quantidade de energia reactiva que se situe dentro da zona 

sombreada da Figura 2.4, dependendo dos valores de tensão terminal do parque eólico. A 

título de exemplo, para defeitos que provoquem cavas de tensão abaixo de 50% da tensão 

nominal, o produtor eólico deverá estar a fornecer à rede acima de 90% da sua corrente 

nominal na forma de corrente reactiva. 

-A zona (2) corresponde ao regime de funcionamento considerado normal, estando a 

tensão aos terminais do parque com valores acima de 90% da tensão nominal. Nesta situação 
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o parque eólico deverá estar a fornecer potência reactiva de acordo com o regime normal em 

vigor.  

Pode verificar-se pela Figura 2.4, que este serviço de sistema encara um defeito quando a 

tensão aos terminais do parque é inferior a 90% da tensão nominal.  

Estes requisitos técnicos trouxeram grandes dificuldades aos produtores eólicos para os 

conseguirem realizar. No entanto, com o crescente aparecimento de capacidade de controlo 

sobre a produção nos parques eólicos tem vindo a aumentar a sua capacidade no 

fornecimento destes serviços de sistema, sendo a última tecnologia de turbinas já capaz de 

fornecer o “Ride-Through Fault”.  

Foi estudada, neste capítulo, uma solução de modo a permitir aos DFIG resistirem a curto-

circuitos na rede, e se manterem ligados à mesma nas condições definidas pela curva de 

tolerância à tensão e fornecimento de energia reactiva vigor em Portugal. Algumas 

estratégias de controlo deste aerogerador são então apresentadas no ponto 2.3.2. 

 
2.3.2 - Estratégias de controlo do DFIG para cumprir o “Ride-Through 
Fault” 

O aparecimento de um afundamento de tensão aos terminais de um DFIG, irá provocar a 

circulação de correntes de valor bastante elevado tanto no rotor como no barramento DC 

(Direct Current - Corrente Contínua) da ligação dos conversores electrónicos, o que obriga a 

desligar a máquina de modo a não danificar os seus componentes. A maior parte dos 

fabricantes das turbinas DFIG incluem um mecanismo (o “crowbar”) que actua na presença de 

correntes elevadas, desligando o inversor do rotor. Deste modo é provocado um curto-

circuito, ou ligado um grupo de resistências ao rotor, de modo a dissipar a energia 

[Holdsworth et al., 2003]. Esta situação basicamente transforma o DFIG num gerador de 

indução de rotor bobinado ou em gaiola de esquilo, as turbinas eólicas tradicionais. 

Na Figura 2.5 está representado o comportamento deste gerador no caso de um curto-

circuito na rede de baixa intensidade, e sem a actuação das protecções. 

 
Figura 2.5 – Comportamento dinâmico de um aerogerador DFIG durante um curto-circuito 

impedante com duração de 100ms: a) Tensão Terminal; b) Corrente do Rotor [Almeida, 2006]. 
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Como se pode observar na Figura 2.5, as correntes trifásicas no rotor atingem valores 

muito elevados durante o defeito, o que pode danificar seriamente os componentes 

electrónicos. Assim, o desafio é o de desenhar um sistema de controlo dos geradores eólicos, 

baseados em conversores de potência, de modo a conseguir manter a corrente dentro de 

certos limites mesmo quando a tensão atinge valores muito baixos, e assim ser possível a 

conversão de energia a estes níveis de tensão [Mullane et al., 2005; Almeida et al., 2006]. 

A tecnologia neste assunto encontra-se em constante evolução, sendo que as soluções 

encontradas variam de fabricante para fabricante, e não havendo ainda um estandardização 

de padrões de exigência internacional a cumprir pelos produtores eólicos no caso de uma 

perturbação na rede eléctrica.  

Os fabricantes de geradores eólicos têm disponibilizado muito pouco acerca dos seus 

processos de controlo para assegurar o “Ride-Through Fault”, talvez por se tratar de segredos 

industriais, sendo que apenas disponibilizam a curva de tolerância à variação de tensão que 

os seus geradores suportam. Apesar disto, alguns trabalhos têm sido publicados divulgando 

algumas formas de controlo do DFIG que permitam assegurar o “Ride-Through Fault” e 

controlar a tensão através do fornecimento de potência reactiva, tendo em conta os actuais 

serviços de sistema.  

De seguida, apresentam-se algumas contribuições consideradas relevantes para o controlo 

dos DFIG, que são o objecto de estudo neste trabalho, quando aplicados em sistemas de 

produção eólica. 

Mullane e seus colaboradores [2005] apresentam uma forma de controlo não linear dos 

VSC (Voltage Source Converters) dos conversores electrónicos dos geradores eólicos que 

permite limitar as correntes nos conversores em caso de cavas de tensão e assim manter os 

conversores e, consequentemente, o gerador ligado à rede até à eliminação do defeito. A 

técnica de controlo dos conversores usada foi a linearização por feedback, e demonstra bons 

resultados. 

Sun e colegas [2004] desenvolveram um modelo de simulação em que utilizam a “Técnica 

de controlo vectorial” aplicada a ambos os conversores PWM (Pulse-Width Modulation), do 

lado do rotor e da rede, para conseguirem o controlo da velocidade do DFIG. Os esquemas da 

técnica aplicada estão ilustrados nas Figuras 2.6 e 2.7. 
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Figura 2.6 – Esquema do controlo vectorial para o conversor do lado do rotor [Sun et al., 2004]. 

 

 

Figura 2.7 – Esquema do controlo vectorial para o conversor do lado da rede [Sun et al., 2004]. 

 

É também realizado neste trabalho um controlo do ângulo de “pitch” e são consideradas 

as protecções da corrente limite no rotor e máxima tensão no barramento DC. É analisado o 

comportamento transitório da máquina durante e após um curto-circuito externo e 

conseguido o restabelecimento do funcionamento normal do DFIG após o defeito, sem a 

actuação das protecções internas da máquina, com o controlo implementado.  
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No artigo apresentado por Yao e colaboradores [2007] são aplicados os métodos DTC 

(Direct Torque Control) e MRAS (Model Reference Adaptive System) para o controlo dos 

conversores do DFIG com o objectivo de melhorar a capacidade de “Ride-Through Fault” do 

sistema de energia no caso de um defeito fase-terra externo. É considerada também a 

protecção dos conversores do DFIG. Após simulação é concluído que com a estratégia de 

controlo implementada o comportamento do sistema para uma situação de 

“Ride-Through Fault” é melhorado. 

Na comunicação apresentada por Morren & Haan [2005] é apresentada uma solução cujo 

objectivo é o de manter o DFIG ligado à rede em caso de defeito, e após a eliminação deste, 

retomar a potência que estava a produzir. A solução consiste na aplicação de um conjunto de 

resistências ao rotor da máquina através de tiristores, de forma a limitar a corrente no rotor, 

evitando assim a saída de serviço dos conversores electrónicos e melhorando a performance 

do DFIG durante o curto-circuito. Esta situação está ilustrada na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Conjunto de resistências acrescentado ao rotor do DFIG [Morren & Haan, 2005]. 

 

No caso do estudo apresentado por Anaya-Lara & Jenckins [2005] os autores demonstram 

que a redução da amplitude da corrente do rotor do DFIG durante um curto-circuito é 

conseguida através de injecção de potência reactiva a partir do conversor ligado à rede. 

Assim, as exigências ao conversor do lado do rotor para controlar o factor de potência e a 

tensão terminal durante um defeito na rede são inferiores, reduzindo a variação da corrente 

no rotor e permitindo que os conversores se mantenham ligados à rede durante o curto-

circuito. A solução de controlo construída neste trabalho está representada pelo esquema 

simplificado da Figura 2.9. 
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Figura 2.9 - Esquema de controlo sobre o binário electromagnético e tensão terminal/factor de 

potência do DFIG através dos conversores electrónicos ligados ao rotor (C1) e a rede eléctrica (C2) 

[Anaya-Lara & Jenkins, 2005]. 

Vieira e colaboradores [2007] introduziram uma inovadora estratégia de controlo “fuzzy” 

aplicada ao conversor do lado do rotor do DFIG. O desempenho destes controladores baseados 

em inteligência computacional é comparado com o dos controladores PI 

(Proporcional-Integral) para uma situação de defeito trifásico numa rede real. De acordo com 

os autores os resultados comprovam uma maior eficácia da sua estratégia de controlo no 

comportamento dinâmico do sistema eólico. 

Marques [2005], Paiva [2005] e seus colegas, estudaram um cenário de grande penetração 

eólica, nomeadamente numa rede de transporte de Portugal, sendo considerado o 

comportamento do DFIG na situação de cumprimento e não cumprimento do 

“Ride-Through Fault”. A técnica de controlo usada está ilustrada na Figura 2.10, onde se pode 

observar um bloco de controlo da tensão (contornado a tracejado) cujo objectivo é o de 

controlar a tensão terminal da máquina através do ajuste da quantidade de energia reactiva 

que é injectada na rede eléctrica. Com este método, o afundamento da tensão durante um 

curto-circuito tende a ser menor devido a uma maior quantidade de potência reactiva 

entregue pelo aerogerador à rede. 

 

Figura 2.10 - Malhas de controlo de potência activa e reactiva do DFIG [Marques et al., 2005]. 
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Hughes e colaboradores [2005] apresentaram um novo esquema de controlo para um DFIG 

para fornecer serviços de sistema à rede eléctrica, através de uma estratégia de controlo 

FMAC (Flexible Mandatory Access Control). É apresentada a capacidade de um parque eólico 

com turbinas DFIG em contribuir para o suporte de tensão e recuperação de defeitos, bem 

como controlo primário da frequência, e uma capacidade para melhorar a estabilidade 

transitória do sistema. O controlo é descrito e testado sendo apresentados resultados 

satisfatórios e demonstrativos da potencialidade do controlo apresentado. O controlo 

desenvolvido está ilustrado na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 – Diagrama de blocos do controlo FMAC adoptado em [Hughes et al., 2005]. 

 

Cartwright e colaboradores [2004] analisam as vantagens técnicas e comerciais na 

aplicação de soluções baseadas em FACTS (Flexible AC Transmission System) ou HVDC (High 

Voltage Direct Current) para melhorar a capacidade dos parques eólicos “offshore” em 

fornecerem os serviços de sistemas requeridos no Reino Unido. Foram considerados serviços 

como o “Ride-Through Fault” e fornecimento de energia reactiva, e analisados casos de 

turbinas eólicas baseadas em DFIG. Quando comparadas com as clássicas baterias de 

condensadores, foram constatados pelos autores os vários benefícios da utilização de FACTS, 

neste caso STATCOM’s (STATic COMpensator), e de HVDC’s em termos de estabilidade e 

capacidade para os parques eólicos fornecerem serviços de sistema. 

Kayıkcı & Milanovic [2007] exploram várias estratégias alternativas de controlo de tensão 

do aerogerador DFIG. Com esse objectivo são analisadas diferentes combinações de controlos 

de energia reactiva através do conversor electrónico do lado do rotor e do conversor do lado 

da rede. É testado o comportamento da máquina quando a tensão aos seus terminais atinge 
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valores baixos e verificado que o suporte à tensão, através do fornecimento de energia 

reactiva pode ser realizado através de apenas um dos conversores ou de ambos. São 

apresentados e analisados os resultados de estratégias de controlo da energia reactiva para 

vários casos: através apenas do conversor do lado do rotor; através de apenas o conversor do 

lado da rede; através de ambos os conversores num controlo não coordenado; através de 

ambos os conversores num controlo coordenado. 

Na Figura 2.12 é apresentado o diagrama de blocos do controlo não coordenado de 

energia reactiva de ambos os conversores electrónicos. Esta estratégia consiste na criação de 

sinais de referência de energia reactiva a ser gerada por cada conversor, de acordo com a 

quantidade de energia necessária para fazer de suporte à cava de tensão. Estes sinais de 

potência reactiva são gerados separadamente. 

 

Figura 2.12 – Diagrama de blocos do controlo não coordenado de energia reactiva [Kayıkcı & Milanovic, 
2007]. 

 

Através de simulações é provado que o melhor desempenho para o controlo de tensão 

através do fornecimento de energia reactiva é conseguido por um controlo coordenado de 

ambos os conversores. Este controlo é implementado através de um bloco que gera sinais de 

potência reactiva a ser gerada por cada conversor, em função da variação da tensão, sendo os 

sinais gerados através do mesmo bloco, o que permite um controlo mais exacto e produzindo 

melhores resultados. O diagrama de blocos correspondente ao sistema apresentado está 

representado na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 – Diagrama de blocos do controlo coordenado de energia reactiva [Kayıkcı & Milanovic, 
2007]. 

 

Existem outros componentes que poderão ter um papel significativo para a garantia de 

cumprimento do “Ride-Through Fault”, nomeadamente o controlo de “pitch”, mas verifica-se 

que este requisito exigido à produção eólica está intimamente ligado com a filosofia de 
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controlo de potência reactiva. Com base nos trabalhos apresentados, este controlo pode ser 

conseguido através de SVC (Static Var Compensator) ou actuando directamente nos 

conversores electrónicos dos DFIG, sendo uma exigência que as suas protecções, garantidas 

pelo “crowbar”, não actuem de modo a que os conversores se mantenham em funcionamento 

durante um curto-circuito, devido à sua importância para garantir o “Ride-Through Fault”. 

A brusca variação da corrente do rotor de um DFIG pode ocasionar o disparo da protecção 

da interface electrónica retirando os conversores de serviço, passando o DFIG a funcionar 

como um aerogerador de indução convencional. É portanto, imperial limitar a amplitude 

dessa corrente durante o defeito de modo a que as protecções não actuem e os conversores 

se mantenham em operação de modo a contribuírem para um melhor comportamento da 

máquina durante o curto-circuito. Deste modo procurou-se estudar o comportamento 

dinâmico do aerogerador DFIG com o objectivo de encontrar uma solução satisfatória para o 

controlo dos seus conversores para estes conduzirem a máquina a um bom comportamento em 

termos de “Ride-Through Fault” de fornecimento dos serviços de sistema hoje em dia exigidos 

à produção eólica. 

A estratégia de controlo do DFIG, para cumprir o “Ride-Through Fault”, adoptada neste 

trabalho é apresentada no ponto seguinte. 

 

2.3.3 - Estratégia de controlo do DFIG adoptada neste trabalho 

 

O gerador de indução duplamente alimentado, DFIG, permite a entrada ou saída de 

potência no circuito do estator bem como no circuito do rotor. Deste modo é possível obter 

um bom factor de potência para velocidades variáveis. Este tipo de máquina dispensa, assim, 

qualquer tipo de compensação “shunt” de correcção de factor de potência [Almeida, 2006; 

Ramtharam et al., 2007]. O sistema de controlo permite o funcionamento a velocidades 

variadas promovendo o desacoplamento entre a frequência eléctrica da rede e a frequência 

mecânica do rotor. 

 

Figura 2.14 - Diagrama de blocos de uma turbina eólica DFIG ligada à rede [Morren & Haan, 2005]. 
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O estator do gerador de indução duplamente alimentado está directamente ligado à rede, 

enquanto o rotor é alimentado através de um conversor de frequência variável, como se 

mostra na Figura 2.14. O fluxo de potência entre o rotor e a rede eléctrica tem que ser 

controlado tanto em magnitude como em direcção, de modo a produzir potência eléctrica a 

uma tensão e frequência constantes a uma velocidade de funcionamento diferente da 

síncrona, ou seja diferente da velocidade nominal. [Akhmatov et al., 2005]. 

O conversor de frequência variável é constituído por dois conversores PWM (Pulse Width 

Modulation) de quatro quadrantes compostos por IGBT’s (Insulated-Gate Bipolar Transistor) 

que estão ligados por um condensador DC (Direct Current - Corrente Contínua). O controlo do 

conversor de frequência variável inclui o conversor do lado do rotor (rotor-side converter), 

responsável pelo controlo independente da potência activa e reactiva a trocar com a rede 

[Tang & Xu, 1992; Pena et al., 1996], e o conversor do lado da rede (grid-side converter), 

cujo papel é manter a tensão do condensador DC constante independentemente da magnitude 

e direcção da potência [Svensson, 1998]. 

Para a modelização da máquina e sua representação em estudos de estabilidade 

transitória e em termos de comportamento dinâmico adoptou-se o modelo de 5ª ordem 

considerado em [Nunes et al., 2004; Kundur, 1993; Ekanayake et al., 2003] onde que os 

autores modelizam o aerogerador duplamente alimentado representando os seus parâmetros 

em coordenadas d-q (coordenadas segundo o eixo directo d e o eixo em quadratura q, 

desfasado 90º em relação ao directo), considerando o eixo d alinhado com o vector de fluxo 

magnético do estator.  

Relativamente às estratégias de controlo, as soluções propostas preconizam a adopção de 

controladores do tipo PI (proporcional-integral) para o controlo dos conversores electrónicos. 

A partir desta filosofia, o conversor ligado ao rotor do DFIG pode tanto controlar a tensão 

terminal da máquina, e consequentemente, a sua potência reactiva, como também a 

velocidade angular e por conseguinte, a potência activa produzida.  

Por outro lado, o conversor que liga a configuração CA-CC-CA à rede eléctrica controla 

somente a tensão contínua podendo, no entanto, ser também utilizado para compensar 

potência reactiva. Neste trabalho foi adoptada a estratégia de controlo denominada por 

“Técnica de Controlo Vectorial do fluxo do estator” adaptada a partir de [Svensson, 1998; 

Tang & Xu, 1992; Pena et al., 1996], que se divide em controlo do conversor do lado do rotor 

e controlo do conversor do lado do estator, em que ambos os controlos estão explicados com 

detalhe na literatura referida. 

O modelo do DFIG foi criado tendo em vista ser dotado da capacidade de cumprir o 

“Ride-Through Fault”, ou seja, sobreviver a cavas de tensão acima da curva da Figura 2.2 

(Pág. 9). Durante a ocorrência de cavas de tensão existe a obrigatoriedade de o aerogerador 

fornecer energia reactiva à rede, de acordo com a Figura 2.4, de modo a fazer de suporte às 

mesmas. Perante esta necessidade, foi implementado no modelo existente um bloco de 

controlo, baseado no controlo coordenado apresentado em [Kayıkcı & Milanovic, 2007], para 

permitir que a máquina seja capaz de fornecer energia reactiva dentro dos parâmetros 

mínimos requeridos. O sistema de controlo implementado está ilustrado na Figura 2.15.  
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Figura 2.15 – Sistema de controlo da energia reactiva. 

 

O funcionamento deste controlo consiste na detecção de um abaixamento súbito da 

tensão, que é detectado comparando a tensão de referência (Vt,ref=1p.u.), com a tensão aos 

terminais do parque (Vt). A magnitude dessa eventual cava de tensão é passada através de 

um controlador PI que gera um ponto de funcionamento de produção de potência reactiva 

(Qref) em que a máquina será obrigada a estar, de acordo com a curva definida na Figura 2.4, 

para fazer suporte à tensão. O “Bloco de controlo” gera então os sinais de potência reactiva a 

serem aplicados separadamente ao conversor do lado do rotor (Qref,rs) e ao conversor do 

lado da rede (Qref, gs). Estes sinais serão aplicados em cada um dos conversores no local da 

geração das correntes de referência que controlam a potência reactiva a ser gerada. 

No conversor do lado do rotor, o sinal Qref,rs é aplicado no bloco de geração da Ird (a 

componente da corrente que entra no rotor alinhada com o eixo directo d), responsável pela 

geração de potência reactiva, de acordo com a Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 – Geração das correntes por fase do “rotor-side converter”. 

 

No conversor do lado da rede, o sinal Qref, gs é aplicado no bloco de desacoplamento das 

correntes Idg (a componente da corrente que passa no conversor do lado da rede alinhada 

com o eixo directo d) e Iqg (a componente da corrente que passa no conversor do lado da 

rede alinhada com o eixo em quadratura q), sendo aplicado como sinal de referência à 

corrente Iqg, responsável pela geração de potência reactiva do conversor do lado da rede. 

Esta situação está ilustrada na Figura 2.17. 
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Figura 2.17 – Controlador desacoplado do “grid-side converter”. 

 

Este controlo garante o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte do parque eólico, 

fornecendo a energia reactiva de acordo com os serviços de sistema. 

Foi assegurada a protecção dos conversores electrónicos da DFIG para este modelo através 

de um “crowbar”, que os retira de serviço se a corrente no barramento DC ultrapassar 150% 

da corrente nominal dos conversores. Assim, o aerogerador foi modelizado para cumprir o 

“Ride-Through Fault” de forma a que o “crowbar” nunca actue. 

 2.4 - Sumário 

Neste capítulo foi abordado o estado actual da produção de energia eólica, em termos de 

tipos de aerogeradores utilizados e de serviços de sistema exigidos. 

Foi dado um especial destaque ao “Ride-Through Fault”, o serviço de sistema que serve 

de base a este trabalho, bem como ao DFIG, o aerogerador considerado neste trabalho para 

efeitos de simulação. 

Foram apresentadas várias técnicas de controlo do DFIG para melhorar a sua capacidade 

de cumprir o “Ride-Through Fault”, sendo apresentada por fim a estratégia de controlo deste 

aerogerador, adoptada neste trabalho. 

Uma vez analisadas as condições que um parque eólico tem que cumprir nos termos do 

“Ride-Through Fault”, e a estratégia de controlo dos seus aerogeradores para o fazerem, 

surgiu a necessidade de analisar a filosofia de protecções da interligação dos parques eólicos 

com a rede, para verificar se estas permitem ao produtor eólico cumprir este serviço de 

sistema.  

Uma análise aos sistemas de protecção em vigor em Portugal para a interligação dos 

parques eólicos com a rede é apresentada no Capítulo 3 desta tese. 
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Capítulo 3 

 
Interligação dos Parques Eólicos com a 
Rede Eléctrica: Sistema de Protecção 

 3.1 - Introdução 
 

Este capítulo apresenta as características actuais da filosofia de protecções de 

interligação dos parques eólicos com a rede eléctrica. Numa fase inicial é dada uma revisão 

teórica sobre defeitos nas redes, regime de neutro isolado e características fundamentais dos 

sistemas de protecção, bem como os tipos de relés e protecções existentes. Numa outra fase 

são apresentadas as características da filosofia actual das protecções para os produtores 

independentes em vigor em Portugal, entre outras condições técnicas de ligação exigidas. 

Hoje em dia a energia eléctrica é um dos principais recursos da sociedade industrializada. 

Desta forma, a economia dos países industrializados está directamente relacionada com a 

fiabilidade dos sistemas eléctricos de energia, pelo que estes devem proporcionar uma 

elevada continuidade e qualidade de serviço, apesar das frequentes perturbações (ocorrência 

de defeitos, avaria de equipamentos) inerentes ao seu funcionamento 

[EDP Distribuição, 2002]. 

As perturbações, na forma de defeitos, implicam na maior parte dos casos um aumento 

excessivo de corrente, que produz uma temperatura elevada no ponto de defeito, um 

sobreaquecimento excessivo nas linhas que o alimentam, e uma queda de tensão elevada que 

afecta o funcionamento normal dos equipamentos dos consumidores. As condições anormais 

de funcionamento são geralmente devidas a desvios de tensão, corrente ou frequência 

relativamente ao domínio dos valores permitidos [Pinto de Sá, 1992]. 

Neste contexto, os sistemas de protecção assumem um papel relevante, na medida em 

que permitem detectar a ocorrência das referidas perturbações, limitando o seu impacto no 

sistema de energia, desligando os equipamentos defeituosos com rapidez suficiente de modo 

a impedir o alastramento dos danos [EDP Distribuição, 2002; Blackburn & Domin, 2006]. 
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3.2 - Tipos de defeitos nas redes de distribuição 
 

Um defeito define-se como uma situação associada a uma mudança repentina e, por 

vezes, violenta do comportamento do sistema de energia [Ferreira, 2005]. Os defeitos numa 

rede de distribuição podem ser de origem interna ou externa.  

Os defeitos de origem externa podem ser causados pela ruptura de um suporte, de um 

condutor, ou de um isolador de uma linha aérea, bem como pelo contacto de ramos de 

árvores e de aves com os condutores. O depósito de agentes poluidores (poeiras) nas cadeias 

de isoladores também pode provocar o aparecimento defeitos nas linhas. Os defeitos de 

origem interna são aqueles que aparecem nas próprias redes não justificados por qualquer 

causa externa. É o caso das sobretensões devidas a fenómenos de ressonância ou de abertura 

de circuitos eléctricos em carga [EDP Distribuição, 2002]. 

Os defeitos manifestam-se sob a forma de sobretensões e sobreintensidades, podendo 

estas últimas ser de dois tipos: sobrecargas e curto-circuitos. Neste trabalho apenas se 

consideram defeitos provocados por curto-circuitos, e assim, apenas estes são analisados. 
 
3.2.1 - Curto-circuitos nas linhas de distribuição 
 

Quanto aos regimes de curto-circuito, estes verificam-se quando há supressão de 

isolamento entre dois ou três condutores, ou entre condutores e a terra, correspondendo a 

intensidades de corrente de valor muito superior ao que se verifica nos regimes de exploração 

normal. Este tipo de defeito é o que ocorre mais frequentemente nas redes eléctricas, 

devendo ser detectado e eliminado de forma a garantir uma protecção eficaz da rede 

[EDP Distribuição, 2002]. 

As correntes de curto-circuito são a consequência das mais diversas causas de defeitos, 

tais como: a ruptura do isolamento, a existência de corpos estranhos entre condutores, ou 

então as falsas manobras. O conhecimento do valor que pode atingir a intensidade de uma 

corrente de curto-circuito é indispensável para a exploração da rede, na medida em que é 

desta intensidade, e da sua duração, que depende a gravidade das repercussões decorrentes 

de um defeito. O valor da corrente de curto-circuito depende ainda de outros factores como a 

estrutura da rede, regime de neutro adoptado, resistência de defeito, e tipo de defeito 

[EDP Distribuição, 2002]. 

Os vários tipos de curto-circuitos estão ilustrados na Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 – Tipos de curto-circuitos [EDP Distribuição, 2002]. 
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(a) Curto-circuito trifásico sem terra 

(b) Curto-circuito trifásico com terra 

(c) Curto-circuito bifásico sem terra 

(d) Curto-circuito bifásico com terra 

(e) Curto-circuito monofásico 

 

Nos regimes (a) e (b) o sistema de forças electromotrizes que alimentam a rede e o 

sistema de intensidades de corrente de curto-circuito, são simétricos. Pressupõe-se que são 

iguais as impedâncias das três fases, bastando nestas circunstâncias estudar o que se passa 

numa das fases. 

Quanto aos regimes (c), (d) e (e) estes englobam-se na designação genérica de curto-

circuitos assimétricos, sendo o sistema de forças electromotrizes simétrico, mas o sistema de 

intensidades de corrente assimétrico [EDP Distribuição, 2002]. 

Os defeitos entre fases são eliminados pela actuação das protecções de máximo de 

intensidade, não sendo afectados pelo regime de neutro adoptado na rede de Média Tensão 

(MT).  

Os defeitos monofásicos à terra são, em grande parte de carácter fugitivo 

[EDP Distribuição, 2002]. Neste caso, a forma como o neutro está ligado à terra é o factor 

mais importante que determina o comportamento dum sistema de potência durante um 

defeito fase-terra, não existindo nenhum regime de neutro que possa ser considerado como 

óptimo, pois cada um apresenta determinadas características próprias que tornam a sua 

aplicação adequada para uma dada situação.  

Nas linhas de interligação dos parques eólicos com a rede eléctrica, onde estão instaladas 

as protecções do parque, o regime de neutro adoptado é o neutro isolado (como se verá mais 

à frente neste capítulo, no ponto 3.6.1 b)). O funcionamento deste regime de neutro é 

apresentado no ponto 3.3 deste capítulo. 

De referir que os defeitos fase-terra são os mais comuns nas linhas aéreas em Portugal 

(cerca de 80 a 85%), seguindo-se os defeitos entre fases (entre 10 a 15%) [Ferreira, 2005]. Os 

outros tipos de defeitos são muito raros e só acontecem em situações pontuais de pouca 

frequência. 

 3.3 - Regime de neutro adoptado na linha de interligação dos 
parques eólicos com a rede 

O comportamento de uma rede quando uma das fases contacta a terra é basicamente 

determinado pelo respectivo “Regime de Neutro”, isto é, pela natureza e valor da impedância 

inserida entre os pontos neutros e a terra [Ferreira, 2005].  

Existem três regimes de neutro distintos que se podem considerar ao nível de uma rede de 

MT sendo eles o neutro isolado, neutro directamente ligado à terra e neutro indirectamente 

ligado à terra [EDP Distribuição, 2002]. 

Neste trabalho são apenas apresentadas as características do regime de neutro isolado, 

presente na linha de interligação dos parques eólicos com a rede eléctrica. 
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3.3.1-Regime de Neutro Isolado 
 

Nas redes com regime de neutro isolado o neutro encontra-se galvanicamente isolado da 

terra, ou ligado a ela por uma impedância muito elevada, como o primário de um 

transformador de tensão. Assim a ligação à terra processa-se exclusivamente pelas 

capacidades distribuídas por linhas, cabos e transformadores de distribuição 

[EDP Distribuição, 2002]. Este sistema está representado na Figura 3.2.  
 

 
Figura 3.2 – Regime de neutro isolado [EDP Distribuição, 2002]. 

 

Se as fases forem perfeitamente transpostas, as tensões fase-terra para as três fases terão 

valores iguais e estarão desfasadas entre si de 120°, não havendo consequentemente 

diferença de potencial entre o ponto de neutro do transformador da subestação alimentadora 

e o ponto de neutro das capacitâncias do sistema. 

Este regime de neutro é caracterizado por um acentuado desequilíbrio de tensões em caso 

de defeito fase-terra, com a tensão no neutro a atingir, em módulo, a tensão simples, e as 

tensões nas fases sem defeito a subirem à tensão composta.  

O valor da corrente máxima de defeito depende directamente da capacidade total à terra 

da rede, e as correntes residuais nas diversas linhas são proporcionais às respectivas 

capacidades, excepto na linha em defeito [EDP Distribuição, 2002]. 

Face ao reduzido valor assumido pela corrente de defeito deverão ser utilizados os 

seguintes métodos de protecção, usados ou não em simultâneo [EDP Distribuição, 2002]: 

- Ao nível do barramento MT: análise da tensão homopolar associada a dispositivos de 

pesquisa automática da linha com defeito, sendo necessário recorrer a um gerador de tensões 

homopolares para a realização da referida análise. Esta protecção de tensão homopolar não é 

selectiva pois serão colocadas fora de serviço as linhas sãs. No entanto, permite eliminar 

defeitos que não seriam detectados de outra forma. Trata-se de uma protecção bastante 

simples, funcionando normalmente como reserva da protecção seguinte; 

- Ao nível dos painéis das saídas MT: detecção do trânsito de potência reactiva. Neste 

caso, existe selectividade, pois as protecções direccionais de potência reactiva permitem 

identificar a saída em defeito. De facto, a corrente de defeito é do tipo capacitiva e 

independente da resistência do defeito e, além disso, a protecção só deverá dar ordem de 

abertura à linha se a potência reactiva circular no sentido desta para o barramento MT. 
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Este sistema de neutro é principalmente utilizado em redes aéreas e curtas, pois as 

correntes de defeito, podendo-se manter durante períodos de tempo longos, devem ter 

valores baixos. O sistema de neutro isolado é muito pouco utilizado, uma vez que impõe 

limitações ao desenvolvimento das redes. Este desenvolvimento está inevitavelmente 

associado a um aumento do comprimento das redes e da extensão das mesmas em cabo 

subterrâneo, representando um aumento significativo das correntes capacitivas homopolares 

[EDP Distribuição, 2002]. 

É o regime de neutro adoptado pela entidade distribuidora, a EDP, para a interligação dos 

parques eólicos com a subestação de distribuição. 

Revistos os tipos de defeitos mais comuns nas linhas aéreas, bem como o regime de 

neutro adoptado na linha de interligação, é importante especificar as características mais 

importantes que as protecções, em geral, devem ter, para garantir um bom funcionamento do 

sistema de energia. 
 

3.4 - Características gerais das protecções das redes de 
distribuição 

 

Para que as perturbações na rede possam ser eliminadas de modo eficiente, as protecções 

terão que responder a um conjunto de exigências, tais como: zonas de protecção e 

redundâncias; selectividade; sensibilidade; rapidez; segurança, fiabilidade; preço razoável. 

Estas características serão explicadas de seguida. 
 
3.4.1 – Zonas de protecção e redundâncias  
 

A definição de zonas de protecção é o que permite obter a selectividade. Consiste em 

definir um conjunto de equipamentos que, por projecto, uma protecção deverá proteger. 

Assim uma protecção associada a uma zona de protecção deverá ter a capacidade de detectar 

um defeito que ocorra apenas dentro dela, e desligar apenas os equipamentos dessa zona 

[Ferreira, 2005; Blackburn & Domin, 2006].   

A Figura 3.3 ilustra um pequeno sistema e zonas de protecção correspondentes.  
 

 
Figura 3.3 – Zonas de protecção: intersectam-se e devem cobrir todo o sistema [Pinto de Sá, 1992]. 



Capítulo 3 – Interligação dos Parques Eólicos com a Rede Eléctrica: Sistema de Protecção 

28 
 

Note-se que há sobreposições (por exemplo a zona de protecção do barramento de MT do 

transformador também o cobre a este e às linhas a montante). As sobreposições visam criar 

reservas (backup) de actuação face à eventualidade de incorrecto funcionamento da 

protecção primária, ou disjuntor por ela comandado [Pinto de Sá, 1992].  
 
3.4.2 - Selectividade  
 

A sobreposição de zonas de protecção referida no ponto 3.4.1 requer um tratamento 

conjunto das protecções de um sistema de energia, que por isso constituem elas próprias um 

sistema, o sistema de protecções. Selectividade é o requisito que um sistema de protecções 

deve satisfazer de isolar apenas o equipamento defeituoso ou minimizar a perda de 

funcionalidade do sistema de Energia [Pinto de Sá, 1992; Ferreira, 2005; 

Blackburn & Domin, 2006].  

A selectividade requer, obviamente, que a cada zona de protecção se associem 

disjuntores terminais que permitam o referido isolamento específico. Na Figura 3.4 ilustram-

se exemplos de eliminação selectiva de defeitos, para o sistema exemplificado na Figura 3.3. 
 

 
 
Figura 3.4 – Ilustração da Selectividade: um curto-circuito deve levar ao isolamento da menor zona de 

protecção possível [Pinto de Sá, 1992]. 
 

A selectividade tem uma importância fundamental, principalmente para cumprir a 

exigência da máxima continuidade de serviço dos consumidores, pois a não operação de uma 

protecção ou a sua operação indevida levam a que o serviço seja interrompido 

desnecessariamente em certas zonas da rede [Pinto de Sá, 1992; Ferreira, 2005].  
 
3.4.3 - Sensibilidade 
 

Sensibilidade é o requisito que as protecções devem satisfazer de operar de uma forma 

fiável nas condições mínimas de defeito, na sua zona de actuação, e permanecerem estáveis 

nas condições máximas de carga [Pinto de Sá, 1992; Ferreira, 2005]. 
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Considere-se a Figura 3.5:  
 

 
Figura 3.5 – Sensibilidade e Selectividade: a protecção em A deve "ver" todos os defeitos a jusante de C 

sem pôr em risco a selectividade do sistema [Pinto de Sá, 1992]. 
 

A zona de actuação primária da protecção em A será o troço A-B. A protecção A deverá, 

portanto, ser sensível a defeitos que se verifiquem na zona A-B. No caso de defeito na zona 

B-C, a protecção que deve actuar prioritariamente, de modo a garantir a selectividade, será a 

de B. Contudo, se esta falhar é permitido e desejável, que a protecção em A actue. Esta 

protecção funcionará assim como reserva da protecção B (protecção secundária de B-C). 

Consequentemente, neste caso a protecção em A deverá também ser sensível aos defeitos no 

fim do troço B-C, devendo no entanto, para cumprir a selectividade, actuar apenas no caso da 

protecção em B falhar [Pinto de Sá, 1992].  

A detecção de defeitos fase-terra muito resistivos, em particular, coloca sérios desafios à 

sensibilidade das protecções [Blackburn & Domin, 2006]. 

Selectividade e sensibilidade são requisitos fundamentais dos sistemas de protecção, 

muitas vezes em conflito. Nesses conflitos a selectividade deverá ser considerada como 

prioritária, como uma restrição funcional do projecto do sistema de protecções, enquanto a 

sensibilidade será um objectivo a maximizar [Pinto de Sá, 1992].  
 
3.4.4 - Rapidez 
 

Em regra, um curto-circuito deve ser eliminado com a máxima rapidez de modo a reduzir 

os estragos nos equipamentos e reduzir a duração da queda ou falta de tensão aos 

consumidores, bem como aumentar a eficiência do reengate automático das linhas e 

barramentos, mas principalmente manter a estabilidade da rede [Pinto de Sá, 1992; 

Ferreira, 2005]. 

Considerando que o tempo total de eliminação de um defeito depende do tempo de 

actuação das protecções somado ao tempo de actuação dos disjuntores, contado desde a 

recepção da ordem de abertura até à extinção do arco, há que considerar que por vezes 

aquele tempo deve incluir a possibilidade de falha das protecções principais e o disparo das 

de reserva. Os disjuntores utilizados nas redes de transmissão hoje em dia têm tempos de 

abertura que se compreendem entre os 20 e os 100 milissegundos, sendo 40 milissegundos um 

valor típico [Pinto de Sá, 1992; Ferreira, 2005].  
 
3.4.5 - Segurança 
 

A segurança é o requisito de uma protecção não operar incorrectamente sob condições em 

que não seja previsto que actue [Pinto de Sá, 1992; Blackburn & Domin, 2006].  

Note-se que a segurança é um requisito de cada protecção, enquanto a selectividade é 

essencialmente um requisito do sistema de protecções, da forma como se coordenam entre 

si. A segurança significa que a protecção não opera intempestivamente, por exemplo devido a 

interferências electromagnéticas ou a má interpretação de sinais provenientes do 

equipamento ou da rede [Pinto de Sá, 1992].  
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A segurança é um requisito cuja satisfação está em geral em contradição com os da 

rapidez e da sensibilidade. Satisfazer todos estes requisitos contraditórios é a principal 

dificuldade do projecto das protecções.  
 
3.4.6 - Fiabilidade 
 

A fiabilidade é um dos mais importantes requisitos das protecções. Para melhorar a 

fiabilidade de uma protecção, esta deverá ser simples do ponto de vista construtivo.  

Uma protecção passa cerca de 99,9% do seu tempo de vida no estado estacionário. 

Durante este período de tempo há tendência para se verificar uma deterioração dos 

componentes da protecção de tal modo que, quando ocorre um defeito, a protecção pode não 

ser capaz de ter a resposta adequada [Pinto de Sá, 1992]. 

A fiabilidade completa de uma protecção é, obviamente, impossível de obter, existindo 

sempre um risco de não funcionamento, quer devido a defeitos no equipamento, quer a erros 

humanos. Por isso a existência de protecções de reserva é um requisito universal dos sistemas 

de protecção [Pinto de Sá, 1992].  

A fiabilidade não deve ser confundida com a segurança de uma protecção. A segurança 

requer que não efectue disparos intempestivos, enquanto a fiabilidade requer que dispare 

sempre que necessário. 
 
3.4.7 - Preço razoável 
 

É difícil contabilizar economicamente os benefícios que um sistema de protecção pode ter 

para um sistema de energia, sendo encarado como um seguro associado à operação do 

sistema.   

Historicamente, o preço de uma protecção tem sido relativamente proporcional ao valor 

do equipamento protegido [Pinto de Sá, 1992]. O custo associado aos sistemas de protecção 

corresponde a uma percentagem diminuta do preço total (inferior a 3%), sendo que as 

variações no preço das protecções terão pouca influência no custo total de uma instalação 

[Ferreira, 2005]. 

Analisadas as características fundamentais das protecções para o bom funcionamento do 

sistema de energia, é importante abordar os tipos de relés e protecções existentes, o que é 

realizado de seguida no subcapítulo 3.5. 

 3.5 - Tipos de relés e protecções utilizados nas redes de 
distribuição 

Os sistemas de protecção têm sofrido, ao longo do tempo, uma grande evolução. 

A estrutura da rede, potência veiculada, e tipo de consumidores de uma rede são factores 

que influenciam a escolha das características do sistema de protecção, quer ao nível do seu 

princípio de funcionamento, quer ao nível do maior ou menor grau de sensibilidade, rapidez e 

selectividade de actuação [EDP Distribuição, 2002]. 
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De acordo com as grandezas físicas a que são sensíveis, os relés principais podem ser 

classificados como [Pinto de Sá, 1992]: 

 -Relés de intensidade - sensíveis à variação do valor eficaz da intensidade de corrente 

eléctrica;  

-Relés de tensão - sensíveis à variação do valor eficaz da tensão da rede; 

-Relés direccionais de potência - sensíveis ao valor do fluxo de potência na rede e seu 

sentido;  

-Relés de impedância - sensíveis a uma variação de impedância de uma linha ou 

transformador;  

-Relés de frequência - sensíveis à variação da frequência na rede;  

-Relés térmicos - sensíveis ao aumento de temperatura produzido por uma 

sobreintensidade ou por outras condições anormais de funcionamento.  

Os relés suplementares, por sua vez, podem ser classificados de acordo com a sua função 

na parte lógica da protecção. Assim, consideram-se [Pinto de Sá, 1992]:  

-Relés temporizadores - relés que, recebendo sinais lógicos dos medidores, introduzem um 

determinado atraso na sua actuação;  

-Relés auxiliares - relés cuja função é excitar o circuito de disparo dos disjuntores. Estes 

relés têm que ter poder de fecho, o que não acontece nos restantes (tanto medidores como 

suplementares). Muitas vezes os relés auxiliares destinam-se simplesmente à interligação dos 

elementos da protecção, não necessitando neste caso de exibir poder de fecho.   

-Relés de sinalização - sinalizam e registam a operação das protecções.  

Quer os relés principais quer os suplementares podem ser, quanto ao princípio de 

funcionamento, electromecânicos (actuando de acordo com os princípios da conversão 

electromecânica de energia), estáticos (cujos elementos são semicondutores não 

programáveis) e digitais, baseados em microprocessadores [Pinto de Sá, 1992].  

A classificação das protecções é muitas vezes similar à dos relés. Por exemplo, protecção 

de máxima intensidade: protecção sensível à corrente; protecção de mínima tensão: 

protecção sensível a um determinado valor de tensão.  

É usual estabelecer classificações adicionais para as protecções, assim 

[Pinto de Sá, 1992]:  

-Se a protecção for capaz de actuar no disjuntor directamente, recebe o nome de 

protecção directa; se a actuação no disjuntor for feita excitando uma bobina (bobina de 

disparo do disjuntor), a protecção recebe o nome de indirecta. Neste caso necessita de uma 

fonte auxiliar de energia.  

-Muitas vezes confundida com a anterior classificação existe também uma classificação de 

acordo com a forma de ligação dos relés medidores da protecção. Assim, uma protecção será 

primária se os relés medidores que a compõem estiverem directamente ligados ao circuito 

que protegem. Se estiverem ligados ao circuito através de transformadores de intensidade 

e/ou transformadores de tensão, diz-se secundária.  
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Existe uma prática internacional comum de designar as protecções através de um código 

numérico definido pela organização norte-americana ANSI/IEEE. Os códigos definidos assim 

estão indicados na tabela seguinte: 

 
Tabela 3.1 – Códigos numéricos usados para designação sintética das protecções [Pinto de Sá, 1992]. 

 

 3.6 - Sistemas de protecção para unidades independentes de 
produção  
 

Desde a promulgação do decreto-lei 189/88 de 27 de Maio, que veio estabelecer as 

disposições legais que permitiram o início da actividade de produção de energia, a entidades 

distintas da EDP, inúmeras unidades de produção independente têm sido interligadas nas 

redes de AT (Alta Tensão) e MT (Média Tensão) da EDP Distribuição. 

Neste contexto, coloca-se um conjunto de novos problemas à exploração das redes de 

energia. Desta forma, para a interligação destas unidades de produção de energia é 

necessária a satisfação de alguns requisitos técnicos, entre os quais a compatibilização da 

rede de distribuição com a unidade de produção de energia, de modo a que a interligação 

desta unidade de produção não tenha como consequência uma diminuição da qualidade de 

serviço. Assim foram criados requisitos para a interligação da produção dispersa com a rede 

[EDP Distribuição, 2002]. 
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3.6.1 - Condições técnicas de ligação à rede receptora  
 

a) A ligação à rede receptora implica a instalação de um conjunto de protecções de 

interligação, destinadas a impedir que a instalação de produção possa perturbar o 

funcionamento das instalações de utilização ligadas à rede receptora, e a reduzir ao mínimo 

os riscos de acidentes ligados com a presença de geradores na rede [EDP Distribuição, 2002]. 

Mais concretamente, estas protecções devem assegurar a separação rápida e automática da 

instalação da rede em caso da ocorrência de defeitos na linha de interligação, ou no caso de 

se verificar o desaparecimento da tensão da rede receptora.  

Assim sendo, e de acordo com o “Guia Técnico das Instalações de Produção Independente 

de Energia Eléctrica”, a constituição típica de um bloco de protecções de interligação entre a 

rede e o produtor independente deverá ser a seguinte: 

- Protecção de máximo/mínimo de frequência (81, ANSI); 

- Protecção de máximo (59, ANSI) e de mínimo (27, ANSI) de tensão, bifásica e trifásica, 

respectivamente; 

- Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI); 

- Protecção de máximo de corrente (51) trifásica. 

Os transformadores de tensão, aos quais estas protecções estão associadas, devem ser 

ligados a montante do disjuntor de interligação (lado da rede receptora), de tal modo que, no 

caso do disjuntor de interligação estar aberto, seja possível detectar o regresso da tensão na 

rede receptora [EDP Distribuição, 2002]. 
 

b) A regulação destas protecções, de acordo com a legislação, é da responsabilidade da 

entidade proprietária de rede receptora. No caso da EDP Distribuição – Norte, foram 

adoptados os seguintes cenários de regulação: 
 

 
(*) Dependente do comprimento total da saída e do tipo de rede (aérea ou subterrânea) 

onde se encontra interligada a unidade independente de produção. 

Tabela 3.2 – Cenário 1 das protecções [EDP Distribuição, 2002]. 
 

 
(**) Umin, tensão mínima de funcionamento da protecção de frequência 

Tabela 3.3 – Cenário 2 das protecções [EDP Distribuição, 2002]. 
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O facto dos disjuntores das linhas efectuarem ciclos de religação rápida (300 

milissegundos), de forma a eliminar os defeitos fugitivos, implica que as protecções de 

interligação tenham de funcionar instantaneamente, de modo a que sejam evitados paralelos 

intempestivos no momento do fecho dos disjuntores. No entanto, perante este Cenário 1 

podem surgir situações que resultem num funcionamento indevido das protecções de 

interligação [EDP Distribuição, 2002]. 

Por exemplo, a existência de um defeito num painel MT, diferente daquele ao qual a 

unidade de produção está interligada, pode originar a actuação intempestiva das protecções 

de interligação (nomeadamente a protecção de mínimo de tensão e protecção de máximo de 

tensão homopolar). 

Em alternativa, surgiu assim o Cenário 2, mais favorável para o produtor, no qual se 

poderão temporizar as protecções de interligação que detectam curto-circuitos na rede 

(mínimo de tensão e máximo de tensão homopolar). Como contrapartida, este segundo 

cenário exige a instalação de um sistema de detecção de tensão (inteiramente custeado pelo 

produtor independente) na saída da subestação de interligação, e a adição de uma segunda 

protecção de mínimo de tensão trifásica às protecções de interligação, regulada em função 

do limite de tensão para o qual a protecção de frequência bloqueia quando a tensão diminui 

(120%×Umín, ver Tabela 3.3) [EDP Distribuição, 2002].  

Neste cenário, as protecções de máximo/mínimo de frequência e de máximo de tensão 

continuam a funcionar instantaneamente.  

Com a adopção do Cenário 2 fica garantida a inexistência de paralelos intempestivos, 

resultantes de religações rápidas, bem como a melhoria da continuidade de serviço ao nível 

da instalação de produção [EDP Distribuição, 2002]. Justifica-se a adopção deste cenário se 

for comprovado que a instalação se desliga da rede com muita frequência.   

 

c) Após a instalação de produção ser desligada da rede receptora pela actuação das 

protecções de interligação, a reposição do paralelo só pode ser efectuada passado no mínimo 

3 minutos após a estabilização da tensão na rede entre 80 e 110% da tensão nominal. 

A fim de evitar religações, o sistema de religação automático do produtor independente à 

rede receptora deve desligar a unidade de produção de forma definitiva, caso ocorra um 

disparo após a primeira tentativa de reposição de serviço, só podendo ser reposto o serviço 

manualmente após eliminação do defeito [EDP Distribuição, 2002]. 

 

d) Para além das protecções de interligação referidas anteriormente, outra das condições 

técnicas de ligação à rede receptora, definidas no “Guia Técnico das Instalações de Produção 

Independente de Energia Eléctrica”, diz respeito ao regime de neutro da instalação de 

produção independente. 

Sendo assim, nas instalações de produção ligadas a redes AT ou MT, cuja ligação é 

obrigatoriamente feita por meio de transformador, o neutro do lado da rede deve ficar 

isolado, de forma a ser compatível com o regime de neutro existente na rede receptora. Um 

dos enrolamentos do transformador (primário ou secundário) deverá estar ligado em triângulo 

[EDP Distribuição, 2002]. 
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e) Durante a realização de trabalhos em tensão (TET), na saída MT da subestação 

interligada ao produtor independente, não é permitido o funcionamento em paralelo deste 

com a rede receptora, caso a potência da instalação de produção seja inferior a 1000 kVA. 

Porém, tal realidade já não se verifica quando a potência da instalação de produção é 

igual ou superior a 1000 kVA. Neste caso, é permitido o funcionamento em paralelo com a 

rede durante a execução de TET, desde que exista um comutador de regime especial de 

exploração (REE), que anule as temporizações das protecções de mínimo de tensão trifásica e 

máximo de tensão homopolar [EDP Distribuição, 2002]. 

As instalações de produção ligadas em AT deverão ser igualmente equipadas com um 

comutador de REE, caso os respectivos produtores independentes pretendam continuar a 

fornecer energia à rede AT, durante a execução de TET [EDP Distribuição, 2002]. 
 

 3.7 - Sumário  

 

Neste capítulo foram inicialmente abordados os tipos de curto-circuitos que ocorrem nas 

linhas de distribuição. 

Foi também dada uma pequena descrição do regime de neutro considerado no troço de 

interligação dos parques eólicos com a rede eléctrica em Portugal, o neutro isolado. 

Noutra fase foram apresentadas as características gerais consideradas fundamentais a 

uma boa protecção de um sistema de energia. 

Foram também definidos os tipos de relés e protecções aplicados nas redes de distribuição 

para garantir o bom funcionamento de um sistema de energia. 

Por fim foram apresentadas as condições técnicas para a interligação dos parques eólicos 

com a rede eléctrica, consideradas em Portugal, bem como os dois cenários de protecções 

presentes na filosofia actual.  

Através da análise destas condições verifica-se que dificilmente será possível cumprir o 

“Ride-Though Fault”, como é exigido pelos novos serviços de sistemas. Deste modo surgiu a 

necessidade de analisar e testar os sistemas de protecção em vigor para avaliar a 

possibilidade de estes permitirem a um parque eólico realizar o “Ride-Through Fault”.  

No próximo capítulo são apresentados os resultados das simulações tendo em vista o 

objectivo citado.  
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Capítulo 4 

 

“Ride-Through Fault” em Parques 
Eólicos: Teste às parametrizações 
actuais dos sistemas de protecção 

 

 4.1 - Introdução 
 

O “Ride-Through Fault” consiste na capacidade de um parque eólico sobreviver a 

afundamentos de tensão, dentro de um perfil pré-definido de tensão (ver Figura 2.2, pág. 9), 

mantendo-se ligado à rede durante o defeito. 

 Para ser possível aos parques eólicos satisfazerem as exigências deste serviço de sistema 

não basta terem a capacidade de o efectuar, também é necessário que as protecções de 

interligação com a rede o permitam. 

Assim, neste capítulo são apresentados resultados de simulações com a filosofia actual de 

protecções para a interligação dos parques eólicos com a rede, em várias situações de 

defeito, para avaliar o seu comportamento na situação de “Ride-Through Fault”. Para efeitos 

de simulação foi adoptado um modelo de um parque eólico, baseado em apenas um 

aerogerador do tipo DFIG. 

Inicialmente, é apresentado o modelo da rede de interligação com a subestação elevadora 

a que o parque está ligado, bem como o modelo do parque eólico considerado.  

Posteriormente são apresentadas as modelizações dos dois cenários existentes de 

protecções da interligação, no programa de simulação PSCAD/EMTDC® [Manitoba, 2006]. 

Finalmente, são divulgados os resultados dos testes de modo a comprovar o 

comportamento dos dois cenários de protecções existentes, em situações de defeito fora da 

linha de interligação do parque eólico com a rede. 
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4.2 - Modelo da rede de distribuição e do parque eólico para 
efeitos de simulação 

 

O modelo do parque eólico, seu aerogerador, e respectiva rede em que está inserido 

foram criados no software de transitórios electromagnéticos PSCAD/EMTDC®, apresentado 

com maior detalhe no Anexo A.  

A Figura 4.1 mostra a rede de distribuição considerada neste trabalho para simular e 

validar o comportamento dos dois cenários de protecção, para uma diversos tipos de defeito. 

 
Figura 4.1 – Típica rede de distribuição. 

 

É modelizada no programa PSCAD/EMTDC® uma típica rede portuguesa, representada na 

Figura 4.1, onde o parque eólico está ligado à rede de distribuição através dum transformador 

elevador 0.69/15kV ligado em estrela-triângulo, e o regime de neutro adoptado para o troço 

de interligação do parque com a subestação é o neutro isolado, como é exigível pelo 

regulamento da empresa de distribuição (ver ponto 3.6.1). As cargas da rede representam 

cerca de 1.83MW de potência activa e 0.37MVar de potência reactiva, a uma tensão de 15kV. 

Mais detalhes da rede de distribuição estão disponíveis no Anexo B. 

O serviço de sistema “Ride-Through Fault”, é exigido para defeitos num painel que não 

seja o mesmo da interligação do parque com a subestação. Deste modo os defeitos foram 

simulados ao longo do ramal da saída 1 da subestação (ver Figura 4.1). 

O modelo do parque eólico consiste apenas num aerogerador do tipo duplamente 

alimentado (DFIG), de potência nominal de 0.848MW. Mais detalhes sobre os parâmetros do 

parque eólico, nomeadamente do conjunto turbina-gerador, encontram-se no Anexo C.  

O modelo do DFIG adoptado, bem como a estratégia de controlo adoptada de modo a 

fornecer a capacidade de “Ride-Through Fault” ao parque eólico, foi já especificado no ponto 

2.3.3 do Capítulo 2. O aerogerador foi modelizado para extrair a máxima potência do vento. 
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O modelo de vento considerado neste trabalho foi o modelo genérico usado em estudos de 

estabilidade em sistemas de turbinas eólicas [Anderson & Bose, 1983].  

4.3 – Avaliação da capacidade da filosofia actual de protecções 
para permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte 
do parque eólico 

 

Neste subcapítulo estão apresentados os resultados de simulação dos testes para avaliação 

da capacidade do parque eólico modelizado cumprir o “Ride-Through Fault”, segundo a 

filosofia actual das protecções de interligação com a rede. Estes testes englobam os dois 

cenários de protecções para vários tipos de defeitos impedantes provocados numa linha 

adjacente à linha de interligação do parque com a subestação. Foram considerados vários 

tipos de defeitos, em vários pontos da rede e serão apresentados três casos ilustrativos dos 

resultados encontrados. 

A protecção de máximo de tensão homopolar, presente no Cenário 1 e no Cenário 2 das 

protecções depende do comprimento da linha de interligação (ver Tabela 3.2, pág. 33), é 

dependente do comprimento e tipo da linha de interligação do parque eólico com a rede 

eléctrica. À imagem desta, a segunda protecção de mínimo de tensão, presente apenas no 

Cenário 2, também é variável, dependendo da tensão mínima de funcionamento da protecção 

de frequência considerada. De modo a realizar um teste fiável a estas duas protecções surgiu 

a necessidade de obter valores típicos das mesmas, calibrados em parques eólicos reais. 

Foram amavelmente cedidos pela entidade distribuidora de energia, a EDP, dados 

relativos às protecções de dois parques eólicos, o Parque Eólico Boneca I (PEI) e o Parque 

Eólico Boneca II (PEII), interligados com a subestação de Entre-os-Rios. O Parque Eólico 

Boneca I tem uma potência instalada de 0.66MVA e está inserido numa rede de distribuição 

que compreende várias cargas e outros parques eólicos. O Parque Eólico Boneca II tem uma 

potência instalada de 8.62MVA e dispõe de uma linha dedicada de interligação com a 

subestação. Estes dois parques representam duas situações típicas, e ao mesmo tempo 

bastante distintas, de interligação de parques eólicos com a subestação, sendo ainda maior o 

interesse da análise das protecções de máximo de tensão homopolar e de mínimo de tensão 

destes dois casos.   

Para efeitos de simplificação e clareza, tirando a potência e frequência, todas as 

grandezas estão representadas graficamente no sistema por unidade (p.u.), tendo por base os 

valores nominais da máquina e da rede. Detalhes sobre o sistema p.u. podem ser consultados 

no Anexo D.  
 
4.3.1 - Parâmetros das protecções da filosofia actual e seu 
dimensionamento no programa de simulação 
 

A modelização de cada protecção de interligação com a rede, de acordo com a filosofia 

actual, criada no programa de simulação PSCAD/EMTDC® está apresentada de seguida: 

 

a) A protecção de mínimo de tensão (27, ANSI), sensível à variação do valor eficaz da 

tensão composta da rede, está calibrada para actuar instantaneamente no caso do Cenário 1, 

de acordo com a Tabela 3.2 (pág. 33) e, passado um segundo, no caso do Cenário 2, como 
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mostra a Tabela 3.3 (pág. 33). Isto acontece quando a tensão baixar para valores inferiores a 

85% da tensão nominal da rede.  

Para o Cenário 1, esta protecção foi modelizada no software de simulação para fazer 

actuar o disjuntor quando a tensão composta da rede baixar de 85% (0.85 p.u.) da tensão 

nominal.  

Para o Cenário 2, a protecção está temporizada para actuar só passado um segundo da 

detecção de abaixamentos de tensão para valores inferiores a 85% (0.85 p.u.) da tensão 

nominal, mas só se a situação se mantiver durante esse espaço de tempo. Se o defeito já tiver 

sido eliminado a protecção temporizada não actua.  

 

b) A protecção de máximo de intensidade (51, ANSI), sensível à variação da intensidade de 

corrente em cada fase, está calibrada em ambos os cenários de protecção para 130% da 

corrente nominal por fase, e temporizada a 1 segundo. Considerando como potência de base 

a potência do aerogerador (Pb=0.848MVA) e como tensão de base a tensão da rede de 

distribuição (Vb=15kV), através da Equação 4.1 obtém-se a corrente de base, que será igual à 

corrente nominal da máquina. 
 

         

A
V

S
I

b

b
b 4,32

150003

848000

3
=

×
=

×
=                         (4.1) 

 

Sendo a corrente nominal da máquina igual ao valor de base da intensidade de corrente, 

em ambos os cenários de protecções, foi programado que o disjuntor dispare passado um 

segundo, se a corrente ultrapassar 130% (1.3 p.u.) dessa mesma corrente nominal, em 

qualquer uma das fases.  
 

c) A protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI), sensível ao valor eficaz da 

tensão composta, está calibrada para actuar instantaneamente em ambos os cenários de 

protecção, se a tensão entre duas fases ultrapassar 115% da tensão nominal. 

Como a tensão nominal é igual à tensão de base considerada, foi dimensionado no 

programa de simulação que o disjuntor actue instantaneamente, caso a tensão entre 

quaisquer duas fases ultrapasse os 115% (1.15 p.u.) do seu valor nominal. 

 

d) A protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI) está parametrizada para 

actuar instantaneamente, em ambos os cenários de protecção, se a frequência ultrapassar o 

limite superior de 50.2Hz e inferior de 49.8Hz, respectivamente. Assim, esta protecção foi 

modelizada no programa de simulação para fazer actuar o disjuntor caso a frequência 

ultrapasse esses limites. 

 

e) A protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI) tem um calibre cujo valor é 

dependente do comprimento total da saída e do tipo de rede (aérea ou subterrânea) onde se 

encontra interligada a unidade independente de produção. Como o calibre desta protecção é 

variável foi necessário ter em conta situações típicas de parques reais. 

A título de exemplo foram considerados os parâmetros desta protecção de dois parques 

eólicos, dados fornecidos pela EDP, para teste em situações defeitos na rede. 
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O Parque Eólico Boneca I dispõe de uma protecção de máximo de tensão homopolar 

calibrada para actuar quando a tensão terminal do parque for inferior a 10% da tensão 

nominal. Esta protecção foi dimensionada no programa de simulação para actuar sempre que 

a tensão homopolar seja inferior a 10% (0.1 p.u.) da tensão nominal, instantaneamente para o 

Cenário 1, e passado um segundo no caso do Cenário 2 

O calibre desta protecção considerado no Parque Eólico Boneca II é de 53% da tensão 

nominal. Para o Parque Eólico Boneca II, o calibre da tensão foi então considerado 53% 

(0.53 p.u.) da tensão, a actuar instantaneamente para o Cenário 1 e passado um segundo para 

o Cenário 2. 

 

f) A segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI), sensível à variação do valor eficaz 

da tensão na rede, e que é tida em conta apenas no Cenário 2 de protecções (ver Tabela 3.3), 

tem uma parametrização variável consoante o parque eólico, pois depende da tensão mínima 

de funcionamento da protecção de frequência (Vmín) instalada no parque, estando regulada 

para 120% desse valor. Assim foram adaptados, para efeitos de simulação, os calibres 

estipulados nos dois parques eólicos já referidos.  

No Parque Eólico Boneca I a tensão mínima de funcionamento da protecção de frequência 

é de 63% da tensão nominal. Esta protecção foi então calibrada de acordo com os seguintes 

valores: 0.63×1.2=0.756 p.u.. No Parque Eólico Boneca II a tensão mínima de funcionamento 

da protecção de frequência é de 18% da tensão nominal, e assim a protecção neste caso foi 

calibrada de acordo com: 0.18×1.2=0.216 p.u.. 

Para a análise desta segunda protecção do mínimo de tensão do Cenário 2, foram então 

considerados os dos calibres desta protecção de cada parque e programadas no modelo de 

simulação de modo a accionar instantaneamente o disjuntor caso a tensão desça abaixo dos 

valores calibrados.  

Facilmente se verifica que esta segunda protecção de mínimo de tensão só faz sentido no 

Cenário 2, em que a primeira protecção de mínimo de tensão é temporizada, pois os valores 

para esta protecção de cada parque, 0.756 p.u e 0.216 p.u, são inferiores ao calibre da 

protecção da primeira protecção de mínimo de tensão, 0.85 p.u.. 

Nos pontos 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, são apresentados os resultados do comportamento dos dois 

cenários de protecções para a interligação dos parques eólicos com a rede eléctrica, para três 

casos de defeitos, defeito fase-terra, defeito fase-fase e defeito trifásico à terra. Para efeitos 

de simulação neste trabalho, o tempo de duração dos defeitos foi considerado 200 

milissegundos, tempo superior à duração média dos defeitos nas linhas eléctricas. 

 
4.3.2 - Comportamento do DFIG com o “Ride-Through Fault” 
implementado perante defeitos fase terra 
 

Nesta secção é apresentada, numa primeira análise, a resposta do sistema a um defeito 

fase-terra sem que as protecções estejam activas, para verificar a capacidade do parque em 

cumprir o “Ride-Through Fault”. Numa segunda fase será apresentado o comportamento do 

sistema perante o defeito, com as protecções activas para verificar se permitem o 

“Ride-Through Fault” ou se desligam o parque eólico da rede. Por fim, é apresentada 

individualmente a resposta da cada protecção ao defeito fase-terra, de modo a verificar quais 

as protecções que actuam perante a ocorrência deste tipo de defeito numa linha adjacente à 

linha de interligação do parque eólico com a rede receptora.  
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Para efeitos de simulação o defeito à terra é provocado na fase A aos 15 segundos da 

simulação e eliminado passados 200 milissegundos. O comportamento antes, durante e após o 

defeito, da tensão aos terminais do parque, da potência activa produzida pelo parque e do 

fornecimento de corrente reactiva pelo parque estão representados nas Figuras 4.2, 4.3 e 

4.4, respectivamente.  
 

  
Figura 4.2 – Comportamento da tensão composta do parque para um defeito fase-terra. 

 

A Figura 4.2 mostra que este defeito provoca um abaixamento da tensão até cerca de 70% 

da tensão nominal, pela curva da tensão composta (V_rms_pu). A curva V_mín_RTF 

representa a curva de tolerância à tensão de “Ride-Through Fault” (definida na Figura 2.2). 
 

 
Figura 4.3 – Comportamento da produção de potência activa para um defeito fase-terra. 

 

A Figura 4.3 mostra que a produção de potência activa (P_gerada) baixa, devido à cava de 

tensão originada pelo defeito fase-terra. Pode verificar-se também que, quando a tensão é 

reposta, a produção de potência é retomada para o seu nível de produção normal. 
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Figura 4.4 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para um defeito fase-terra. 
 

O fornecimento de corrente reactiva (I_react) e a curva do fornecimento mínimo de 

corrente reactiva (I_react_mín) que a máquina terá que estar a fornecer em cada instante, 

estão ilustradas na Figura 4.4. Esta última foi criada no modelo de simulação de acordo com a 

curva ilustrada na Figura 2.4 (pág. 11), em função da queda de tensão em cada instante, e 

foi-lhe dado um atraso de 40milissegundos, que é o atraso máximo permitido no regulamento 

do concurso para parques eólicos (apresentado no ponto 2.3.1), para que a energia reactiva 

requerida esteja a ser produzida.  

O cálculo da corrente reactiva em cada instante, no programa de simulação, é conseguido 

através da medição do desfasamento (φ) instantâneo entre a tensão e a corrente e aplicada a 

Equação 4.2. 
 

                                             ������ � �	
��	� � ����φ�                        (4.2) 
 

Pode concluir-se através dos gráficos das Figuras 4.2 e 4.4 que o parque eólico está a 

cumprir o “Ride-Through Fault” para este defeito, pois a tensão não desce abaixo da curva 

definida na Figura 2.2, e está a fornecer energia reactiva acima dos valores definidos pela 

curva da Figura 2.4.  

Resta, então, comprovar se as protecções existentes permitem que o 

“Ride-Through Fault” seja cumprido pelo parque. Seguidamente são apresentados os gráficos 

relativos à produção de potência activa e corrente reactiva nas mesmas condições das 

Figuras 4.2, 4.3 e 4.4, mas com as protecções activas. 
 

 
Figura 4.5 – Comportamento da produção de potência activa para um defeito fase-terra, com as 

protecções activas. 
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Figura 4.6 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para um defeito fase-terra, 

com as protecções activas. 
 

É possível verificar através das Figuras 4.5 e 4.6 que as protecções retiraram o parque de 

serviço aquando da ocorrência do defeito, pois a potência fornecida pelo parque passa a ser 

zero. Esta situação ocorre para ambos os cenários (Cenário 1 e 2) de protecções. Conclui-se 

assim que a filosofia actual de protecções não permite que o parque cumpra o 

“Ride-Through Fault”, na situação descrita. 

Para saber quais as protecções que actuam neste defeito fase-terra, achou-se por bem 

mostrar o comportamento das grandezas a que são sensíveis cada protecção, antes, durante, 

e após o defeito. Para maior clareza, optou-se por apresentar o comportamento destas 

grandezas sem estarem as protecções activas, ou seja, sem o parque ser retirado de serviço. 

Deste modo temos uma ideia do comportamento das grandezas de cada protecção para uma 

situação de “Ride-Through Fault”, o que é importante para determinar uma nova 

parametrização das protecções para que estas não sejam impeditivas do cumprimento deste 

serviço de sistema. 
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a) Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 
 

    
Figura 4.7 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor 
por esta protecção no Cenário 1 (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor por esta protecção no Cenário 2 

(em baixo). 
 

De referir que no modelo de simulação as protecções dão ordem para abrir o circuito 

quando o valor do disjuntor passa a 1. Quando o valor está a 0 não dão qualquer ordem ao 

disjuntor. 

No gráfico superior da Figura 4.7 está representado o calibre da protecção de mínimo de 

tensão (Mín), calibrado para 85% da tensão nominal. Pelo exposto, a tensão desce a níveis 

inferiores ao calibre da protecção, e assim, através do gráfico intermédio da Figura 4.7, 

verifica-se a ordem a ser dada pelo relé para a actuação do disjuntor, no caso do Cenário 1. 

Para o Cenário 2 verifica-se que o relé não dá ordem para actuar (gráfico inferior da 

Figura 4.7), pois é temporizado a 1 segundo, e passado esse tempo a tensão já está 

restabelecida. 
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b) Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI). 
 

  
Figura 4.8 – Comportamento da corrente em cada fase durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor pela protecção de cada fase, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
 

No gráfico superior da Figura 4.8 está representado o valor do calibre desta protecção, 

130% da corrente nominal (I_Máx), que é igual em ambos os cenários de protecção. Pode 

verificar-se que a corrente eléctrica ultrapassa o valor do calibre mas o relé não dá ordem de 

abertura ao disjuntor, pois passado 1 segundo o defeito já foi eliminado e os valores das 

correntes já estão abaixo do valor calibrado. 
 

c) Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI). 
 

    
Figura 4.9 – Comportamento da tensão entre fases durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 
disjuntor pela protecção de cada par de fases, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
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No gráfico superior da Figura 4.9 está representado o valor do calibre desta protecção, 

115% da tensão nominal (Máx), que é igual em ambos os cenários de protecção. É possível 

verificar que a protecção não dá ordem de abertura ao disjuntor pois em nenhuma altura a 

tensão entre quaisquer duas fases ultrapassa o valor calibrado.  
 

d) Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI). 
 

 
Figura 4.10 – Comportamento da frequência durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor 
pelo relé de máximo de frequência (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé de mínimo de 

frequência (em baixo). 
 

No gráfico superior da Figura 4.10 está representado o limite máximo (f_máx), 50.2Hz, e o 

limite mínimo (f_mín), 48.8Hz, de frequência calibrado nesta protecção. Esta protecção, tal 

como a de máximo de intensidade e de máximo de tensão entre fases, é igual em ambos os 

cenários de protecção.  

Através do gráfico superior da Figura 4.10 verifica-se que aquando da ocorrência do 

defeito (aos 15 segundos de simulação) existe um pico negativo de frequência. Este facto é 

devido à diminuição da produção aquando a ocorrência do defeito, ilustrado na Figura 4.3, o 

que provoca uma brusca diminuição da produção em relação às cargas, e dá origem a esse 

pico negativo da frequência. Quando o defeito é eliminado (aos 15.2 segundos) a tensão e 

produção de potência activa voltam aos seus valores normais, como se verifica através da 

análise das Figuras 4.2 e 4.3, provocando um desequilíbrio entre produção e carga contrário 

ao anterior, originando um pico de frequência positivo.  
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Facilmente se verifica, através dos gráficos intermédio e inferior da Figura 4.10, que esta 

protecção actua aos 15 e 15.2 segundos, pois a frequência atinge picos muito para além dos 

limites dos calibres da protecção. 

O método utilizado para a medição da frequência em tempo real, nesta simulação, é 

baseado no cálculo do período de cada passagem por zero no sentido ascendente da onda 

sinusoidal de tensão [Mackay & Swift, 1977]. 

 

e) Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI).  
 

  
Figura 4.11 – Comportamento da tensão homopolar durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor por ultrapassar os calibres do PEI e PEII no Cenário 1 (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor por 
ultrapassar os calibres do PEI e PEII no Cenário 2 (em baixo). 

 

No gráfico superior da Figura 4.11 está representado o valor do calibre da protecção de 

máximo de tensão homopolar do Parque Eólico Boneca I (Máx_PEI), 10% da tensão nominal, e 

o calibre do Parque Eólico Boneca II (Máx_PEII), 53% da tensão. 

Como mostra a Figura 4.11, a tensão ultrapassa o valor do calibre apenas no PE1. Assim a 

protecção do Cenário 1 actua. A protecção do Cenário 2 não actua pois está temporizada a 1 

segundo, quando o defeito já foi eliminado e a tensão homopolar já desceu para níveis 

normais. 

A tensão homopolar traduz um desequilíbrio entre fases dos valores da tensão. A sua 

medida é obtida pela soma vectorial das tensões simples. Esta tensão é calculada no 

programa de simulação de acordo com a Equação 4.3. 
 

     VA+VB+VC=3Un                                              (4.3) 
 

O valor obtido em cada instante dá-nos o desequilíbrio entre as fases traduzido em tensão 

homopolar. 
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f) Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 
 

    
Figura 4.12 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito fase-terra (em cima); Ordem a dar 

ao disjuntor pelo relé do PEI (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé do PEII (em baixo).  
 

No gráfico superior da Figura 4.12 está representado o calibre desta segunda protecção de 

mínimo de tensão adoptado pelo Parque Eólico Boneca I (V_mín_PE1), de valor 75% da tensão 

nominal, e o calibre do Parque Eólico Boneca II (V_mín_PE2), 21.6% da tensão. 

De referir que esta protecção é apenas considerada no Cenário 2 de protecções. 

É possível verificar, pelo gráfico do meio da Figura 4.12, que a protecção actua para o 

caso do PEI, pois a tensão desce abaixo do valor do calibre da protecção deste parque. Pelo 

gráfico inferior da Figura 4.12 verifica-se que a protecção não actua pois a tensão não 

ultrapassa o valor do calibre do PEII.  

Conclui-se que para um defeito fase-terra, nenhum dos dois cenários de protecções 

adoptados pela EDP tem a capacidade para permitir que um parque eólico cumpra o 

“Ride-Through Fault”. Um resumo do comportamento das protecções de ambos os cenários é 

apresentado na Tabela 4.1, no sumário final deste capítulo.  

Nos pontos 4.3.3 e 4.3.4 são apresentados os resultados dos testes das protecções para 

um defeito fase-fase e um defeito trifásico à terra, respectivamente. 
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4.3.3 - Comportamento do DFIG com o “Ride-Through Fault” 
implementado perante defeitos fase-fase 
 

Na simulação deste defeito é provocado um curto-circuito entre as fases A e B aos 18 

segundos, sendo este eliminado após 200 milissegundos. O comportamento antes, durante e 

após o defeito, da tensão aos terminais do parque, da potência activa produzida pelo parque 

e do fornecimento de corrente reactiva pelo parque estão representados nas Figuras 4.13, 

4.14 e 4.15, respectivamente.  
 

  
Figura 4.13 – Comportamento da tensão terminal para um defeito fase-fase. 

 

Através da Figura 4.13 pode verificar-se que este defeito provoca um abaixamento da 

tensão (V_rms_pu) até quase 60% da tensão nominal. 
 

 
Figura 4.14 – Comportamento da produção de potência activa para um defeito fase-fase. 

 

O abaixamento de produção de potência activa (P_gerada), mostrado na Figura 4.14, é 

originado pela cava de tensão criada pelo defeito fase-fase. È possível também verificar-se 

que quando a tensão é reposta, a produção de potência é retomada para o seu nível de 

produção normal. 
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Figura 4.15 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para um defeito fase-fase. 
 

A produção de corrente reactiva (I_react) é ilustrada na Figura 4.15, verificando-se que 

esta se encontra acima da curva do fornecimento mínimo de corrente reactiva (I_react_mín) 

a gerar em cada instante.  

Pode concluir-se através dos gráficos das Figuras 4.13 e 4.15 que o parque eólico está a 

cumprir o “Ride-Through Fault” para este defeito fase-fase, pois a tensão não desce abaixo 

da curva definida na Figura 2.2, e está a fornecer energia reactiva acima dos valores 

definidos pela curva da Figura 2.4.  

Para averiguar se as protecções existentes permitem que o “Ride-Through Fault” seja 

cumprido pelo parque, foi simulado este defeito, mas agora com as protecções activas.  

Nas Figuras 4.16 e 4.17 são apresentados os gráficos relativos à produção de potência 

activa e corrente reactiva. 
 

 
Figura 4.16 – Comportamento da produção de potência activa para um defeito fase-fase, com as 

protecções activas. 
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Figura 4.17 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para um defeito fase-fase, 

com as protecções activas. 
 
 

É possível verificar através das Figuras 4.16 e 4.17 que as protecções retiraram o parque 

de serviço aquando da ocorrência do defeito, pois a energia fornecida pelo parque passa a ser 

zero. Conclui-se então que as protecções não permitem que o parque cumpra o 

“Ride-Through Fault”. 

De seguida são apresentadas individualmente, para cada protecção as grandezas medidas 

de cada uma delas, sem as protecções estarem activas, para se perceber a razão da sua 

actuação. De referir mais uma vez que as protecções actuam abrindo o circuito, quando o 

valor do disjuntor passa a 1. Estão fechadas quando o valor está a 0. 
 

a) Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 
 

  
Figura 4.18 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito fase-fase (em cima); Ordem a dar 
ao disjuntor por esta protecção no Cenário 1 (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor por esta protecção no 

Cenário 2 (em baixo). 
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Como se pode verificar pelo gráfico superior da Figura 4.18, a tensão desce a níveis 

inferiores de 85% do seu valor nominal, e assim pelo gráfico intermédio da Figura 4.18 

verifica-se a actuação da protecção para o Cenário 1. Para o Cenário 2 verifica-se, segundo o 

gráfico inferior que a protecção não actua, pois é temporizada a 1 segundo, e passado esse 

tempo a tensão já está restabelecida. 
 

b) Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI). 
 

 
Figura 4.19 – Comportamento da corrente em cada fase durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor pela protecção de cada fase, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
 

Pode verificar-se, pela análise da Figura 4.19, que a corrente eléctrica ultrapassa o valor 

calibrado da protecção, mas esta não actua pois passado 1 segundo o defeito já foi eliminado 

e os valores das correntes já estão abaixo do valor limite. 

 

c) Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI). 
 

  
Figura 4.20 – Comportamento da tensão entre fases durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 
disjuntor pela protecção de cada par de fases, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
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Através da análise dos gráficos da Figura 4.20, verifica-se que em nenhuma altura a 

tensão entre quaisquer duas fases ultrapassa o valor máximo permitido pelas protecções, 

115% da tensão nominal. Assim o disjuntor não dispara em qualquer dos cenários de 

protecções.   

 

d) Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI). 
 

 
Figura 4.21 – Comportamento da frequência durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor 
pelo relé de máximo de frequência (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé de mínimo de 

frequência (em baixo). 
 

Através do gráfico superior da Figura 4.21 verifica-se que aquando da ocorrência do 

defeito (aos 18 segundos de simulação) existe um pico negativo de frequência. Este facto é 

devido à diminuição da produção aquando a ocorrência do defeito, ilustrado na Figura 4.14, 

provocando um desequilíbrio repentino entre a produção e as cargas, e dá origem a esse pico 

negativo da frequência. Quando o defeito é eliminado (aos 18.2 segundos) a tensão e 

produção de potência activa voltam aos seus valores normais, como se pode constatar pelas 

Figuras 4.13 e 4.14, provocando um desequilíbrio entre produção e carga contrário ao 

anterior, originando um pico de frequência positivo.  

Os gráficos intermédio e inferior da Figura 4.21, mostram que esta protecção actua 

próximo dos 18 e 18.2 segundos, pois a frequência atinge picos muito para além dos limites 

dos calibres da protecção. 
 
 
 
 
 

Protecção mínimo e máximo de frequência

 17.20 17.60 18.00 18.40 18.80 19.20  ...
 ...
 ...

44.0 
46.0 
48.0 
50.0 
52.0 
54.0 
56.0 

F
re

qu
ên

ci
a 

(H
z)

Frequência f_máx f_mín

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

D
is

ju
nt

or

BRK_mín_f

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

D
is

ju
nt

or

BRK_máx_f



Capítulo 4 – “Ride-Through Fault” em Parques Eólicos: Teste às parametrizações actuais dos sistemas 
de protecção  

 

54 
 

e) Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI).  
 

 
Figura 4.22 – Comportamento da tensão homopolar durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor por ultrapassar os calibres do PEI e PEII no Cenário 1 (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor por 
ultrapassar os calibres do PEI e PEII no Cenário 2 (em baixo). 

 

Como seria de esperar não existe tensão homopolar em defeitos entre fases sem 

evoluírem para a terra. Deste modo, esta protecção é inexistente para este tipo de defeito, 

pois nunca dará ordem ao disjuntor para actuar, em nenhum dos cenários de protecção. 
 

f) Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 
 

  
Figura 4.23 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito fase-fase (em cima); Ordem a dar 

ao disjuntor pelo relé do PEI (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé do PEII (em baixo). 
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É possível verificar, pelo gráfico intermédio da Figura 4.23 que a protecção actua para o 

caso do PEI, pois a tensão desce abaixo do valor do calibre da protecção deste parque (75.6% 

da tensão nominal). Pelo gráfico inferior da Figura 4.23 verifica-se que a protecção não actua 

pois a tensão não ultrapassa o valor do calibre do PEII (21.6% da tensão nominal). Esta 

protecção apenas é tida em conta, como já referido, no Cenário 2 das protecções. 

Conclui-se então que para um defeito fase-fase, nenhum dos dois cenários de protecções 

adoptados pela EDP tem a capacidade para permitir que um parque eólico cumpra o 

“Ride-Through Fault”. Um resumo do comportamento das protecções de ambos os cenários 

perante um defeito fase-fase é apresentado na Tabela 4.1, no sumário final deste capítulo.  

 

4.3.4 - Comportamento do DFIG com o “Ride-Through Fault” 

implementado perante defeitos trifásicos à terra 

 

Em termos de simulação foi provocado um curto-circuito trifásico à terra aos 21 segundos 

de simulação, sendo este eliminado após 200 milissegundos. O comportamento antes, durante 

e após o defeito, da tensão aos terminais do parque, da potência activa produzida pelo 

parque e do fornecimento de corrente reactiva pelo parque estão representados na 

Figura 4.24, 4.25 e 4.26, respectivamente.  
 

  
Figura 4.24 – Comportamento da tensão terminal para um defeito trifásico à terra. 

 

Através da Figura 4.24 pode verificar-se que este defeito provoca um abaixamento da 

tensão terminal (V_rms_pu) até cerca de 30% da tensão nominal, mas que não ultrapassa a 

curva de tensão mínima de “Ride-Through Fault” (V_mín_RTF).  

 

 
Figura 4.25 – Comportamento da produção de potência activa para um defeito trifásico à terra. 
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Como se verifica na Figura 4.25, a produção de potência activa baixa quase a zero, devido 

ao grande afundamento de tensão provocada pelo defeito. Pode verificar-se também que 

quando a tensão é reposta, a produção de potência é retomada para o seu nível normal, 

existindo uma pequena oscilação nessa retoma de produção. 
 

 
Figura 4.26 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para um defeito trifásico à 

terra. 
 

Também neste tipo de defeito se conclui através dos gráficos das Figuras 4.24 e 4.26 que 

o parque eólico está a cumprir o “Ride-Through Fault”, pois a tensão não desce abaixo da 

curva definida na Figura 2.2, e está a fornecer energia reactiva acima dos valores definidos 

pela curva da Figura 2.4.  

Para comprovar se as protecções existentes permitem que o “Ride-Through Fault” seja 

cumprido pelo parque são apresentados os gráficos relativos à produção de potência activa e 

corrente reactiva mas neste caso com as protecções activas. 
 

 
Figura 4.27 – Comportamento da produção de potência activa para um defeito trifásico à terra, com as 

protecções activas. 
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Figura 4.28 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para um defeito trifásico à 

terra, com as protecções activas. 
 
 

Os gráficos das Figuras 4.27 e 4.28 mostram que as protecções retiraram o parque de 

serviço aquando a ocorrência do defeito, pois a energia fornecida pelo parque passa a ser 

zero. 

De seguida, para se perceber melhor quais as protecções que actuam neste defeito, é 

apresentado o comportamento das grandezas a que são sensíveis cada protecção, para uma 

situação de “Ride-Through Fault”. Assim, é analisado o comportamento das grandezas 

respectivas antes, durante e após o defeito, não estando as protecções activas. 
 
a) Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 

 

  
Figura 4.29 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito trifásico à terra (em cima); Ordem a 
dar ao disjuntor por esta protecção no Cenário 1 (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor por esta protecção 

no Cenário 2 (em baixo). 
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Como se verifica pelo gráfico superior da Figura 4.29, a tensão desce a níveis bastante 

inferiores a 85% da tensão nominal, a assim pelo gráfico intermédio verifica-se a ordem de 

actuação da protecção para o Cenário 1. Para o Cenário 2 verifica-se que a protecção não 

actua pois é temporizada a 1 segundo, e passado esse tempo a tensão já está restabelecida. 

 

b) Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI). 
 

 
Figura 4.30 – Comportamento da corrente em cada fase durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor pela protecção de cada fase, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
 

Também neste caso a intensidade de corrente eléctrica ultrapassa o valor calibrado da 

protecção (130% da corrente nominal) nas três fases, mas esta não actua pois passado 

1 segundo o defeito já foi eliminado e os valores das correntes já estão abaixo do valor 

limite. Esta protecção é igual nos dois cenários de protecção. 

 

c) Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI). 

 

  
Figura 4.31 – Comportamento da tensão entre fases durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 
disjuntor pela protecção de cada par de fases, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 

 

Protecção máximo de intensidade

 20.20 20.60 21.00 21.40 21.80 22.20  ...
 ...
 ...

0.80 
1.00 
1.20 
1.40 
1.60 
1.80 
2.00 

C
or

re
nt

e 
(p

.u
.)

IA_rms IB_rms IC_rms I_Máx

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

D
is
ju

nt
or

BRK_Imáx_a BRK_Imáx_b BRK_Imáx_c

Protecção máximo de tensão composta

 20.20 20.60 21.00 21.40 21.80 22.20  ...
 ...
 ...

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

T
en

sã
o 

(p
.u

.)

Eab_rms Ebc_rms Eac_rms Máx

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

D
is
ju

nt
or

BRK_Eab BRK_Ebc BRK_Eac



Capítulo 4 – “Ride-Through Fault” em Parques Eólicos: Teste às parametrizações actuais dos sistemas 
de protecção  

 

59 
 

Através da análise dos gráficos da Figura 4.31 verifica-se que em nenhuma altura a tensão 

entre quaisquer duas fases ultrapassa o valor máximo permitido pelas protecções, 115% da 

tensão nominal. Esta protecção é igual em ambos os cenários, e assim não é dada ordem ao 

disjuntor para disparar em nenhum deles. 

 

d) Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI). 

 

 
Figura 4.32 – Comportamento da frequência durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor 
pelo relé de máximo de frequência (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé de mínimo de 

frequência (em baixo). 
 

Através do gráfico superior da Figura 4.32 verifica-se que aquando da ocorrência do 

defeito (aos 21 segundos de simulação) existe um pico negativo de frequência. Este facto é 

devido à diminuição da produção aquando a ocorrência do defeito, ilustrado na Figura 4.25, o 

que provoca um desequilíbrio repentino entre a produção e as cargas, e dá origem a esse pico 

negativo da frequência. Quando o defeito é eliminado (aos 21.2 segundos) a tensão e 

produção de potência activa voltam aos seus valores normais, como se pode constatar pelas 

Figuras 4.24 e 4.25, provocando um desequilíbrio entre produção e carga contrário ao 

anterior, originando um pico de frequência positivo.  

Conclui-se então, através dos gráficos intermédio e inferior da Figura 4.32, que esta 

protecção actua perto dos 21 e 21.2 segundos, pois a frequência atinge picos muito para além 

dos limites dos calibres da protecção. 
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e) Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI).  
 

 
Figura 4.33 – Comportamento da tensão homopolar durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor por ultrapassar os calibres do PEI e PEII no Cenário 1 (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor por 
ultrapassar os calibres do PEI e PEII no Cenário 2 (em baixo). 

 

Como seria de esperar, durante um defeito das três fases à terra não existe tensão 

homopolar. No entanto, após o restabelecimento da tensão e, por consequência, do 

desiquilibrio entre produção e carga existe também um desequilíbrio entre as três fases da 

tensão que se traduz momentaneamente em tensão homopolar. Assim, verifica-se através dos 

gráficos da Figura 4.33, que esta tensão existe após a eliminação do defeito (aos 21.2 

segundos), que vai fazer actuar a protecção de máximo de tensão homopolar do Cenário 1, 

pois esta tensão ultrapassa o valor do calibre do PEI (Máx_PE1). No Cenário 2 esta protecção 

não actua pois está temporizada a 1 segundo. Para o calibre do PEII (Máx_PE2) a protecção de 

nenhum dos cenários actua pois a tensão homopolar não atinge o valor calibrado. 
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f) Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 

 

  
Figura 4.34 – Comportamento da tensão durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor pelo 

relé do PEI (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé do PEII (em baixo). 
 

É possível verificar, pelo gráfico intermédio da Figura 4.34 que a protecção do Cenário 2 

actua para o caso do PEI, pois a tensão atinge valores inferiores ao respectivo valor do calibre 

da protecção (V_mín_PE1). Pelo gráfico inferior da Figura 4.34 verifica-se que a protecção 

não actua pois a tensão não ultrapassa o valor do calibre do PEII (V_mín_PE2).  

Conclui-se que para um defeito trifásico à terra, nenhum dos dois cenários de protecções 

adoptados pela EDP tem a capacidade para permitir que um parque eólico cumpra o 

“Ride-Through Fault”. Um resumo do comportamento das protecções de ambos os cenários, 

perante um defeito trifásico à terra, é apresentado na Tabela 4.3, no sumário final do 

capítulo.  

 4.4 - Sumário 

 

Neste capítulo foi apresentada uma rede de distribuição com a inclusão de um parque 

eólico para teste da filosofia actual das suas protecções de interligação com a rede, com o 

intuito de averiguar a sua possibilidade de cumprimento do “Ride-Through Fault”. A 

implementação e teste foram efectuadas com recurso ao software PSCAD/EMTDC®. 

Foi apresentada a simulação e teste da filosofia actual de protecções de interligação para 

três tipos de defeito, defeito fase-terra, fase-fase, e trifásico à terra, provocados numa linha 

exterior à linha de interligação do parque com a rede receptora. Um resumo das várias 

protecções de ambos os cenários perante estes tipos de defeitos na rede é apresentado na 

Tabela 4.1. 
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Fase-terra Fase-fase Trifásico à terra 

Protecção ANSI Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 

Mín. U 27 Actua Não actua Actua Não actua Actua Não actua 

Max. I 51 Não actua Não actua Não actua Não actua Não actua Não actua 

Máx. U 59 Não actua Não actua Não actua Não actua Não actua Não actua 

Máx/Mín. f 81 Actua Actua Actua Actua Actua Actua 

Máx. Uo 59N             

  PEI   Actua Não actua Não actua Não actua Actua Não actua 

  PEII   Actua Não actua Não actua Não actua Não actua Não actua 

Mín. U (2ª) 27             

  PEI   - Actua - Actua - Actua 

  PEII   - Não actua - Não actua - Não actua 
 
Tabela 4.1 – Resumo do comportamento das protecções dos dois cenários para os defeitos considerados. 
 

Na Tabela 4.1, o comportamento de cada protecção é avaliado com “actua”, que significa 

que o relé da protecção dá ordem de abertura ao disjuntor para retirar o parque de serviço, 

ou “não actua”. 

Pelo observado na Tabela 4.1, nenhum dos actuais dois cenários de protecções de 

interligação permite que o “Ride-Through Fault” seja cumprido pelo parque eólico.  

Para a análise das protecções tendo em vista o cumprimento do “Ride-Through Fault” é 

necessário ter em conta o comportamento de cada uma delas perante qualquer tipo de 

defeito que aconteça na rede. Neste âmbito, é essencial garantir que nenhuma das 

protecções actue perante esse defeito, desde que a tensão não desça abaixo da curva de 

tensão mínima de “Ride-Through Fault” apresentada na Figura 2.2. 

Assim, uma análise mais detalhada ao comportamento de cada uma das protecções de 

cada cenário é apresentada no Capítulo 5, bem como a contribuição para uma possível 

parametrização das protecções, tendo em vista o cumprimento do “Ride-Through Fault”. 
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Capítulo 5 

 

“Ride-Through Fault” em Parques 
Eólicos: Novas parametrizações dos 
sistemas de protecção 

 

 5.1 - Introdução 
 
 

No Capítulo 4 foi concluído que nenhum dos dois cenários de protecções existentes em 

Portugal, como possibilidade para a interligação dos parques eólicos com a rede, permite o 

cumprimento do “Ride-Through Fault”. Revela-se, então, importante analisar quais as 

protecções impeditivas, em cada um dos cenários, de realizar este serviço de sistema. 

Neste capítulo são analisadas individualmente cada uma das protecções, de ambos os 

cenários de protecção, para estudar qual a melhor solução em termos de parametrização das 

mesmas, tendo em vista a garantia de cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte do 

parque eólico. 

Neste capítulo há a intenção de propor uma nova parametrização das protecções dos dois 

cenários de protecção em vigor, de modo a estes permitirem aos parques eólicos cumprirem o 

“Ride-Through Fault”. 

Por fim, é testado o comportamento de ambos os cenários de protecções, com as 

parametrizações sugeridas, perante a ocorrência de curto-circuitos na rede, e comprovada a 

sua capacidade de permitirem o “Ride-Through Fault”.   

 5.2 - Análise do comportamento da filosofia de protecções no 
caso de defeitos na rede 

Na tabela 5.1 apresenta-se o comportamento previsível de cada protecção, de ambos os 

cenários, perante a ocorrência de um qualquer tipo de defeito numa linha exterior à linha de 

interligação do parque eólico com a rede, através de um resumo dos resultados do Capítulo 4. 
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O comportamento de cada protecção é avaliado com “actua”, que significa que o relé da 

protecção dá ordem de abertura ao disjuntor para retirar o parque de serviço, ou “não 

actua”. 

     
Protecção ANSI Cenário 1 Cenário 2 

Mínimo de tensão 27 Actua Não actua 

Máximo de intensidade  51 Não actua Não actua 

Máximo de tensão 59 Não actua Não actua 

Máximo e mínimo de frequência 81 Actua Actua 

Máximo de tensão homopolar  59N     

  PEI   Pode actuar * Não actua 

  PEII   Pode actuar * Não actua 

Segunda de Mínimo de tensão  27     

  PEI   - Actua 

  PEII   - Não actua 

 * Dependendo do tipo de defeito (fase-terra, fase-fase ou trifásico) 
Tabela 5.1 – Resumo do comportamento previsível das protecções dos dois cenários para um 

qualquer tipo de defeito. 
 

Pelos resultados apresentados na Tabela 5.1 concluí-se que, perante a ocorrência de um 

qualquer tipo de defeito numa linha adjacente à linha de interligação do parque com a rede 

eléctrica, qualquer um dos cenários de protecções existentes retira o parque de serviço, em 

oposição às exigências do “Ride-Through Fault”. 

No ponto 5.2.1 é apresentada a análise das protecções de ambos os cenários, e dada uma 

sugestão para a parametrização de cada um deles, com o objectivo de permitirem que o 

parque eólico cumpra o “Ride-Through Fault”. 
 
5.2.1 - Análise do comportamento das protecções e sugestões para uma 
nova parametrização 
 

São várias as protecções impeditivas, em ambos os cenários de protecção, para o 

cumprimento do “Ride-Through Fault”. Cada protecção é analisada, sendo sugerida uma nova 

parametrização para algumas delas, em cada cenário, tendo em vista permitirem o “Ride-

Through Fault”. 

 

a) Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 

 

Esta protecção está calibrada para dar ordem de abertura do disjuntor, quando a tensão 

aos terminais do parque se encontra abaixo de 85% da tensão nominal. Esta protecção actua 

instantaneamente no Cenário 1 e é temporizada a um segundo no Cenário 2. 

Perante o Cenário 1, é claro que esta protecção não permite o “Ride-Through Fault”. Esta 

protecção é instantânea e este serviço de sistema obriga a que o parque eólico se mantenha 

ligado à rede para cavas de tensão mais elevadas que o limite imposto pelo seu calibre. 

Uma possível solução é programar a curva de tolerância à tensão de “Ride-Through Fault” 

da Figura 2.2 (pág. 9) no calibre desta protecção. O comportamento do relé ao detectar um 

abaixamento de tensão é, modificar o seu calibre ao longo do tempo, de acordo com a curva 

tempo/tensão da Figura 2.2. Esta situação está ilustrada na Figura 5.1. Para efeito de 
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simulação e para evidenciar bem a curva do novo calibre, considere-se que aos 15 segundos 

da simulação ocorreu um defeito que não mais foi eliminado. 

 

  
Figura 5.1 – Nova parametrização para a protecção de mínimo de tensão. 

 

Na Figura 5.1 está representada o valor do calibre sugerido, variável ao longo do tempo a 

partir da detecção do defeito até à eliminação do mesmo. Nestas condições, a protecção 

actuará apenas se a tensão aos terminais do parque eólico se encontrar abaixo da curva do 

calibre novo em qualquer instante. Deste modo é garantido o “Ride-Through Fault”. 

O funcionamento do novo calibre consiste em, quando é detectado um nível de tensão 

abaixo de 0.9 p.u. da tensão nominal (abaixo da qual é considerado um defeito, como é 

evidenciado no ponto 2.3.1), o relé automaticamente cria um novo calibre de tensão que 

varia ao longo do tempo de acordo com a curva de “Ride-Through Fault”, como se pode ver 

na Figura 5.1. Quando o defeito é eliminado e a tensão volta a níveis normais (acima de 

0.9 p.u.), as parametrizações do relé voltam automaticamente ao valor inicial, ficando este 

preparado para ter o mesmo comportamento se a tensão voltar a baixar dos 0.9 p.u.. 

A nova parametrização encontrada para a protecção de mínimo de tensão é 

imprescindível para o cumprimento do “Ride-Through Fault” uma vez que permite que a 

tensão desça até aos valores limite definidos pela curva da Figura 2.2, que foi programada na 

protecção. 

A programação da curva de tolerância à tensão de “Ride-Through Fault” é aplicada à 

protecção de mínimo de tensão de ambos os cenários de protecção, sendo instantânea para o 

Cenário 1, e temporizada a um segundo para o Cenário 2. 

 

b) Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI). 

 

A protecção de máximo de intensidade, como se pode verificar pela Tabela 5.1, não traz 

qualquer problema ao cumprimento do “Ride-Through Fault” em nenhum caso e assim poderá 

manter a sua parametrização em ambos os cenários de protecção. 
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c) Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI). 

 

A protecção de máximo de tensão entre fases, tal como a de máximo de intensidade, não 

traz qualquer problema para o cumprimento do “Ride-Through Fault” e deste modo a sua 

parametrização poderá ser a mesma nos dois cenários. 
 

d) Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI). 

 

Quando ocorre um defeito existe uma diminuição da tensão, o que vai provocar uma 

diminuição da produção de potência activa, proporcional à cava de tenção. Quando o defeito 

é eliminado, a tensão, e consequentemente, a produção são retomadas. Esta diminuição de 

produção e, após a eliminação do defeito, o aumento de produção, vão provocar um 

desequilíbrio entre a energia produzida e a consumida, ou seja, entre a produção e a carga, o 

que dá origem a variações bruscas nos valores da frequência [Ekanayake & Jenkins, 2005; 

Anaya-Lara et al., 2006; Pinto de Sá, 1992]. 

A protecção de máximo e mínimo de frequência está calibrada, em ambos os cenários, 

com um limite máximo de 50.2 e um limite mínimo de 49.8, e actua instantaneamente. Como 

se pode verificar pela Tabela 5.1, esta protecção não permite o “Ride-Through Fault”, 

retirando o parque de serviço devido à presença de picos de frequência.  

Através das Figuras 4.13, 4.24 e 4.35, é possível verificar que existe um pico negativo de 

frequência no instante em que ocorre o defeito e um pico positivo após a eliminação do 

defeito. Com uma análise mais atenta aos gráficos das mesmas figuras conclui-se que os picos 

de frequência originários do defeito têm uma duração nunca superior a 50 milissegundos, para 

qualquer um dos defeitos simulados. Procurou-se arranjar uma nova parametrização para esta 

protecção de modo a que a mesma não actue na presença destes picos de frequência. 

A nova parametrização sugerida para esta protecção, de modo a não actuar perante os 

picos de frequência, baseia-se numa coordenação da protecção de mínimo e máximo de 

frequência com a protecção de mínimo de tensão. A solução consiste em retirar de serviço a 

protecção de mínimo de frequência durante um período de tempo após a detecção da 

ocorrência do defeito, e retirar de serviço a protecção de máximo de frequência após a 

detecção da eliminação do defeito. Como a protecção de mínimo de tensão é a primeira 

protecção a detectar a ocorrência de um defeito, e a eliminação do mesmo, será esta 

protecção a dar a ordem de retirada de serviço da protecção de frequência nos períodos 

considerados adequados. 

Deste modo mantêm-se os calibres de mínimo (48.2Hz) de máximo (50.2Hz) de 

frequência, sendo estes inibidos automaticamente após a detecção e após a eliminação de um 

defeito, durante um período de tempo. 

Com base nas simulações do Capítulo 4, em que os picos de frequência não têm duração 

superior a 50 milissegundos, foi decidido calibrar esta protecção tendo em conta esse valor. 

Por uma questão de margem de segurança foi considerado um tempo de inibição da protecção 

de mínimo e máximo de frequência de 70 milissegundos, imediatamente após a detecção do 

defeito, e imediatamente após a detecção da eliminação do defeito, respectivamente. A 

detecção do defeito e a ordem de inibição dada à protecção de frequência são realizadas pela 

protecção de mínimo de tensão.  
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De referir que esta protecção detecta um defeito quando a tensão aos terminais do 

parque está abaixo de 90% da tensão nominal, e detecta a eliminação do defeito quando a 

tensão deixa de estar abaixo do mesmo valor de tensão. 

A modelização da nova parametrização desta protecção está ilustrada na Figura 5.2. Mais 

uma vez considerou-se a ocorrência de um defeito aos 15 segundos de simulação, e neste caso 

considerou-se a sua eliminação aos 15.2 segundos, para ser relativamente fácil perceber a 

nova parametrização. 
 

  
Figura 5.2 – Nova parametrização para a protecção de mínimo e máximo de frequência. 

 

Através da Figura 5.2 é possível perceber o funcionamento da nova parametrização para a 

protecção de mínimo e máximo de frequência. Aquando da ocorrência do defeito, o calibre 

da protecção de mínimo de frequência é inibido durante 70 milissegundos, deixando de o ser 

passado esse tempo. Após a eliminação do defeito, o calibre da protecção de máximo de 

frequência é inibido durante 70 milissegundos, sendo desinibido passado esse tempo. 

Paralelamente a isto, a protecção foi programada para, sempre que for detectado um novo 

defeito pelo relé de mínimo de tensão, o ciclo recomece, mesmo que ainda não tenham 

decorrido os 70milissegundos após a eliminação de um defeito anterior.  

Esta solução foi adoptada em ambos os cenários de protecção. Apesar de no Cenário 2 a 

protecção de mínimo de tensão ser temporizada, ela detecta do mesmo modo os defeitos e 

dá as ordens para as retiradas de serviço da protecção de mínimo e máximo de frequência, 

tal como no Cenário 1.  

 

e) Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI).  

 

O calibre desta protecção tem a particularidade de variar para cada caso de parque eólico 

que protege, pois depende do comprimento total da linha de interligação e do tipo de rede 

em que o parque está inserido. Está programada para actuar instantaneamente no caso do 

Cenário 1 de protecções, e está temporizada para actuar passado um segundo no Cenário 2. 

Para o teste desta protecção, realizados no Capítulo 4, foram considerados dois casos 

reais de parques eólicos, com calibres bem diferentes um do outro para esta protecção. Pela 

análise dos resultados da Tabela 5.1 verifica-se que há situações, dependendo do tipo de 

defeito e de qual o calibre considerado (do Parque I ou Parque II), que esta protecção dá 

ordem ao disjuntor para retirar o parque de serviço. 
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Deste modo, para permitir o “Ride-Through Fault”, o calibre deste relé deve ser 

dimensionado de modo a nunca dar ordem de disparo desde que a tensão se mantenha acima 

da curva de “Ride-Through Fault” que está programada na protecção de mínimo de tensão. 

Com este calibre garante-se que o relé de mínimo de tensão dispara sempre primeiro que o 

de máximo de tensão homopolar, para defeitos externos à interligação do parque com a rede, 

garantindo o “Ride-Through Fault”.  

Assim, o relé de máximo de tensão homopolar terá um carácter inexistente para os 

defeitos que ocorram fora da linha de interligação do parque. Por outro lado esta protecção 

reveste-se de importância para defeitos que ocorram no interior da linha de interligação, em 

que o “Ride-Through Fault” não se aplica, principalmente na detecção dos defeitos 

fase-terra. 

O “Ride-Through Fault” só tem validade para defeitos em linhas externas, e a protecção 

de máximo de tensão homopolar deve ser calibrada de modo a não se antecipar à protecção 

de mínimo de tensão (para garantir o “Ride-Through Fault”) para esses defeitos. Devido ao 

facto de esta protecção variar de caso para caso, e não ser possível criar uma nova 

parametrização coerente para esta protecção, ela não será considerada para efeitos de 

simulação e teste dos novos cenários de protecção criados neste capítulo. 

 

f) Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 

 

Tal como a protecção de máximo de tensão homopolar, esta protecção varia para cada 

caso de parque eólico pois depende da tensão mínima de funcionamento da protecção de 

frequência a ser instalada no parque.  

Esta protecção só existe no Cenário 2, pois é uma protecção adicional tendo em conta que 

a principal protecção de mínimo de tensão é temporizada neste cenário, sendo esta segunda 

programada para actuar instantâneamente.  

Para os defeitos analisados no Capítulo 4 verifica-se que esta protecção actua sempre no 

caso do Parque Eólico Boneca I (PEI) e nunca actua para o caso do Parque Eólico 

Boneca II (PEII). Isto deve-se ao facto de a tensão mínima admissível de funcionamento da 

protecção de frequência do PEI ser muito mais elevada da do PEII. Percebe-se, assim, a 

importância da tensão mínima de funcionamento da protecção de frequência no 

dimensionamento desta protecção. 

De modo a garantir o cumprimento do “Ride-Through Fault” esta protecção nunca poderá 

actuar para tensões acima da curva de tolerância à tensão definida pela Figura 2.2 (pág. 9), e 

parametrizada na primeira protecção de mínimo de tensão. Assim o calibre desta protecção 

deve ser dimensionado de modo a que 120%*Umín nunca seja superior a 20% da tensão 

nominal, que é a tensão mínima permitida de acordo com a curva de “Ride-Through Fault” 

(definida na Figura 2.2). Para isso a tensão mínima de funcionamento da protecção de 

frequência não poderá ser superior a: Umín=0.2/1.2=0.17 p.u.. Assim, concluí-se que e tensão 

mínima de funcionamento da protecção de frequência não poderá ser superior a 17% da 

tensão nominal do transformador de tensão (TT) considerado para medida, para não correr o 

risco de disparar quando a tensão se encontra ainda acima da curva de “Ride-Through Fault”. 

O novo calibre desta protecção é então 20% da tensão nominal, abaixo da qual este relé 

deve disparar instantaneamente. 

Apresenta-se de seguida no ponto 5.2.2 um resumo das novas parametrizações das 

protecções para cada cenário. 
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5.2.2 – Sistemas de protecção para cumprir o “Ride-Through Fault”: novas 
parametrizações 

A Tabela 5.2 mostra as novas parametrizações para o Cenário 1 das protecções de 

interligação, tendo em vista este permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte 

dos parques eólicos.  

 

Protecção ANSI Regulação Tempo 

3*Mín. U 27 Curva tempo/tensão de "Ride-Through Fault" Inst. 

Máx. Uo 59N * Inst. 

2*Máx. U 59 115% Un Inst. 

Máx/Mín. f 81 
50.2 Hz (inibida durante 70ms após eliminação de defeito) 

Inst. 
49.8 Hz (inibida durante 70ms após detecção de defeito) 

3*Máx. I 51 130% In 1 seg. 

* O cálculo do calibre desta protecção é dependente do comprimento total da saída e do 

tipo de rede (aérea ou subterrânea) onde se encontra interligada a unidade independente de 

produção. Para permitir o “Ride-Through Fault” o seu cálculo tem que ter em conta que esta 

protecção nunca poderá actuar antes do relé de mínimo de tensão, para defeitos externos à 

linha de interligação do parque eólico com a rede eléctrica. 

Tabela 5.2 – Nova parametrização das protecções do Cenário 1 para garantir o “Ride-Through Fault”. 

 

Pela análise da Tabela 5.2 verifica-se que foram efectuadas alterações apenas aos 

calibres da protecção de mínimo de tensão e da protecção de máximo de mínimo de 

frequência, em relação aos calibres originais deste Cenário 1 (Tabela 3.2, pág. 34). Estas duas 

protecções foram as que se revelaram impeditivas ao cumprimento do “Ride-Through Fault” 

nas simulações do Capítulo 4, e as novas parametrizações sugeridas foram consideradas 

permissivas ao cumprimento desse serviço de sistema. 

No caso do Cenário 2 das protecções de interligação as novas parametrizações para as 

suas protecções, tendo em vista a permissão para o cumprimento do “Ride-Through Fault” 

pelos parques eólicos, estão representadas na Tabela 5.3. 

 

Protecção ANSI Regulação Tempo 

3*Mín. U 27 Curva tempo/tensão de "Ride-Through Fault" 1 seg. + Inst. (REE) 

Máx. Uo 59N * 1 seg. + Inst. (REE) 

3*Mín. U (2ª) 27 20% Un Inst. 

2*Máx. U 59 115% Un Inst. 

Máx/Mín. f 81 
50.2 Hz (inibida durante 70ms após eliminação de defeito) 

Inst. 
49.8 Hz (inibida durante 70ms após detecção de defeito) 

3*Máx. I 51 130% In 1 seg. 

 * O cálculo do calibre desta protecção é dependente do comprimento total da saída e do 

tipo de rede (aérea ou subterrânea) onde se encontra interligada a unidade independente de 

produção. Para permitir o “Ride-Through Fault” o seu cálculo tem que ter em conta que esta 

protecção nunca poderá actuar antes do 1º ou 2º relé de mínimo de tensão (1º ou 2º), para 

defeitos externos à linha de interligação do parque eólico com a rede eléctrica. 

Tabela 5.3 – Nova parametrização das protecções do Cenário 2 para garantir o “Ride-Through Fault”. 
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A Tabela 5.3 mostra as novas parametrizações do Cenário 2 para este ser capaz de 

permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault”. Neste cenário de protecções foram 

sugeridas alterações na protecção de mínimo de tensão e protecção de máximo e mínimo de 

frequência, tal como no Cenário 1, mas também na segunda protecção de mínimo de tensão. 

Apresentados os novos cenários de protecção, Cenário 1 e Cenário 2, com as 

parametrizações sugeridas de modo a garantir o cumprimento do “Ride-Through Fault”, 

revela-se importante o seu teste no programa de simulação, para casos de defeito, para 

verificar se o seu comportamento é o esperado, permitir o “Ride-Through Fault”.  

 5.3 - Teste das novas parametrizações das protecções para 
permitirem o “Ride-Through Fault” 

Para o teste da capacidade das novas parametrizações, dos dois cenários de protecções, 

em permitir o “Ride-Through Fault”, estas foram projectadas no programa de simulação 

apresentado no Capítulo 4. Cada um dos cenários será testado separadamente e para dois 

tipos diferentes de defeitos impedantes. A rede de teste é a mesma do Capítulo 4 (ver 

Figura 4.1, pág. 38) e a localização dos defeitos é na mesma saída (saída 1), adjacente à linha 

de interligação do parque eólico com a subestação. Os defeitos simulados foram um defeito 

fase-terra, o defeito mais comum nas linhas de transmissão, e um defeito trifásico à terra, o 

defeito mais severo para as linhas de transmissão. 

Os resultados de simulação são apresentados nos pontos 5.3.1, para o Cenário 1, e 5.3.2, 

para o Cenário 2. 
 
5.3.1 - Teste das novas parametrizações do Cenário 1 de protecções 
 

Para o teste da capacidade das novas parametrizações das protecções do Cenário 1 (ver 

Tabela 5.2), em permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte do parque eólico, 

estas foram projectadas no programa de simulação, para ser analisado o seu comportamento 

perante a ocorrência de um defeito genérico. 

Foi provocado um defeito impedante severo, do tipo trifásico à terra, na saída 1 da 

Figura 4.1, exterior à saída da linha de interligação do parque com a rede. Este defeito foi 

provocado aos 15 segundos de simulação e eliminado após 200 milissegundos.  

A simulação decorreu com todas as protecções do Cenário 1 activas, programadas com as 

novas parametrizações. 

O comportamento da potência activa, da tensão, e da corrente reactiva, aos terminais do 

parque eólico está ilustrado nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 respectivamente. 

 
Figura 5.3 – Comportamento da produção de potência activa para o defeito trifásico à terra. 

Potência Activa

 14.20 14.60 15.00 15.40 15.80 16.20  ...
 ...
 ...

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

P
ot

ên
ci

a 
A
ct

iv
a 

(M
W

)

P_gerada



Capítulo 5 – “Ride-Through Fault” em Parques Eólicos: Novas parametrizações dos sistemas de 
protecção 

 

71 
 

A Figura 5.3 mostra que a produção de potência activa (P_gerada), baixa bastante devido 

à ocorrência do defeito trifásico à terra. É possível também constatar que a as protecções não 

retiram o parque eólico de serviço, pois a produção de potência activa é retomada para o seu 

nível de produção normal após a eliminação do defeito. 
 

 
Figura 5.4 – Comportamento da tensão composta do parque para o defeito trifásico à terra. 

 

Na Figura 5.4, pela curva da tensão composta (V_rms_pu), vê-se que este defeito provoca 

um abaixamento da tensão abaixo de 30% da tensão nominal. No entanto, a cava de tensão 

não ultrapassa a curva de tensão mínima de “Ride-Through Fault” (V_mín_RTF), e assim o 

parque não é retirado de serviço pelas protecções. 
 

 
Figura 5.5 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para o defeito trifásico à 

terra. 
 

É possível verificar, consultando a Figura 5.5, que a corrente reactiva fornecida pelo 

parque eólico durante a cava de tensão (I_react), se encontra acima da corrente mínima a ser 

fornecida (I_react_mín) que o parque é obrigado a fornecer, de acordo com o 

“Ride-Through Fault” (ver Figura 2.4, pág. 11). 

Conclui-se através das Figuras 5.3, 5.4, e 5.5, que o parque eólico cumpre o 

“Ride-Through Fault”, e as protecções do novo Cenário 1 permitem-no, não desligando o 

parque da rede perante a ocorrência do defeito trifásico à terra.  

Em seguida é apresentado o comportamento individual de cada protecção deste cenário 

durante o defeito, bem como as grandezas a que cada uma é sensível. A protecção de máximo 

de tensão homopolar não foi considerada nesta simulação, devido às razões invocadas no 

ponto 5.2.1 e).  

De referir que no modelo de simulação as protecções dão ordem para abrir o circuito 

quando o valor do disjuntor passa a 1. Quando o valor está a 0 não dão qualquer ordem ao 

disjuntor. 
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a) Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 
 

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.6. O novo 

calibre da protecção corresponde à curva tempo-tensão de “Ride-Through Fault” da 

Figura 2.2, e está programada para actuar instantaneamente. 

 

 
Figura 5.6 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor 

por esta protecção no Cenário 1 (em baixo). 
 

A Figura 5.6 (em cima) mostra o comportamento do valor eficaz da tensão aos terminais 

do parque eólico (V_rms_pu), durante o defeito trifásico à terra. O comportamento do novo 

calibre desta protecção (V_mín_novo) está também ilustrado na Figura 5.6 (em cima). 

Verifica-se que protecção se comporta como o esperado, pois quando detecta a tensão baixar 

a 0.9 p.u da tensão nominal, o calibre passa a ser igual à curva de tolerância à tensão de 

“Ride-Through Fault”, da Figura 2.2, 0.2 p.u.. Quando o defeito é eliminado, a protecção 

detecta a tensão a subir a valores acima de 0.9 p.u., desligando o calibre de 

“Ride-Through Fault”, que nesse momento ainda estava a 0.2 p.u., pois o defeito é eliminado 

em menos de 200 milissegundos após a activação da curva. Em regime normal de 

funcionamento, sem defeito, o calibre do relé mantém-se nos 0.9 p.u., até ser de novo 

detectado a tensão a baixar desse valor. 

Facilmente se concluí pela Figura 5.6 (em baixo) que a protecção não actua, pois em 

nenhum momento a tensão terminal do parque (V_rms_pu) ultrapassa o novo calibre da 

protecção de mínimo de tensão (V_mín_novo). 

 

b) Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI). 

 

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.7. O 

calibre desta protecção não foi alterado em relação ao Cenário 1 original, e mantém-se em 

130% da corrente nominal e temporizado a um segundo. 
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Figura 5.7 – Comportamento da corrente em cada fase durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor pela protecção de cada fase (em baixo). 
 

A Figura 5.7 (em cima) mostra que os valores eficazes das correntes eléctricas a circular 

nas três fases (IA_rms, IB_rms, e IC_rms) ultrapassam o valor calibrado (I_Máx). Porém, na 

Figura 5.7 (em baixo) vê-se que a protecção não actua, pois esta é temporizada a actuar 

passado um segundo da detecção da sobreintensidade, e passado esse tempo, o defeito já foi 

eliminado e as correntes já estão repostas nos seus valores normais. 

 

c) Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI). 

 

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.8. O 

calibre desta protecção também não foi alterado em relação antigo calibre do Cenário 1, e 

mantém-se em 115% da tensão nominal e programada para actuar instantaneamente. 
 

 
Figura 5.8 – Comportamento da tensão entre fases durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 
disjuntor pela protecção de cada par de fases, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
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A Figura 5.8 (em cima) mostra os valores das tensões compostas (Eab_rms, Ebc_rms, e 

Eac_rms) durante o defeito. Verifica-se que nenhuma das tensões ultrapassa o valor calibrado 

para esta protecção (Máx), e assim a protecção não actua como se verifica na Figura 5.8 (em 

baixo). 

 

d) Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI). 

  

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.9. A nova 

protecção de mínimo de frequência está calibrada em 49.8 Hz mas sai de serviço após a 

detecção de um defeito, pela nova protecção de mínimo de tensão, durante 70 milissegundos. 

A nova protecção de máximo de frequência está calibrada em 50.2 Hz mas sai de serviço após 

a detecção da eliminação de um defeito, pela nova protecção de mínimo de tensão, também 

durante 70 milissegundos. A protecção está programada para actuar instantaneamente. 
 

 
Figura 5.9 – Comportamento da frequência durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor pelo 
relé de máximo de frequência (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé de mínimo de frequência 

(em baixo). 
 

A Figura 5.9 (em cima) mostra o comportamento da frequência da rede durante a 

ocorrência do defeito trifásico à terra. Verifica-se a existência de um pico negativo no valor 

da frequência após a ocorrência do defeito (15 segundos), e de um pico positivo após a 

eliminação do defeito (15.2 segundos). Pela Figura 5.9 (ao meio e em baixo) vê-se que a 

protecção não actua perante estes picos do valor da frequência. Isto é devido ao facto de as 

protecções de mínimo (f_mín_novo) e máximo (f_mín_máx) de frequência serem retiradas de 

serviço durante 70 milissegundos, após a ocorrência do defeito e após a eliminação do 

defeito, respectivamente (Figura 5.9, em cima), não detectando esses picos de frequência. 
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Após o teste e análise das novas parametrizações do Cenário 1 de protecções perante a 

ocorrência de um defeito trifásico à terra, conclui-se que o comportamento das mesmas 

permite ao parque eólico cumprir o “Ride-Through Fault”, ao contrário das protecções do 

Cenário 1 com as parametrizações originais. 
 

5.3.2 - Teste das novas parametrizações do Cenário 2 de protecções 
 

Para teste da capacidade de permitir o “Ride-Through Fault” pelas novas parametrizações 

do Cenário 2 das protecções (ver Tabela 5.3), estas foram projectadas no programa de 

simulação, para ser analisado o seu comportamento perante a ocorrência de um qualquer 

defeito, desde que este aconteça fora da linha de interligação. 

Foi provocado um defeito impedante, do tipo fase-terra, na saída 1 da Figura 4.1 

(pág. 38), exterior à saída da linha de interligação do parque com a rede. Este defeito foi 

provocado aos 18 segundos de simulação e eliminado após 200 milissegundos.  

A simulação decorreu com todas as protecções do novo Cenário 2 activas. 

O comportamento da potência activa, da tensão, e da corrente reactiva, aos terminais do 

parque eólico está ilustrado nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 respectivamente. 
 

 
Figura 5.10 – Comportamento da produção de potência activa para o defeito fase-terra. 

 

A Figura 5.10 mostra que a produção de potência activa (P_gerada), tem uma quebra em 

relação ao seu valor nominal, devido à ocorrência do defeito fase-terra. É possível também 

verificar que a as protecções não retiram o parque eólico de serviço, pois a produção de 

potência activa é retomada para o seu nível normal de produção após a eliminação do 

defeito. 
 

 
Figura 5.11 – Comportamento da tensão composta do parque para o defeito fase-terra. 
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Na Figura 5.11, pela curva da tensão composta (V_rms_pu), vê-se que este defeito 

provoca um abaixamento da tensão até cerca de 0.7 p.u. da tensão nominal. No entanto, a 

cava de tensão não ultrapassa a curva de tensão de “Ride-Through Fault” (V_mín_RTF), e 

assim o parque não é retirado de serviço pelas protecções. 
 

 
Figura 5.12 – Comportamento da corrente reactiva à saída do parque eólico para o defeito fase-terra. 
 

Consultando a Figura 5.12, verifica-se que a corrente reactiva fornecida pelo parque 

eólico durante a cava de tensão (I_react), se encontra acima da corrente mínima a ser 

fornecida em cada instante (I_react_mín) que o parque é obrigado a fornecer, de acordo com 

o “Ride-Through Fault” (ver Figura 2.4).  

Conclui-se através das Figuras 5.10, 5.11, e 5.12, que as protecções do novo Cenário 2 

permitem ao parque eólico cumprir o “Ride-Through Fault”, pois não o desligam da rede.  

De seguida é apresentado o comportamento individual de cada protecção deste cenário, 

durante o defeito. A protecção de máximo de tensão homopolar não foi considerada nesta 

simulação, devido às razões apresentadas no ponto 5.2.1 e).  

De referir que no modelo de simulação as protecções dão ordem para abrir o circuito 

quando o valor do disjuntor passa a 1. Quando o valor está a 0 não dão qualquer ordem ao 

disjuntor. 

 

a) Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 

 

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.13. O novo 

calibre desta protecção corresponde à curva tempo-tensão de “Ride-Through Fault” da 

Figura 2.2 (pág. 9), e está temporizada para actuar passado um segundo. 
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Figura 5.13 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor por esta protecção no Cenário 2 (em baixo). 
 

A Figura 5.13 (em cima) mostra o comportamento do valor eficaz da tensão composta aos 

terminais do parque eólico (V_rms_pu), durante o defeito fase-terra. Verifica-se que a nova 

protecção se comporta como o esperado, pois quando detecta a tensão baixar a 0.9 p.u, o 

calibre (V_mín_novo) passa a ser igual à curva de “Ride-Through Fault”, da Figura 2.2, 

0.2 p.u.. Quando o defeito é eliminado, a protecção detecta a tensão a subir a valores acima 

de 0.9 p.u., desligando o calibre de “Ride-Through Fault”, que nesse momento ainda estava a 

0.2 p.u., pois de acordo com a curva, só para defeitos com duração superior a 0.5 segundos o 

calibre avança ao longo do tempo para valores superiores a 0.2 p.u.. Em regime normal de 

funcionamento, sem defeito, o calibre do relé mantém-se nos 0.9 p.u., até ser de novo 

detectado a tensão a baixar desse valor. 

Facilmente se concluí pela Figura 5.13 (em baixo) que a protecção não actua, pois mesmo 

que em algum momento, a tensão terminal do parque (V_rms_pu) ultrapassa-se o novo calibre 

da protecção de mínimo de tensão (V_mín_novo), esta só actua passado um segundo, quando 

o defeito já está eliminado e a tensão reposta. 
 

b) Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI). 
 

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.14. O 

calibre desta protecção não foi alterado em relação ao Cenário 2 original, e mantém-se em 

130% da corrente nominal e temporizado a um segundo. 
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Figura 5.14 – Comportamento da corrente em cada fase durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 

disjuntor pela protecção de cada fase (em baixo). 
 
 

A Figura 5.14 (em cima) mostra que apenas o valor eficaz da corrente eléctrica a circular 

na fase de defeito, a fase A (IA_rms) ultrapassa o valor calibrado (I_Máx) da protecção. 

Porém, na Figura 5.14 (em baixo) vê-se que a protecção não actua, pois esta é temporizada a 

actuar passado um segundo da detecção da sobreintensidade, e passado esse tempo, o 

defeito já foi eliminado e as correntes já estão repostas nos seus valores normais. 

 

c) Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI). 

 

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.15. O 

calibre desta protecção também não foi alterado em relação ao Cenário 2 original, e mantém-

se em 115% da tensão nominal e programada para actuar instantaneamente. 
 

 
Figura 5.15 – Comportamento da tensão entre fases durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao 
disjuntor pela protecção de cada par de fases, em ambos os cenários de protecção (em baixo). 
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A Figura 5.15 (em cima) mostra os valores das tensões compostas (Eab_rms, Ebc_rms, e 

Eac_rms) durante o defeito. Verifica-se que nenhuma das tensões ultrapassa o valor calibrado 

para esta protecção (Máx), e assim a protecção não actua como se vê na Figura 5.15 (em 

baixo). 

 

d) Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI). 

  

O comportamento desta protecção durante o defeito está ilustrado na Figura 5.16. A nova 

protecção de mínimo de frequência está calibrada em 49.8 Hz mas sai de serviço após a 

detecção de um defeito, pela nova protecção de mínimo de tensão, durante 70 milissegundos. 

A nova protecção de máximo de frequência está calibrada em 50.2 Hz mas sai de serviço após 

a detecção da eliminação de um defeito, pela nova protecção de mínimo de tensão, também 

durante 70 milissegundos. A protecção está programada para actuar instantaneamente. 
 

 
Figura 5.16 – Comportamento da frequência durante o defeito (em cima); Ordem a dar ao disjuntor 
pelo relé de máximo de frequência (ao meio); Ordem a dar ao disjuntor pelo relé de mínimo de 

frequência (em baixo). 
 

A Figura 5.16 (em cima) mostra o comportamento da frequência da rede durante a 

ocorrência do defeito fase-terra. Verifica-se a existência de um pico negativo no valor da 

frequência após a ocorrência do defeito (18 segundos), e de um pico positivo após a 

eliminação do defeito (18.2 segundos). Pela Figura 5.16 (ao meio e em baixo) vê-se que a 

protecção não actua perante estes picos do valor da frequência. Isto é devido ao facto de as 

protecções de mínimo (f_mín_novo) e máximo (f_mín_máx) de frequência serem retiradas de 

serviço durante 70 milissegundos, após a ocorrência do defeito e após a eliminação do 

defeito, respectivamente (ver Figura 5.16, em cima). 
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e) Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI). 

 

O comportamento desta protecção está ilustrado na Figura 5.17. O novo calibre 

considerado para esta protecção foi de 20% da tensão nominal. Deste modo garante-se que 

esta protecção só actuará para valores de tensão abaixo da curva de “Ride-Through Fault” da 

Figura 2.2 e programada na primeira protecção de mínimo de tensão. 

 

 
Figura 5.17 – Comportamento da tensão terminal durante o defeito fase-terra (em cima); Ordem a dar 

ao disjuntor pelo relé desta protecção (em baixo).  
 

A Figura 5.17 (em cima) mostra o comportamento da tensão aos terminais do parque 

eólico (Vrms), bem como o novo calibre para esta protecção (Vmín_novo). Através da 

Figura 5.17 (em baixo) verifica-se que esta protecção não actua, pois o valor da tensão 

durante o defeito não ultrapassa o valor do calibre da protecção. 

Após o teste e análise das novas parametrizações do novo Cenário 2 de protecções 

perante a ocorrência de um defeito fase-terra, conclui-se que o comportamento das mesmas 

permite ao parque eólico cumprir o “Ride-Through Fault”, ao contrário das protecções do 

Cenário 2 com as parametrizações originais. 

 5.4 - Sumário 

Neste capítulo foi analisado o comportamento das várias protecções dos dois cenários da 

filosofia de protecções aplicada actualmente em Portugal, para os vários casos de defeito 

simulados no Capítulo 4.  

Foi sugerida uma nova parametrização para as protecções de ambos os cenários, tendo em 

vista obterem capacidade para permitirem o cumprimento do “Ride-Through Fault” por parte 

do parque. 

Os dois novos cenários de protecções foram simulados e testados no programa de 

simulação perante a ocorrência de defeitos ocorridos numa saída diferente da saída de 

interligação do parque eólico com a rede, representada na Figura 4.1 (pág. 38). 
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O comportamento dos dois cenários de protecção perante a situação descrita foi 

satisfatório, pois permitiu ao parque cumprir o “Ride-Through Fault”, em ambos os casos. 

Conclui-se, com base nas simulações, que as novas parametrizações de ambos os cenários 

de protecção permitem o cumprimento do “Ride-Through Fault” perante a ocorrência de um 

qualquer tipo de defeito que ocorra exteriormente à linha de interligação do parque eólico 

com a rede. 
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Capítulo 6  

 

Conclusões e Trabalhos futuros 

 

 6.1 – Principais contribuições desta dissertação 
 

Nesta dissertação procurou-se analisar o comportamento da filosofia actual de protecções 

em vigor em Portugal, de modo a verificar se a mesma permite o cumprimento do 

“Ride Through Fault”, por parte dos parques eólicos. O objectivo deste trabalho de 

investigação foi encontrar uma nova parametrização para as protecções de interligação dos 

parques eólicos com a rede de modo a permitir o “Ride-Through Fault”. 

Com o trabalho desenvolvido e exposto nesta dissertação, é possível retirar as conclusões 

e contribuições apresentadas de seguida. 
 
1 - Teste da capacidade da filosofia actual das protecções em permitir o cumprimento do 
“Ride-Through Fault” (detalhado no Capítulo 4): 
 

• O modelo do parque eólico implementado no programa de simulação, considerado neste 

trabalho para o teste das protecções, tem a capacidade de cumprir o 

“Ride-Through Fault”; 

• Os dois cenários existentes na filosofia actual de protecções são impeditivos para um 

parque eólico realizar o “Ride-Through Fault”. 

• Após o teste das protecções verifica-se que, perante a ocorrência de um qualquer defeito 

impedante, com duração inferior a um segundo, numa linha exterior à linha de 

interligação do parque eólico com a rede eléctrica, o comportamento das protecções do 

Cenário 1 (ver Tabela 3.2, pág. 34) é o seguinte: 

o Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI): actua instantaneamente quando 

um defeito provoca cavas de tensão abaixo de 85% da tensão nominal; 

o Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI): não actua para os defeitos 

considerados, pois está temporizada a um segundo. 

o Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI): não actua para os 

defeitos considerados; 

o Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI): actua 

instantaneamente para qualquer defeito, devido aos picos de frequência 

aquando a ocorrência do defeito e após a sua eliminação; 
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o Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI): a parametrização 

deste calibre não é especificada no regulamento, é dimensionada 

individualmente para cada parque eólico. Para os calibres dos dois parques 

eólicos considerados verifica-se que a protecção actua para defeitos 

fase-terra. 

• Após o teste das protecções verifica-se que, no caso da ocorrência de um mesmo defeito 

impedante, com duração inferior a um segundo, numa linha exterior à linha de 

interligação do parque eólico com a rede eléctrica, o comportamento das protecções do 

Cenário 2 (ver Tabela 3.3, pág.34) é o seguinte: 

o Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI): não actua para os defeitos 

considerados pois está temporizada a um segundo; 

o Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI): não actua para os defeitos 

considerados, pois está temporizada a um segundo; 

o Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI): não actua para os 

defeitos considerados;  

o Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI): actua 

instantaneamente para qualquer defeito, devido aos picos de frequência 

aquando a ocorrência do defeito e após a sua eliminação; 

o Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI): não actua para os 

defeitos considerados, pois está temporizada a um segundo; 

o Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI): a parametrização deste 

calibre não está especificada no regulamento, é dimensionada 

individualmente para cada parque eólico. Para os calibres dos dois parques 

eólicos considerados verifica-se que esta protecção pode actuar 

instantaneamente, dependendo da profundidade que a cava de tensão atinge, 

para um dos parques eólicos, não actuando para o outro. 

• Foi verificada a necessidade de alterar as parametrizações de algumas protecções de 

ambos os cenários existentes, de modo a permitirem o cumprimento do 

“Ride-Through Fault”, por parte dos parques eólicos.  
 
2 - Contribuições para uma nova parametrização das protecções para permitir o “Ride-
Through Fault” (detalhado no Capítulo 5): 

 

• Foi analisado o comportamento individual cada protecção de ambos os cenários perante a 

ocorrência dos vários tipos de defeitos, e sugerida uma nova parametrização para algumas 

delas. 

• Sugestões para uma nova parametrização das protecções do Cenário 1 tendo em vista 

permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault”:  

o Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI): a solução encontrada para esta 

protecção é a programação da curva tempo/tensão de “Ride-Through Fault” 

(ver Figura 2.2, pág. 34) no relé desta protecção. Foi programado nesta 

protecção a detecção da ocorrência de um defeito quando a tensão desce 

abaixo de 90% da tensão nominal, e a detecção da eliminação do defeito 

quando a tensão passa a valores acima de 90% da tensão. Deste modo, quando 

o relé detecta o defeito, é feita uma mudança de calibre, sendo este variável 

com o tempo de acordo com a curva de “Ride-Through Fault”. Após a 
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detecção da eliminação do defeito, o novo calibre é desactivado até ao 

próximo abaixamento de tensão (ver Figura 5.1, pág. 66). 

o Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI): o calibre original desta 

protecção é mantido, pois não trás problemas para o cumprimento do 

“Ride-Through Fault”; 

o Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI): o calibre original 

desta protecção é mantido, pois não trás problemas para o cumprimento do 

“Ride-Through Fault”; 

o Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI): os calibres de 

máximo e mínimo de frequência, 50.2 Hz e 49.8 Hz, respectivamente, mas 

com uma particularidade. Esta particularidade consiste numa coordenação 

entre esta protecção e a de mínimo de tensão. A protecção de mínimo de 

tensão ao detectar um defeito dá uma ordem de inibição à protecção de 

mínimo de frequência durante 70 milissegundos. Quando detecta a eliminação 

do defeito, dá uma ordem de inibição à protecção de máximo de frequência 

(ver Figura 5.2, pág. 68). Para cumprir o “Ride-Through Fault” são necessárias 

as saídas de serviço momentâneas desta protecção devido aos picos de 

frequência devido aos desequilíbrios entre produção e carga causados por um 

defeito; 

o Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI): não foi considerada 

uma nova parametrização para esta protecção, devido a esta depender do 

tipo da linha de interligação do parque eólico com a rede. É, no entanto, 

dada uma sugestão para que esta protecção permita o cumprimento do 

“Ride-Through Fault”. O dimensionamento da protecção deve ser feito 

garantindo que, para um qualquer defeito externo à linha de interligação, 

esta protecção nunca actuará primeiro que a protecção de mínimo de tensão. 

Assim, a relevância desta protecção cinge-se apenas para os defeitos na linha 

de interligação do parque eólico com a rede, na detecção de defeitos 

fase-terra. 

• Sugestões para uma nova parametrização das protecções do Cenário 2 tendo em vista 

permitir o cumprimento do “Ride-Through Fault”:  

o Protecção de mínimo de tensão (27, ANSI): a solução para esta protecção é a 

mesma encontrada para o Cenário 1 de protecções, com a excepção desta ser 

temporizada a um segundo; 

o Protecção de máximo de intensidade (51, ANSI): o calibre original desta 

protecção é mantido, pois não trás problemas para o cumprimento do 

“Ride-Through Fault”; 

o Protecção de máximo de tensão entre fases (59, ANSI): o calibre original 

desta protecção é mantido, pois não trás problemas para o cumprimento do 

“Ride-Through Fault”; 

o Protecção de máximo e mínimo de frequência (81, ANSI): a solução para esta 

protecção é a mesma encontrada para o Cenário 1 de protecções; 

o Protecção de máximo de tensão homopolar (59N, ANSI): a sugestão dada para 

esta protecção do Cenário 1 é a mesma para este cenário, com a 

particularidade de esta ser temporizada a um segundo; 
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o Segunda protecção de mínimo de tensão (27, ANSI): a parametrização deste 

calibre não está especificada no regulamento, é dimensionada 

individualmente para cada parque eólico, dependendo da tensão mínima de 

funcionamento da protecção de frequência. De modo a garantir o 

cumprimento do “Ride-Through Fault”, esta protecção não poderá actuar 

para valores acima de 20% da tensão nominal, que é o valor mínimo da tensão 

aos terminais do parque eólico permitido pela curva do “Ride-Through Fault”. 

• A simulação das novas parametrizações dos dois cenários de protecção, realizadas no 

Capítulo 5, mostra que para defeitos que ocorram numa linha exterior à linha de 

interligação, ambos os cenários permitem o cumprimento do “Ride-Through Fault”. 
 

 6.2 – Perspectivas de trabalhos futuros 
 

Os resultados obtidos na presente dissertação abrem perspectivas de investigação e 

desenvolvimento de outros estudos. Assim, algumas sugestões de trabalhos futuros são 

apresentadas de seguida. 

• Analisar o comportamento das parametrizações das protecções sugeridas para defeitos no 

interior da linha de interligação do parque eólico com a rede; 

• Dimensionar e testar as parametrizações das protecções sugeridas num relé comercial;  

• Analisar o comportamento das parametrizações das protecções sugeridas para defeitos 

com duração superior a um segundo; 

• Estudar a parametrização sugerida da protecção de máximo e mínimo de frequência de 

modo a sustentar os tempos de saída de serviço desta protecção; 

• Estudar o modo de dimensionamento da protecção de máximo de tensão homopolar de 

modo a este nunca actuar antes da protecção de mínimo de tensão, para um defeito que 

ocorra numa linha exterior à linha de interligação do parque eólico com a rede eléctrica; 

• Estudar os impactos em termos de estabilidade da rede e qualidade de serviço pela 

implementação das novas parametrizações das protecções.  
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Anexo A 

 

Sofware PSCAD/EMTDC® 

 

PSCAD® e EMTDC® são pacotes de software que permitem realizar inúmeras simulações, 

principalmente no âmbito de fenómenos transitórios electromagnéticos e electromecânicos. 

EMTDC® é o software que realiza efectivamente a análise transitória e o PSCAD® é um 

conjunto de módulos de software gráficos que permitem uma interface com o EMTDC® 

amigável para o utilizador.     

PSCAD®/EMTDC® apresenta uma grande variedade de modelos electrónicos e de sistemas 

de energia, desde transformadores, linhas e cabos de transmissão, máquinas eléctricas de 

rotação (síncronas, assíncronas, DC), turbinas (hydraulicas, eólicas, a vapor), conversores 

electrónicos, FACTS, relés, e muito mais.   

Uma das grandes vantagens deste software é a sua capacidade de ter disponíveis funções 

e módulos pré-definidos (que podem ser modificados pelo utilizador), que podem ser 

interligados com sistemas de energia eléctricos ou sistemas de controlo. É também possível 

ao utilizador criar novos módulos e funções usando a linguagem de programação Fortran®.  

A operação de qualquer módulo pode ser testada na presença de perturbações ou 

defeitos, para a observação do seu comportamento e resposta em tempo real  

PSCAD/EMTDC® é desenvolvido pelo HVDC Research Centre de Winniped no Canadá. A 

versão actual deste software é a versão 4.2.1, que foi a versão usada ao longo desta tese. 

Está disponível para download em https://pscad.com/download-download.php uma versão 

demo para teste [Manitoba, 2006]  
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Anexo B  

 

Parâmetros da Rede de Distribuição 

 

Na Tabela B1 estão representados os parâmetros das cargas da rede de distribuição 

considerada neste trabalho, para efeitos de simulação, nos Capítulos 4 e 5. 
 

Carga R (Ω) L (H) X (Ω) 

1 3418 2,219 697,1194098 
2 538 0,348 109,3274243 
3 3522 2,276 715,026488 
4 422,6 0,273 85,76547944 
5 2155 1.365 428827,3972 
6 538 0,348 109,3274243 
7 1139 0,736 231,2212193 
8 3320 2,146 674,1857835 
9 2834 1,832 575,5397741 
10 3228 2,086 655,3362275 

TOTAL 21.114,600 1.377,264 432.680,246 
Tabela B1 – Parâmetros das cargas da rede de distribuição 

 

Através das Equações B1 e B2 é possível obter as potências activa e reactiva absorvidas 

por cada carga. 
 
                                                         jQPS +=                                                    (B1) 
 

                                                      
jXR

V
jQP

+
=+

2

                                            (B2) 

 

A potência aparente absorvida por cada carga está representada por S (em VA), a 

resistência e reactância de cada carga estão representadas por R e X respectivamente (em Ω), 

e a tensão da rede é V (em Volt). A rede de distribuição está sujeita a uma tensão de 15kV. 

 

Em regime normal de funcionamento, ou seja, sem considerar defeitos na rede que 

provoquem quedas de tensão, os valores de potência aparente, activa e reactiva de cada 

carga estão representadas na Tabela B2. 
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Carga S carga (VA) P (W) Q (Var) 

1 64500,10704 63199,02976 12889,78067 
2 409839,1348 401630,4295 81615,65129 
3 62606,98007 61355,33682 12456,18711 
4 521781,3359 511356,8232 103778,4267 
5 524,6800005 2,636657852 524,6733755 
6 409839,1348 401630,4295 81615,65129 
7 193592,9437 189723,1179 38514,49575 
8 66415,54159 65087,11212 13217,11014 
9 77804,8393 76248,36718 15484,81582 
10 68309,11604 66943,48826 13590,61123 

TOTAL 1.875.213,81326 1.837.176,77088 373.687,40334 

kW 1875,213813 1837,176771 373,6874033 

MW 1,875213813 1,837176771 0,373687403 

Tabela B2 – Potência absorvida por cada carga da rede de distribuição 
 

A rede por trás da subestação 60/15kV da rede de distribuição criada pode ser 

representada pelo equivalente de Thevenin da Figura C1. 
 
 

 
Figura B1 – Equivalente de Thevenin representativa da rede a montante da subestação 60/15kV 

 

Assumindo uma potência de curto-circuito, Scc, de 250MVA e uma relação de 1.5 entre X 

e R, são obtidos os valores de R e X representativos da rede a montante da subestação. Esta 

representação foi considerada colocado um R e um X colocados em paralelo, em cada fase. A 

escolha da representação em paralelo está ligada a um melhor comportamento do programa 

PSCAD/EMTDC® durante a simulação. 
 
 
                                                                                                                               (B3) 
 
 

Simplificando a Equação B3 e substituindo X por 1.5×R chega-se à Equação B4:  

                                               
         (B4) 

                                                                                   
   

Substituindo os valores da potência aparente e da tensão são então obtidos os valores de 

R e consequentemente de X, a colocar em paralelo em cada fase de modo a representarem a 

rede a montante da subestação. 
 
 
 
 
 

jXR

V
Scc

//

2

=

24

22

5,15,1

)5,11(

+×

+×=
Scc

V
R

Ω=
×

×= 30,17
704,2250000000

25,3600002

R

Ω=×=  25,9630.175.1X
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Anexo C  

 
 
 
 

Parâmetros do Parque Eólico 
 
 
 
Turbina Eólica   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerador de Indução Duplamente Alimentado (Valores em p.u. na base da máquina)  
 

Potência nominal 850 kW 

Tensão nominal 0,69 kV 

Resistência do Estator 0,00488 p.u. 

Reactância de fugas do estator 0,09955 p.u. 

Resistência do rotor 0,00549 p.u. 

Reactância de fugas do rotor 0,09955 p.u. 

Reactância de magnetização 3,95279 p.u. 

Momento angular de inércia 3,5 s 

Nº de pólos 6   
 
Conversores de potência do Parque Eólico 
 
Transformador de acoplamento dos conversores de potência 
 

Potência aparente nominal 100 kVA 

Tensão nominal 0,69/0,2 kV 

Reactância de fugas 10 % 
 
Barramento DC 
 

Valor do condensador 250 mF 

Tensão no barramento 0,46 kV 
 
 
 
 

  Valor Unidade 

Raio do rotor 22 m 

Velocidade angular das lâminas 1,904 rad/s 

Densidade do ar 1,229 kg/m3 

Numero de lâminas 3 -  

Efficiência da caixa de ferramentas 97 % 
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Anexo D  

 
 
 
 

Sistema Por Unidade 

 
 
 
 

O sistema por unidade, mais conhecido por sistema p.u., é uma forma de expressar as 

grandezas eléctricas de uma forma normalizada, que consiste em definir valores de base para 

as grandezas fundamentais. Normalmente num sistema de energia são definidas duas 

grandezas independentes, potência de base (Pb) e tensão composta de base (Vb), a partir das 

quais se obtêm as outras duas grandezas de base, corrente de base (Ib) e impedância de base 

(Zb), através das Equações D1 e D2, respectivamente. 
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Após estarem definidos estes valores de base, todos os parâmetros do sistema de energia 

terão que estar convertidos para o sistema p.u.. No que diz respeito às características das 

máquinas (geradores, transformadores, etc.), os parâmetros são normalmente representados 

em percentagem, o que exige, para converter esses valores para p.u., uma mudança de base, 

dada pela Equação D3.   
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