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Resumo 

Pressões ambientais e políticas cada vez maiores incentivam a alteração dos parques 

eletroprodutores baseados em centrais térmicas para um parque que incorpore cada vez mais 

recursos renováveis e permitem antever o progressivo comissionamento de ligações de 

Corrente Continua em Alta Tensão. É assim importante analisar o impacto desta migração da 

composição dos parques eletroprodutores no comportamento dinâmico nos Sistemas de 

Proteção dos Sistemas Elétricos de Energia, nomeadamente no valor da tensão disponível na 

localização dos Relés de Proteção, atendendo à importância deste parâmetro para a operação 

dos Relés- 

De forma a avaliar se esta alteração da composição dos parques eletroprodutores afeta o 

comportamento dos Sistemas de Proteção, foi desenvolvida uma metodologia que permite 

prever, em regime de curto-circuito, a tensão num barramento qualquer de uma rede com 

uma dimensão e topologia quaisquer, bem como a tensão disponível numa qualquer 

localização de um Relé associado aos Sistemas de Proteção. A metodologia é genérica e 

permite avaliar e quantificar a variação da magnitude da tensão num barramento quando um 

Gerador Síncrono é substituído por uma ligação de Corrente Contínua em Alta Tensão num 

barramento qualquer da rede. 

A metodologia desenvolvida foi aplicada a um Caso de Estudo, o qual foi igualmente 

modelizado em ambiente PSCAD/EMTDC, tendo sido analisadas diferentes potências nominais 

do Gerador Síncrono e da ligação de Corrente Contínua em Alta Tensão que o substitui. A 

comparação entre os resultados obtidos pelos dois métodos permite concluir que a 

proximidade entre os valores obtidos através da metodologia e do modelo de simulação 

depende do valor da potência nominal do Gerador Síncrono e da ligação que o substitui, 

embora a diferença máxima seja bastante reduzida quando comparada com os valores 

obtidos. A tensão disponível num Relé de Proteção varia muito pouco perante a alteração da 

composição e para diferentes valores de potência em causa, o que permite concluir que é 

bastante improvável que as alterações aos parques eletroprodutores que consistam em 

alterações diretas de Geradores Síncronos por ligações de Corrente Contínua em Alta Tensão 

de potência igual afetem o comportamento e operação dos Sistemas de Proteção.  
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Abstract 

Increasing environmental and political pressure forces the migration of current thermal-

based Electric Power Systems to an increasing renewable-based one, which allows foreseeing 

the progressive commissioning of High Voltage Direct Current links. Thus, it is important to 

analyze the impact of the migration of power plants’ composition on the dynamic behavior of 

Power System’s Protective Relays, namely in the voltage magnitude available in relay’s 

location, taking into account the importance of this parameter to the relay operation. 

In order to evaluate if the changes in the composition of Power System’s power plants 

affects Protective Relays behavior, a simple method was developed to allow the forecast, 

under short-circuit situations, of the voltage magnitude on any bus of a network with every 

possible topology and size, as well as the voltage available on any Protective Relay location. 

The method is generic and flexible and allows the evaluation and quantification of the 

voltage magnitude variation on a bus, when a High Voltage Direct Current link replaces a 

Synchronous Generator on any bus of the network. 

A Case Study was defined and the corresponding model built in PSCAD/EMTDC. The 

developed method was applied and the results analyzed for different power capacities of the 

Synchronous Generator and it’s replacing High Voltage Direct Current link. The comparison 

between the results from the developed method and the simulation ones allows concluding 

that the proximity between the results obtained by both methods depends on the 

Synchronous Generator and it’s replacing High Voltage Direct Current link power capacity, 

although the maximum difference is quite small when compared with voltage magnitude. The 

voltage available on Protective Relay location varies very little when the Synchronous 

Generator is replaced, as well as for the analyzed capacities. This allows concluding that is 

very unlikely that changes in power plants composition, consisting in the direct replacement 

of a Synchronous Generator by a High Voltage Direct Current link with equal capacity, affect 

the behavior and operation of Power System’s Protective Relays. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

O trabalho desenvolvido tem como objetivos principais a análise das consequências da 

progressiva migração do parque eletroprodutor no comportamento dos Sistemas de Proteção 

de Linhas de Transmissão, atendendo ao progressivo comissionamento de ligações de 

Corrente Contínua em Alta Tensão e o abandono da exploração de centrais térmicas 

convencionais. 

De forma a cumprir os objetivos propostos foi desenvolvida uma metodologia que permite 

determinar a tensão num barramento qualquer da rede em regime de curto-circuito, 

atendendo à importância crítica deste parâmetro no comportamento dos Sistemas de 

Proteção. A metodologia permite quantificar e avaliar a alteração de tensão sofrida num 

barramento em regime de curto-circuito qualquer quando ocorrem alterações na composição 

do parque eletroprodutor, em especial quando um Gerador Síncrono é substituído por uma 

ligação de Corrente Contínua em Alta Tensão. 

1.1 - Âmbito da Dissertação 

A progressiva procura por energia elétrica originou uma exploração das Redes de 

Transporte e Distribuição em pontos de operação próximos dos seus limites. O planeamento 

da expansão dos Sistemas Elétricos de Energia é dificultado por cada vez mais obstáculos e 

pressões políticas, ambientais, socias e paisagísticas, pelo que a resposta dos Operadores de 

Rede se tem vindo a fazer através da otimização dos recursos disponíveis.  

Este panorama é ainda agravado por iniciativas de redução da pegada ecológica através 

da produção de energia para uma base mais renovável, suportadas pela União Europeia [2], 

nomeadamente através do aproveitamento do enorme potencial eólico em mar aberto 

disponível na Europa, essencialmente no Mar no Norte [3]. Apesar de esta solução aparente 

ser capaz de mitigar os inconvenientes acima referidos, na verdade a acomodação da 

produção eólica em mar aberto necessita também ela de investimentos em novas 

infraestruturas [4], o que agrava o exposto acima. Uma solução também bastante adotada é o 

aproveitamento de recursos hídricos a longa distância, desde a fonte até aos pontos de 

consumo [5]. 
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A consideração simultânea de redução das emissões poluentes e da pegada ecológica e do 

aproveitamento dos recursos renováveis permite antever uma progressiva migração do parque 

eletroprodutor, na qual se assiste à progressiva saída de serviço de centrais térmicas, para o 

progressivo comissionamento de parques eólicos em mar aberto. Este comportamento é 

esperado atendendo ao elevado número e variedade de propostas para a criação de uma 

gigantesca rede multi-terminal de Corrente Contínua em Alta Tensão em terra e em mar 

aberto, a SuperGrid Europeia [6-8]. 

Alternativamente à transmissão clássica em Corrente Alternada, para as aplicações 

específicas acima referidas, a Transmissão de Corrente Contínua em Alta Tensão apresenta 

vantagens e desvantagens, do ponto de vista técnico e económico, embora as vantagens 

suplantem largamente as desvantagens. Este tipo de ligação é, aliás, atualmente reconhecido 

como a solução de referência para estas aplicações [9].  

1.2 - Motivação e Objetivos da Dissertação 

Atendendo ao expectável comissionamento de ligações de Corrente Contínua em Alta 

Tensão destinadas, em especial, a substituir geradores síncronos associados a centrais 

térmicas convencionais, é necessário compreender até que ponto estas alterações podem 

afetar o comportamento dinâmico dos Sistemas Elétricos de Energia. 

Um dos aspetos mais críticos reside no comportamento dos Sistemas de Proteção. Em 

Regime Permanente a ação dos Sistemas de Proteção é independente da constituição do 

parque eletroprodutor e foi já largamente analisada na literatura. Contudo, em regime de 

curto-circuito o comportamento dos Sistemas de Proteção pode depender do comportamento 

do tipo de fonte de energia e como tal das respetivas contribuições durante este regime.  

Com o objetivo de analisar a influência que as alterações esperadas aos parques 

eletroprodutores possam ter no comportamento e desempenho dos Sistemas de Proteção, os 

objetivos passam por avaliar e quantificar alterações no comportamento dos Sistemas de 

Proteção de Redes de Transmissão quando um gerador síncrono é substituído por uma ligação 

de Corrente Contínua em Alta Tensão. Atendendo à complexidade e diversidade de topologias 

existentes, pretende-se desenvolver uma metodologia genérica que permita quantificar, de 

forma tão aproximada quanto possível, as alterações no comportamento dos Sistemas de 

Proteção. A metodologia deve ser aplicada a uma Rede de Teste que reflita, de forma tão 

realista quanto possível, as características de Redes e Transmissão reais, devendo os 

resultados obtidos por esta metodologia ser ainda validados recorrendo a ferramentas de 

simulação. 

1.3 - Estrutura da Dissertação 

A Dissertação encontra-se estrutura em seis Capítulos. O Capítulo 1 contextualiza o tema 

abordado e enquadra-o com o âmbito deste trabalho, cuja descrição detalhada é apresentada 

nos capítulos subsequentes. 

O Capítulo 2 apresenta e compara a transmissão de Corrente Alternada em Alta Tensão e 

Corrente Contínua em Alta Tensão. Para a transmissão em Corrente Contínua, são 

apresentadas as características particulares, vantagens e desvantagens deste tipo de 

transmissão e caracterizadas as topologias, configurações e tecnologias existentes a nível 
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comercial. Por último são apresentadas e fundamentadas as opções tomadas para a 

modelização do sistema de transmissão, de acordo com os objetivos da Dissertação. 

O Capítulo 3 apresenta os aspetos associados aos Sistemas de Proteção em Linhas de 

Transmissão. São apresentadas as características dos Sistemas de Proteção, em especial da 

Proteção de Distância e analisados os principais desafios que as características intrínsecas às 

Redes de Transmissão apresentam e a forma como estas características podem afetar o bom 

comportamento dos Sistemas de Proteção. A análise do impacto que as características 

apresentadas podem ter nos Sistemas de Proteção tem em consideração os aspetos associados 

à transmissão de Corrente Contínua em Alta Tensão e a forma como a progressiva migração 

do parque eletroprodutor pode afetar o comportamento da Proteção de Distância. 

O Capítulo 4 apresenta a metodologia desenvolvida, a qual permite determinar o valor da 

tensão num barramento qualquer de uma rede, em regime de curto-circuito. Atendendo a 

que a tensão é um parâmetro crítico à operação da Proteção de Distância em regime de 

curto-circuito, o impacto da alteração da composição no comportamento da Proteção de 

Distância é avaliado do ponto de vista teórico,  

No Capítulo 5 é definido um Caso de Estudo que permita a análise dos fenómenos cujo 

estudo se pretende nesta Dissertação e são apresentados os resultados obtidos a partir da 

aplicação da metodologia proposta no Capítulo 4. O Caso de Estudo é modelizado em 

ambiente PSCAD/EMTDC e efetuada uma análise crítica dos valores obtidos por simulação e 

fornecidos pela metodologia proposta. 

O Capítulo 6 encerra a Dissertação apresentando as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido. As limitações da metodologia desenvolvida são analisadas de forma crítica, 

sendo ainda propostos progressos e trabalhos futuros que possam dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 2  

Transmissão em Corrente Alternada 
versus Corrente Contínua 

Neste Capítulo são apresentadas as características, incluindo vantagens e desvantagens, 

da transmissão em Corrente Continua e Corrente Alternada. Serão ainda referidas as 

característica da transmissão em Corrente Contínua em Alta Tensão que a tornam mais 

adequada para certas aplicações particulares, como por exemplo a transmissão a longa 

distância e transmissão da energia de parques eólicos em mar aberto.  

Na Secção 2.4 serão apresentadas as configurações das estações conversoras, linhas e 

cabos utilizadas na transmissão de Corrente Contínua em Alta Tensão, bem como as 

topologias ponto a ponto e multi-terminal, apresentando esta última características que a 

tornam bastante adequada à exploração de recursos em mar aberto. 

Por último, nas Secções 2.5 e 2.6 serão apresentados os Conversores utilizados na 

transmissão de Corrente Contínua em Alta Tensão, benefícios e limitações técnicas, bem 

como a modelização dos conversores analisados neste trabalho e respetivo controlo. 

2.1 - Transmissão em Corrente Alternada e Corrente Contínua 

em Alta Tensão 

Os méritos relativos da transmissão em Alta Tensão, quer em Corrente Alternada (CA), 

quer em Corrente Contínua (CC) podem ser avaliados com base num conjunto de diferentes 

fatores, entre os quais [10, 11]: 

 

 Economia de Transmissão; 

 Desempenho Técnico; 

 Fiabilidade. 

 

Cada forma de transmissão possui associada um conjunto de vantagens e desvantagens, as 

quais são mais ou menos preponderantes dependendo do tipo de aplicação. 
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2.1.1 - Transmissão de Corrente Alternada em Alta Tensão 

A tecnologia utilizada na transmissão de Corrente Alternada em Alta Tensão (CAAT) 

apresenta um elevado grau de maturidade e sobre a qual se possuem largos conhecimentos 

das suas características de exploração. Quando aplicada na transmissão a longa distância, a 

transmissão apenas é viável, do ponto de vista económico, quando são utilizados elevados 

níveis de tensão de forma a minimizar as perdas por Efeito Joule. Nos níveis de tensão mais 

elevados, i.e. acima de 500 kV, é frequente a designação de Muito Alta Tensão em Corrente 

Alternada (UATCA, da designação inglesa UHVAC - Ultra High Voltage Alternating Current). 

A transmissão de potência nas linhas é condicionada pela diferença de fase entre os 

fasores das tensões nas duas extremidades. Para um determinado fator de potência, este 

esfasamento aumenta com a distância [10], sendo a transferência máxima de potência 

limitada pelas condições de estabilidade em regime permanente e em regime transitório [10, 

12].  

A capacidade de transmissão de potência de uma linha de CA encontra-se representada na 

Figura 2.1, estando também representada a capacidade de transporte de uma linha de CC, a 

qual é independente da distância de transmissão, sendo apenas limitada pela capacidade de 

transporte de corrente dos condutores utilizados1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Capacidade de Transmissão de Potência em função da Distância para linhas AC e DC 

(Adaptado de [10]). 

O controlo de tensão em linhas de CA é dificultado pela corrente capacitiva da linha e 

pelas quedas de tensão indutivas [13]. O perfil de tensão na linha é relativamente estável 

apenas para um determinado nível de potência a transmitir, dado que varia com a carga 

alimentada. Desta forma, a manutenção de níveis de tensão constantes nas duas 

extremidades requer um controlo da potência reativa injetada, à medida que varia o valor da 

carga alimentada. Os requisitos de potência reativa aumentam também com o aumento da 

distância de transmissão da linha ou cabo. Desta forma, para grandes distâncias é necessário 

adotar medidas para mitigar os inconvenientes da corrente capacitiva e de estabilidade. Isto 

é conseguido através de condensadores inseridos em série e indutâncias shunt [13].  

O progressivo comissionamento de parques eólicos em mar aberto, associado a um 

aumento da capacidade instalada e da distância à costa, devido a melhores potenciais de 

aproveitamento eólico, originou um aumento considerável das perdas nos cabos [14]. Esta é a 

                                                 
1 É frequente a designação de “limite térmico” dos condutores para expressar a limitação que estes 
possuem em transportar corrente elétrica, a qual origina o aquecimento dos mesmos por Efeito Joule. 
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principal limitação da transmissão em CAAT.O aumento da distância de transmissão origina 

também o aumento da potência reativa produzida pelos cabos, originando desequilíbrios da 

tensão em ambos os terminais. Desta forma é necessário proceder ao consumo do excesso de 

potência reativa, sendo tipicamente utilizados compensadores nos dois terminais, de forma a 

manter níveis de tensão constantes e adequados em ambos os terminais [15]. 

2.1.2 - Transmissão de Corrente Contínua em Alta Tensão 

Além da instalação de parques eólicos a distâncias cada vez maiores relativamente à 

costa, as potências propostas dos parques também têm vindo a ser cada vez mais elevadas, 

havendo inclusive propostas de 500 MW [16]. A transmissão desta potência implica a 

utilização de Alta Tensão de forma a minimizar as perdas nos cabos; contudo, isto implica 

uma maior capacidade dos cabos e os problemas de regulação de tensão associados.  

Tipicamente, à medida que a distância à costa aumenta, mais consistente é o perfil do 

vento e menores são as objeções relacionadas com o impacto visual. A tendência consiste, 

portanto, em optar por instalações de potência instalada cada vez maior e mais afastadas da 

costa2, com cabos de transmissão cada vez mais longos e a operar com tensões elevadas [16]. 

Desta forma o custo dos cabos e dos equipamentos associados à regulação de tensão pode 

rapidamente tornar-se o fator económico dominante da instalação. 

As perdas na transmissão de Contínua em Alta Tensão (CCAT) são, em geral, inferiores à 

CAAT, estando o valor das perdas condicionado pela secção dos condutores utilizados. 

Repare-se que os cabos em CA ou CC, utilizados quer em linhas aéreas, quer ao nível 

subaquático, podem originar menores perdas à custa de um maior investimento em 

condutores com maiores secções [17]. 

Na Figura 2.2 está representada a evolução dos custos de investimento nos equipamentos 

de transmissão em CA e CC, em função da distância de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Comparação dos custos de investimento nos equipamentos de transmissão em AC e DC, em 
função da distância de transmissão (Adaptado de [13]). 

 Como se pode verificar, a transmissão em CA é mais económica para pequenas distâncias 

do que em CC, essencialmente devido ao custo considerável dos conversores. Contudo, a 

opção pela transmissão em CC é mais económica para distâncias de transmissão 

                                                 
2 O aumento da potência instalada não se prende apenas com a possibilidade de aproveitar melhor o 
potencial eólico existente em mar aberto, mas também garantir uma maior previsibilidade na potência 
injetada na estação continental, de forma a mitigar os inconvenientes associados à previsibilidade e 
intermitência do vento. 
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progressivamente mais elevadas dado que, contrariamente à transmissão em CA, não 

necessita de compensação da potência reativa gerada pelos cabos. Existe, contudo, uma 

distância crítica para a qual a opção pela transmissão em CC é mais económica que a 

transmissão em CA. Esta distância crítica toma o valor de cerca de 25-40 km para cabos 

subaquáticos [10, 13, 16, 17] e de cerca de 500-800 km para linhas aéreas [10, 13]. 

À parte da energização inicial do cabo, não existem correntes de carga, como a 

capacitiva, e portanto não existem problemas de regulação de tensão na transmissão em CC, 

dado que não existe a produção de energia reativa [15, 16]. 

Em condições normais de operação, a ligação CCAT procede ao desacoplamento dos 

sistemas que interliga, sendo a potência ativa transportada controlada independentemente 

das alterações que possam suceder na frequência ou nas fases dos fasores de tensão nos 

terminais. Mesmo sob condições anormais ou de defeito, a interrupção do fornecimento de 

potência permite isolar o sistema com perturbações do sistema são, evitando o colapso de 

sistemas vizinhos interligados [10, 11], os quais podem ter frequências nominais diferentes. 

Os conversores utilizados nos terminais da ligação CCAT não contribuem para a potência 

de curto-circuito [10, 11] nos terminais aos quais estão ligados e portanto a sua instalação 

não requer, em princípio, grandes procedimentos de atualização dos disjuntores e demais 

equipamentos dos Sistemas de Proteção existentes nas redes AC. Adicionalmente, a ligação 

pode operar para melhorar a estabilidade num ou em ambos os terminais através da 

modulação da potência em função das oscilações da potência nos sistemas que interliga [10, 

11, 18-21]. 

Contudo existem também desvantagens associadas à transmissão em CC, como o tamanho 

e custo dos conversores e dos equipamentos necessários para o fornecimento de energia 

reativa. Alguns dos custos podem ser compensados pelo facto de, como referido 

anteriormente, a transmissão em CC necessitar apenas de dois cabos para a mesma 

capacidade de transmissão dos três cabos necessários em CA.  

Até recentemente a dimensão das estações conversoras constituía uma desvantagem 

considerável, especialmente quando a mesma se destinava a ser instalada numa plataforma 

em mar aberto. Contudo, o desenvolvimento recente da tecnologia baseada em Conversores 

de Fonte de Tensão (CFT’s, VSC’s – Voltage Source Converters na terminologia inglesa), os 

quais não necessitam do fornecimento de energia reativa, levou a uma compactação eficiente 

dos equipamentos, tornando-os perfeitamente capazes de serem colocados nas plataformas 

de forma económica [16]. 

Contudo o âmbito da aplicação da transmissão CCAT é limitado por alguns fatores, entre 

os quais [10]: 

 

 A dificuldade em interromper a CC, o que resulta no custo elevado de disjuntores 

de CC; 

 Incapacidade de utilizar transformadores para alterar o nível de tensão; 

 Elevados custos dos Conversores; 

 Produção de componentes harmónicas que necessitam de filtros de CA e CC, cujos 

custos têm que ser adicionados aos dos conversores; 

 Complexidade do controlo. 

 

Relativamente à dificuldade em interromper a CC, principalmente em situações de 

defeito, embora tenham sido propostos vários tipos de disjuntores para a aplicação na 
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transmissão em CCAT, os mais relevantes e com maior potencial foram relatados em [22] e 

em [23]. Em [24] é apresentada uma descrição do estado da arte que analisa os problemas e 

implicações da aplicação de disjuntores na transmissão em CC, sendo ainda referidas as áreas 

de investigação futuras de onde poderão surgir resultados prometedores para a conceção de 

dispositivos capazes de interromper de forma eficaz e segura a CC para níveis de tensão 

elevados. 

2.2 - Configurações e Topologias da Transmissão em CCAT 

As estações conversores, linhas e cabos da transmissão em CCAT podem ser concebidas e 

instaladas de acordo com várias configurações: 

 

 Monopolar: nesta configuração os dois conversores encontram-se ligados por um 

única linha de um único polo, positivo ou negativo. Apenas existe um condutor 

isolado instalado e a terra ou o oceano fornecem o caminho para a corrente de 

retorno [13]. Alternativamente, um condutor metálico pode ser utilizado como 

caminho de retorno [10, 11, 25]. 

 

 Bipolar: esta é a configuração mais comummente adotada, sendo utilizados dois 

condutores isolados, para os polos positivo e negativo. Os dois polos podem ser 

operados independentemente se ambos os neutros estiverem ligados à terra, 

aumentando a capacidade de transferência de potência [11, 25]. Em condições 

normais de operação, a corrente em ambos os polos é idêntica e não há corrente 

nos condutores de neutro. Se num dos polos ocorrer uma avaria, o outro pode ser 

operado independentemente do polo afetado, o que permite uma fiabilidade 

acrescida face à configuração monopolar [10, 11, 13]. 

Devido aos elevados custos dos equipamentos empregues na transmissão em 

CCAT, e à necessidade de integrar o planeamento da transmissão e os planos de 

investimento em um ou mais horizontes temporais, bem como atendendo aos 

interesses existentes e à maximização dos objetivos envolvidos, a configuração 

monopolar pode ser adotada inicialmente, sendo posteriormente atualizada para 

a configuração bipolar [10].  

 

 Homopolar: nesta configuração dois ou mais condutores da mesma polaridade, 

geralmente negativa [10], são operados com retorno metálico ou pela terra. Com 

dois polos a operar em paralelo, esta configuração permite reduzir os custos de 

isolamento. Contudo a grande desvantagem está relacionada com a elevada 

corrente de retorno pela terra [11, 25]. 

 

As diferentes configurações encontram-se representadas na Figura 2.3. 

Em [26] é considerada a ligação Back-to-Back (B2B), frequentemente utilizada na ligação 

assíncrona de dois sistemas, como uma configuração individual. Neste tipo de instalações, as 

duas estações conversoras encontram-se localizadas na mesma instalação e não é necessária 

a interligação das mesmas por qualquer linha ou cabo. Os dois sistemas interligados podem, 

ou não, possuir frequências diferentes, como na interligação das ilhas do arquipélago Japonês 
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ou na América do Sul [27]. Nos Estados Unidos existem ainda várias destas ligações, quer com 

o Canadá, quer na interligação das redes elétricas do Este e Oeste do país [10, 11, 25, 28]. 

 

Figura 2.3 – Configurações de transmissão em CCAT: (a) – Monopolar; (b) – Bipolar; (c) – Homopolar. 

(Adaptado de [10, 11, 13, 25]). 

As ligações B2B tiram partido das propriedades previamente referidas das possibilidades 

de controlo e de desacoplamento entre os terminais dos conversores, sendo exclusiva da 

transmissão em CCAT. Esta configuração encontra-se representada na Figura 2.4.  

Figura 2.4 – Configuração de transmissão em CCAT Back-to-Back (Adaptado de [10, 25]). 

As topologias da transmissão CCAT são essencialmente duas: ponto a ponto e multi-

terminal. A transmissão ponto a ponto é a mais simples do ponto de vista de construção e 

operação e requer menos equipamento, embora apresente uma reduzida fiabilidade uma vez 

que qualquer problema existente nos conversores ou no cabo de ligação das estações 

conversoras implica a perda da ligação à fonte produtora. 

A exploração de várias ligações CCAT ponto a ponto pode servir de base para uma 

implementação futura de uma rede de CC multi-terminal (MTDC – Multi-terminal Direct 

Current). Contudo esta alteração exige algoritmos de controlo mais complexos, sendo uma 

das áreas de investigação para a qual têm surgido vários contributos, alguns dos quais podem 

ser encontrados em [29-34].  

Na Figura 2.5 encontram-se representadas as duas topologias de transmissão em CCAT, 

para a ligação de parques eólicos em mar aberto. 

 
 

Figura 2.5 - Transmissão CCAT para a ligação de parques eólicos em mar aberto: (a) – Ponto a ponto; (b) 
- Multi-terminal (Adaptado de [16]). 

 



 

   

Conversores utilizados na Transmissão em CCAT 11 

 

2.3 - Tipos de Semicondutores de Potência 

Os dispositivos semicondutores utilizados na área de Eletrónica de Potência, como na 

transmissão CCAT e em dispositivos FACTS, podem ser classificados de acordo com a sua 

capacidade de controlo de entrada (ON) e saída (OFF) de condução. Atendendo a esta 

classificação, uma possível designação para os dispositivos pode ser [35]: 

 Incontroláveis, e.g. díodos de potência; 

 Semi-controláveis, e.g. tirístores, nos quais a entrada em condução é controlável; 

 Totalmente controláveis, e.g. transístores, nos quais a entrada e saída são 

totalmente controláveis3. Dentro desta categoria incluem-se os interruptores 

eletrónicos (de potência), comummente designados por switches. 

 

Apesar de os transístores de potência consistirem nos interruptores mais comuns, existem 

também alguns tipos especiais de tirístores totalmente controláveis. 

Na Tabela I estão incluídos alguns dos semicondutores totalmente controláveis utilizados 

em aplicações industriais [36]. 

 
Tabela I — Semicondutores de potência totalmente controláveis. 

Acrónimo Tipo Designação 

GTO Tirístor Gate Turnoff Thyristor 

GCT Tirístor Gate Commutated Turnoff Thyristor 

IGCT Transístor Integrated Gate Commutated Thyristor 

IEGT Transístor Injection Enhanced Gate Transistor 

IGBT Transístor Insulated Gate Bipolar Transistor 

 

Atendendo aos elevados níveis de tensão e corrente a que estes dispositivos se destinam a 

ser utilizados face aos seus valores individuais, a sua aplicação industrial exige o 

empilhamento destes dispositivos em série e paralelo, sendo controlados simultaneamente, 

de forma a obter as características de tensão e corrente, respetivamente, necessárias. 

2.4 - Conversores utilizados na Transmissão em CCAT 

Os conversores utilizados na transmissão em CCAT diferem consoante o tipo de conversão 

utilizada. Os conversores são de dois tipos, os quais apresentam características técnicas e 

funcionais diferentes: 

 

                                                 
3 Esta controlabilidade total pressupõe a instalação de circuitos auxiliares, snubbers, destinados, entre 
outras funções, a auxiliar o funcionamento e a proteger os semicondutores de potência perante 
perturbações como situações de defeito, por exemplo. 
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 Conversores de Fonte de Corrente: CFC-CCAT (LCC-HVDC – Line Commutated 

Converter High Voltage Direct Current, na terminologia inglesa); 

 Conversores de Fonte de Tensão: CFT-CCAT (VSC-HVDC – Voltage Source 

Converter High Voltage Direct Current, na terminologia inglesa). 

 

A configuração básica de um conversor trifásico, do tipo CFC ou CFT, é uma ponte 

conversora alimentada a partir dos enrolamentos secundários de um transformador, ligados 

em Estrela ou Triângulo. O transformador que alimenta o conversor cumpre vários objetivos, 

entre os quais [10]: 

 

 Separação galvânica entre os lados Corrente Contínua e Alternada; 

 Transformação de tensão entre as redes CA e CC, 

 Ajuste da tensão do lado de CA, aplicada ao conversor através dos Reguladores de 

Tensão em Carga; 

 

O esquema unifilar de uma ponte conversora encontra-se representado na Figura 2.6. Os 

interruptores (switches - S), também designados por válvulas [25], encontram-se numerados 

pela ordem pela qual entram em condução (estado ON). 

 
Figura 2.6 - Ponte Conversora (Adaptado de [10]). 

Num conversor do tipo CFC os interruptores são constituídos por tirístores, enquanto num 

CFT são constituídos por IGBT’s. As características de cada tipo de conversão encontram-se 

apresentadas de seguida. 

2.4.1 - Transmissão Clássica em CCAT (CFC-CCAT) 

A transmissão recorrendo a conversores do tipo CFC foi a primeira a ser adotada e 

permaneceu como a solução de referência durante vários anos, razão pela qual é apelidada 

de “Clássica”, face ao tipo mais recente de conversores baseados em CFT’s.  

A primeira ligação CCAT entrou em serviço em 1954 e destinava-se a ligar a ilha de 

Gotland, na Suécia, ao continente e possuía uma extensão de 96 km. Os interruptores 

utilizados consistiam em Válvulas de Mercúrio, as quais possuíam alguns problemas de 

funcionamento como falhas de comutação e escorvamentos [10, 25], tendo sido rapidamente 

substituídas por tirístores. Estes dispositivos são a solução de referência utilizada nos 

conversores do tipo CFC. 

S1 S3 S5

S4 S6 S2

P

N

a

b

c
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As principais vantagens da transmissão utilizando CFC’s residem na transmissão a longa 

distância de grandes quantidades de potência [5, 11]. Aplicações como a ligação assíncrona 

de dois sistemas CA e ligação de parques eólicos em mar aberto são exclusivas da tecnologia 

CFT-CCAT. 

Duas limitações particulares da transmissão baseada em CFC’s, as quais são aqui referidas 

pois não o são na transmissão utilizando CFT’s, são [10, 11, 25]: 

 

 Impossibilidade de controlar individualmente as potências ativa e reativa; 

 Incapacidade para contribuir para a recuperação do sistema, em caso de colapso, 

sendo necessário um sistema auxiliar para esse fim. 

2.4.2 - Transmissão em CCAT utilizando CFT’s (CFT-CCAT) 

A procura crescente por energia elétrica, associada às restrições de construção de novas 

linhas levou a uma exploração próxima do limite das infraestruturas de rede. Além de um 

maior risco de violação dos valores dos índices de Qualidade de Serviço, existem igualmente 

riscos associados quer à exploração dos próprios componentes, quer à propensão para a 

ocorrência de instabilidade na rede. Uma estratégia passa por adaptar os sistemas de 

transmissão tradicionais de forma a permitir a transferência uma maior quantidade de 

potência utilizando as mesmas infraestruturas, i.e. apoios e corredores aéreos. 

A utilização de um novo tipo de conversores baseados em Conversores de Fonte de Tensão 

(CFT’s) pode ser uma solução para este problema. Neste tipo de conversores, cuja primeira 

aplicação foi em 1999 na atualização da ligação entre a ilha de Gotland e a Suécia [37], a 

polaridade da tensão na ligação em CC é fixada quando os conversores operam quer como 

retificador quer como conversor, contrariamente aos conversores baseados em tirístores nos 

quais é a polaridade da corrente que é fixada para ambos os modos de operação [10, 11, 25]- 

Cada empresa comercializadora apresenta várias soluções de transmissão em CCAT, quer 

para a transmissão a longa distância, quer para a ligação de parques eólicos em mar aberto. 

O nome comercial das tecnologias são HVDC Light® para a ABB e HVDC PLUS® para a 

Siemens. Existem ainda outros fabricantes de renome mundial com soluções nesta área, 

embora de menor extensão, como a AREVA [38] e a ALSTOM [28], embora com uma presença 

bastante forte no mercado de dispositivos FACTS baseados em CFT’s. 

A topologia do conversor é a mesma que a representada na Figura 2.6, sendo a comutação 

assegurada por IGBT’s, aos quais se encontram associados díodos numa configuração 

antiparalela. A forma de onda da tensão e os seus parâmetros como frequência, magnitude e 

fase podem ser ajustados através do recurso à Modulação de Largura de Impulsos (MLI/PWM - 

Pulse Width Modulation, na terminologia inglesa) aplicados aos IGBT’s. 

A estrutura típica de um sistema de transmissão do tipo VSC-HVDC encontra-se 

representada na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Sistema de Transmissão CFT-CCAT (Adaptado de [26]). 

Os componentes deste tipo de transmissão são [11]: 

 Filtros AC; 

 Transformadores; 

 Reatâncias de Fase; 

 Conversores; 

 Condensadores DC; 

 Linhas ou Cabos DC. 

 

Conversores 

 

São constituídos por IGBT’s com díodos colocados em antiparalelo e numa ligação um 

conversor funciona como Retificador e o outro como Inversor. A topologia de ligação pode ser 

uma das apresentadas na Figura 2.3 e Figura 2.4. 

A designação de Conversores de Fonte de Tensão prende-se com o facto de na explicação 

do funcionamento das ligações CCAT recorrendo a este tipo de conversores se considerar cada 

terminal como uma fonte de tensão ligada a uma rede de CA através de reatâncias, conforme 

representado na Figura 2.8. Como se pode verificar, o sistema de CA encontra-se ligado ao 

conversor através das reatâncias de fase. O conversor é modelizado no lado de CA como uma 

fonte de tensão controlada de magnitude vu e do lado de CC como uma fonte de corrente 

controlada de intensidade DCi . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 - Conversor de Fonte de Tensão ligado a uma rede de CA : (a) - Circuito equivalente; (b) - 
Diagrama fasorial (Adaptado de [26]). 

A fonte de corrente é determinada com base no equilíbrio de potência entre os lados de 

CA e CC do conversor, no qual a magnitude, fase e frequência podem ser controladas de 

forma independente [10, 11]. 

A fonte de tensão controlada pode ser descrita através da expressão 

  
1

sin termos harmónicos
2

v DCu u M t      (2.1) 
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Onde M corresponde à razão entre o valor de pico da onda modeladora e o valor de pico 

da onda portadora, i.e. a tensão do lado de CC, ω é a frequência angular e δ é o esfasamento 

da tensão de saída. M, ω e δ são variáveis de controlo que podem ser ajustadas pelo sistema 

de controlo do CFT. Desta forma, a queda de tensão ΔV através da reatância pode ser variada 

de forma a controlar os fluxos de potência ativa e reativa. 

Na Figura 2.8 (b) está representado o diagrama fasorial da frequência fundamental de um 

CFT a operar como um retificador, absorvendo potência reativa do sistema de CA (repare-se 

que o fluxo de potência reativa, e ativa também, é no sentido do conversor). A tensão de 

saída do CFT possui uma menor magnitude e encontra-se em atraso de fase relativamente à 

tensão do sistema de CA.  

Desprezando as perdas nas reatâncias de fase, o fluxo de potência ativa entre o sistema 

de CA e o conversor pode ser determinado pela expressão: 

 
sinf v

v

u u
P

X


   (2.2) 

Onde  é o valor da reatância de fase. O fluxo de potência reativa é determinado pela 

expressão: 

 
 cosf f v

v

u u u
Q

X


   (2.3) 

O fluxo de potência ativa pode ser controlado através da alteração do ângulo de fase 

entre a tensão à frequência fundamental vu  gerada pelo CFT e a tensão fu do lado de CA no 

secundário no transformador que alimenta o conversor, permitindo uma operação nos quatro 

quadrantes de potência ativa-reativa [10, 11]. 

Numa ligação do tipo CFT-CCAT a potência ativa nos lados de CA e CC é igual em regime 

permanente, se as perdas forem desprezadas. Isto pode ser conseguido se um dos dois 

conversores controlar o fluxo de potência ativa, enquanto o outro controla a tensão na 

ligação em CC. A tensão nas redes de CA pode ser controlada através da injeção ou consumo 

de potência reativa, dado que o controlo é independente do controlo de potência reativa, 

como se pode verificar nas eqs. (2.2) e (2.3).  

A capacidade de operação nos diferentes quadrantes de potência ativa-reativa (Diagrama 

PQ) para uma ligação do tipo CFT-CCAT encontra-se representada na Figura 2.9. 

A partir deste diagrama observa-se que um sistema baseado em CFT’s pode operar em 

qualquer ponto dentro do círculo. Contudo, atendendo a que o raio do círculo representa a 

potência de conversor, a qual corresponde à injeção da máxima corrente à tensão do lado de 

CA atual, a capacidade irá diminuir proporcionalmente com a queda de tensão [10]. 
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Figura 2.9 - Diagrama P-Q de um CFT-CCAT: (a) – Ideal; (b) – Real (Adaptado de [39]). 

 

Condensadores DC 

 

No lado de CC, e associado a cada conversor, existem dois condensadores de capacidades 

iguais, sendo que o valor da capacidade depende da tensão pretendida para o circuito. O 

objetivo da utilização de condensadores passa por fornecer armazenamento de energia de 

forma a manter o equilíbrio durante fenómenos transitórios e reduzir o serrilhado (ripple) da 

tensão no lado de CC [10, 25].  

A escolha dos valores nominais dos condensadores é uma etapa importante na conceção 

de um sistema de transmissão CCAT. Devido às comutações dos IGBT’s, definidas pela 

Modulação de Largura de Impulsos (cf. Secção 2.4.2-II), a corrente do lado de CC do 

conversor possui componentes harmónicas que originam um serrilhado na tensão do lado de 

CC. A magnitude deste serrilhado depende da frequência de comutação dos IGBT’s e da 

capacidade dos condensadores do lado de CC. 

A escolha de uma capacidade pequena resulta numa resposta mais rápida do conversor, 

fornecendo também, como referido previamente, a capacidade para o armazenamento de 

energia de forma a controlar o fluxo de potência ativa e reativa. O condensador é 

caracterizado por uma constante de tempo definida como a razão entre a energia 

armazenada à tensão nominal 
N
CCU do lado de CC e a potência aparente nominal do 

conversor NS [25, 26]: 

 

 

21

2

N

CC CC

N

C U

S




   (2.4) 

O valor da constante de tempo corresponde ao necessário para carregar o condensador 

desde zero até à tensão nominal 
N
CCU se o condensador for alimentado com uma potência 

ativa constante e igual a NS [26]. Um valor pequeno para a constante de tempo significa um 

serrilhado mais pequeno e sobretensões transitórias mais pequenas na tensão do lado de CC. 
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Linhas ou Cabos DC 

 

Os cabos utilizados na transmissão CFT-CCAT possuem uma isolação em polietileno 

reticulado (XLPE), o que lhe permite suportar inversões rápidas do sentido da corrente, 

necessárias à inversão do sentido do fluxo de potência no cabo. Cabos com isolação 

polimérica adequam-se especialmente para a aplicação em CCAT devido às suas boas 

propriedades, nomeadamente elevada resistência mecânica, flexibilidade e baixo peso [40, 

41]. Se a configuração bipolar for adotada os campos magnéticos produzidos pelos cabos são 

quase totalmente eliminados [10, 11]. 

A alma condutora é constituída por Alumínio ou Cobre multifilar. À semelhança dos cabos 

utilizados em redes de CA e na transmissão com recurso a CFC’s, possuem os demais 

elementos constituintes necessários a um bom desempenho do ponto de vista elétrico, 

nomeadamente ecrã isolante, blindagem, bainha metálica, armadura e bainha exterior 

anticorrosiva [42, 43].  

A nova tecnologia XLPE empregue nos cabos permitiu tornar a opção CCAT económica 

para baixos níveis de potência, até 200 MW, e para distâncias de transmissão de apenas 60 

km [37], tornando esta forma de transmissão ainda mais competitiva. 

I. Topologias dos CFT’s 

Até recentemente, a implementação de CFT’s para aplicações de transmissão em CCAT 

baseou-se em conversores de dois ou três níveis, o que permitia a comutação em dois ou três 

níveis de tensão para o terminal de CA do conversor. Para estas topologias, um número 

elevado de válvulas, com uma capacidade de bloqueio de alguns quilovolts, eram ligadas em 

série de forma a assegurar uma distribuição uniforme da tensão aplicadas às válvulas, e todos 

os dispositivos de um braço do conversor deveriam comutar simultaneamente, mesmo em 

regime transitório. Variações bruscas nos sistemas de CA que alimentam os conversores 

provocavam desgaste nos componentes e exigiam extensivas medidas de filtragem [11].  

Na Figura 2.10 está representado um exemplo de um conversor de dois níveis, o qual se 

baseia na ponte da Figura 2.6, estando também representada a forma de onda da tensão 

produzida pelo conversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                       (b) 

Figura 2.10 - Conversor de dois níveis: (a) – Topologia; (b) – Forma de onda da tensão (Adaptado de 
[44]). 

a

b

c

Vd/2

Vd/2
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Este tipo de conversores apenas possui dois níveis instantâneos de tensão, razão pela qual 

se atribui a designação de “dois níveis”. Existem ainda topologias de conversores de três 

níveis, utilizadas a nível comercial [44]. 

Se a tensão do lado de CA produzida pelo conversor poder ser selecionada em 

incrementos mais pequenos do que aqueles utilizados pelos conversores de dois ou três 

níveis, então os degraus e gradientes de tensão podem ser reduzidos ou minimizados. Quantos 

mais degraus forem utilizados, menor é a proporção de harmónicos e menor é o ruído de alta-

frequência [20, 44]. Conversores com um número elevado de degraus designam-se por 

multinível. Para um elevado número de níveis, a frequência de comutação dos 

semicondutores individuais é reduzida, o que permite reduzir eficazmente as perdas [45-47].  

Na Figura 2.11 está representada a topologia de um conversor multinível e a forma de 

onda da tensão de saída do conversor. A conceção de conversores multinível seguiu diferentes 

vertentes, podendo ser agrupados segundo três grandes grupos [31, 36]: Diode Clamped, 

Flying Capacitor e Cascaded Multilevel Converters4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 - Conversor multinível: (a) – Topologia; (b) – Forma de onda da tensão (Adaptado de [44]). 

Uma abordagem recente consiste na utilização de Conversores Multinível Modulares - CMM 

(Modular Multilevel Converter - MMC, na terminologia inglesa). Estas topologias já são 

adotadas comercialmente pela Siemens [44, 48] e a Alstom [28]. A ideia básica de um 

conversor deste tipo encontra-se representada na Figura 2.12, onde também se encontra 

representada a tensão produzida pelo conversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b)                                                       (b) 

Figura 2.12 - Conversor Multinível Modular: (a) – Topologia; (b) – Forma de onda da tensão (Adaptado de 
[44]). 

                                                 
4 Na falta de uma tradução adequada da denominação das topologias para a língua portuguesa, optou-se 
por manter a designação em língua inglesa.  

(a) (b) 
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Um CMM é constituído por vários braços, cada um composto por um número elevado de 

Submódulos ou Módulos de Potência - MP (Power Modules - PM) e uma indutância ligada em 

série. Cada MP pode ser constituído por um conversor de meia ponte de dois níveis, capaz de 

produzir dois níveis de tensão, 0 e +V, ou conversores de ponte completa de dois níveis, 

capazes de produzir aos seus terminais três níveis de tensão: +V, 0 e -V. 

Os CMM’s são uma tecnologia escalável. O nível de tensão determina o número de MP 

necessários, podendo os mesmos ser utilizados em níveis de tensão bastante elevados. 

Contudo um CMM com MP com meias pontes de dois níveis requer o dobro do número de 

IGBT’s de um CFT de dois níveis de valores nominais semelhantes. Este valor quadruplica 

quando comparado com um CMM com MP com ponte completa de dois níveis. 

II. Modulação de Largura de Impulsos em CFT’s 

A Modulação de Largura de Impulsos (MLI, PWM – Pulse Width Modulation, na terminologia 

inglesa) consiste na geração de impulsos de entrada e saída de condução dos IGBT’s dos 

conversores de dois e três níveis, utilizando uma onda modeladora de frequência sf , 

relacionada com a frequência fundamental 0f  do sistema de CA através do Índice de 

Modulação fm  definido como 

 

0

s
f

f
m

f
   (2.5) 

 

Se o Índice de Modulação tomar valores elevados, e.g. >21, os sub-harmónicos serão 

pequenos e a fm  podem atribuir-se valores não inteiros. Caso tome um valor pequeno, i.e. 

<21, então deverá ser um inteiro ímpar de forma a obter uma simetria ímpar, i.e. 

( ) ( )f t f t   , bem como simetria de meia onda, i.e. 0( ) ( / 2)f t f t T    , em que 

0 01/T f , o que permite obter apenas harmónicos ímpares dos termos seno nas tensões de 

fase do CFT [10, 49]. 

Nos sistemas trifásicos apenas são relevantes os harmónicos nas tensões compostas. 

Considerando o harmónico de ordem fm  a diferença de fase entre os harmónicos entre fases, 

e.g. R e S é5 120fm   . Se fm  for um múltiplo de três, a diferença de fase é nula, o mesmo 

se aplicando aos harmónicos de ordem fm j   para j inteiro positivo e ímpar [49]. 

Para 3fm   os harmónicos terão uma frequência próxima da fundamental originando 

uma elevada distorção da tensão. Desta forma, é definido tipicamente um valor mínimo de 

9fm  [49]. Os harmónicos sinfásicos6 nas tensões de fase são eliminados pela configuração 

em Triângulo (Δ) dos enrolamentos dos transformadores ligados aos conversores, podendo 

também serem utilizados transformadores com enrolamentos em Estrela (Y) mas sem a 

ligação do neutro à terra. Os transformadores contribuem ainda para a indutância série 

utilizada para o alisamento do lado de CA. 

 

                                                 
5 Considerando uma sequência de fases positiva. 

6 Ou de sequência nula. 
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Existem várias técnicas de MLI utilizadas nos CFT’s: 

 

 MLI Sinusoidal (da designação inglesa SPWM - Sinusoidal PWM); 

 MLI Sinusoidal com Injeção de 3º Harmónico; 

 MLI Otimizada (da designação inglesa OPWM – Optimized PWM); 

 MLI no Espaço Vetorial (da designação inglesa SVPWM - Space Vector PWM). 

 

MLI Sinusoidal 

 

É a forma mais simples de MLI, na qual o sinal de impulsos de largura modulada é gerado 

através da comparação do valor instantâneo de uma onda triangular, vulgo “dente de serra” 

com uma onde sinusoidal de referência. Atendendo à alimentação do conversor por um 

sistema trifásico de tensões, a MLI e os impulsos para os IGBT’s dos diferentes braços dos 

conversores tomam as formas representadas na Figura 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 - Modulação de Largura de Impulsos Sinusoidal com 5.fm   

 

MLI Sinusoidal com Injeção de 3º Harmónico 

 

Neste tipo de MLI a componente harmónica de 3ª ordem é injetada nas três fases de 

forma a aumentar a magnitude da tensão composta. Esta MLI tira partido da decomposição da 

forma de onda da tensão em Série de Fourier e considera o termo de 3ª ordem, além do 

fundamental. Atendendo que a tensão resulta da soma de componentes de várias ordens, a 

consideração desta ordem, além da fundamental, permite obter uma maior magnitude do 

vetor da tensão. 

 

MLI Otimizada 

 

Esta técnica é também designada por Eliminação Seletiva de Harmónicos (SHE – Selective 

Harmonic Elimination, na terminologia inglesa) [10] e é utilizada, tal como o nome indica, 

para eliminar harmónicos seletivamente através de formas de onda de MLI pré-calculadas. 

Também pode ser desenvolvida de forma a minimizar o número de comutações próximas do 

Modulação de Largura de Impulsos Sinusoidal
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instante de corrente máxima, o que permite reduzir as perdas comparativamente à MLI 

Sinusoidal com a portadora triangular.  

Harmónicos de baixa ordem podem ser seletivamente eliminados, embora a magnitude 

dos harmónicos de alta frequência possa ser aumentada, apesar de os harmónicos de corrente 

não serem significativamente alterados devido à característica passa-baixo do sistema de CA 

[10]. Contudo, possui também a desvantagem de implicar uma maior complexidade 

computacional e frequências de comutação variáveis durante a operação das válvulas. 

MLI no Espaço Vetorial 

 

Este tipo de modulação tem como objetivo minimizar o número de comutações e como tal 

o valor das perdas. Da aplicação desta técnica resulta também numa melhor utilização do 

barramento de CC através do aumento da magnitude da tensão de saída em cerca de 15%, 

i.e. 3 2,
CC

U  face à MLI Sinusoidal, o que origina uma magnitude máxima de fase de 

2
CC

U  [50].  

Neste tipo de modulação a tensão de referência é mapeada no espaço vetorial de 

comutação: cada conversor tem que ser controlado para que em cada instante não possam 

estar em condução duas válvulas do mesmo braço (cf. Figura 2.7), o que provocaria um curto-

circuito dos condensadores de CC. Este requisito é conseguido através da condução 

complementar das válvulas em cada braço, o que origina oito possíveis vetores de comutação 

para o conversor, embora apenas seis sejam válidos e dois correspondam a vetores nulos [50], 

conforme representado na Tabela III. 

 
Tabela III — Comutação das válvulas através de MLI no Espaço Vetorial. 

Estado das Válvulas Vetor da Tensão de 

Saída 
Coordenadas 

S1 S3 S5 S4 S6 S2 

0 0 0 1 1 1 V0 (Vetor nulo) (0,0) 

1 0 0 0 1 1 V1  2 3 , 0  

1 1 0 0 0 1 V2  1 6 , 1 2  

0 1 0 1 0 1 V3  1 6 , 1 2  

0 1 1 1 0 0 V4  2 3 , 0  

0 0 1 1 1 0 V5  1 6 , 1 2   

1 0 1 0 1 0 V6  1 6 , 1 2  

1 1 1 0 0 0 V7 (Vetor nulo) (0,0) 

 

Na Figura 2.14 encontra-se representado o mapa de comutações das válvulas de um 

conversor. O fasor de tensão necessário encontra-se representado por Vref. De forma a 

determinar os ciclos de funcionamento das válvulas, i.e., das proporções dos vetores de 

tensão que produzem Vref, o setor no qual Vref se encontra tem que ser primeiramente 
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determinado. Uma vez identificado o setor, os ciclos de funcionamento são determinados 

através do equilíbrio tensão-tempo durante um período de comutação [50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Aplicações da Transmissão em CCAT utilizando CFT’s 

Algumas das vantagens da aplicação desta tecnologia foram referidas previamente 

aquando da comparação entre a transmissão em CAAT e CCAT. Contudo, existem ainda 

diferenças entre a transmissão recorrendo a conversores do tipo CFC ou do tipo CFT, estando 

a principal relacionada com a maior controlabilidade conseguida quando são empregues 

CFT’s, o que possibilita uma maior versatilidade de aplicações. Algumas das vantagens e 

aplicações desta tecnologia de transmissão que a tornam mais performante são [26]: 

 

 Controlo independente da potência ativa e reativa sem necessidade de recorrer a 

equipamentos de compensação, através da utilização da Modulação de Largura de 

Impulsos (MLI). Enquanto a potência ativa transmitida é mantida constante, o sistema 

de controlo permite o controlo da tensão do lado de CA. A capacidade de um CFT 

gerar e consumir potência reativa, dentro dos seus limites, pode ser utilizada para o 

controlo da tensão na rede à qual o mesmo se encontra ligado. 

 

 Atenuação das perturbações da Qualidade de Serviço. Atendendo às propriedades de 

controlo da potência reativa dos conversores, os CFT’s podem ser utilizados para o 

controlo da tensão do lado de CA e desta forma para melhor qualidade de serviço 

[37]. A rápida resposta dos conversores, dada pela elevada frequência de comutação 

à qual operam os IGBT’s através de MLI, permite um novo nível de desempenho em 

problemas como componentes harmónicas e flicker [25]. 

 

 Risco de falhas de comutação reduzido. Na transmissão clássica em CCAT 

perturbações nos sistemas de CA que alimentam os conversores podiam originar 

falhas de comutação dos tirístores [10]. Atendendo à autocomutação dos IGBT’s, já 

não é necessário que a tensão aos terminais dos conversores possua um valor mínimo, 

o que permite que o risco de falhas de comutação seja menor, possibilitando a 

aplicação dos CFT’s no controlo de estabilidade, como em [18, 19, 21].  

Figura 2.14 - Mapa de comutações da MLI no Espaço Vetorial (Adaptado de [1]). 
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 Independência de Sistemas de Comunicação, na medida em que as estações inversora 

e retificadora operam independentemente [10], não dependendo de uma 

infraestrutura de telecomunicações. Deste modo a operação do sistema é mais rápida 

e fiável. 

 

 Alimentação de Redes Passivas e Ilhas. Dado que o CFT possui a capacidade de 

controlar a magnitude e frequência da tensão aos seus terminais, a ligação em CCAT 

pode ser utilizada para conectar instalações industriais [26], grandes parques eólicos 

ou ilhas [51].  

 

 Redes CCAT Multi-terminal. Os CFT’s são adequados para a criação de uma rede de 

CC com vários conversores dado que pouca coordenação é necessária entre os 

mesmos [10, 11, 30, 52, 53]. A inversão do sentido do fluxo de potência é conseguida 

através da inversão do sentido da corrente, o que é mais favorável na operação em 

multi-terminal, comparativamente à utilização de CFC’s nos quais o sentido de 

corrente não pode ser alterado. 

 

Esta tecnologia apresenta, contudo, algumas desvantagens face à transmissão recorrendo 

a conversores do tipo CFC, nomeadamente [11, 37, 41]. 

 

 Custo mais elevado que a transmissão em CFC-CCAT devido ao maior custo dos 

IGBT’s face aos Tirístores; 

 Maiores perdas devido à elevada frequência de comutação dos IGBT’s; 

 Menor capacidade de transporte que a transmissão em CFC-CCAT. 

 

Apesar destas desvantagens, as vantagens sobrepõe-se e ao longo deste trabalho serão 

considerados apenas os Conversores de Fonte de Tensão. 

2.5 - Modelização dos Conversores de Fonte de Tensão 

O estudo do comportamento de uma ligação CCAT requer uma modelização adequada dos 

conversores. Esta modelização pode seguir diferentes abordagens e torna-se necessário, em 

primeiro lugar, identificar os atributos e limitações de cada abordagem utilizada em estudos 

de simulação em redes de CC/CA de forma a identificar qual o modelo mais adequado a 

utilizar. 

Normalmente os CFT’s podem ser modelizados através de uma das seguintes abordagens 

[54]: 

 

1) Modelo detalhado que inclui a capacidade de condução e comutação dos 

semicondutores e o equilíbrio das tensões nos condensadores nos conversores 

multinível.  

 

2) Modelo com inclusão da comutação, no qual os semicondutores são assumidos 

como interruptores ideais. Neste modelo não é considerada a capacidade de 
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condução dos dispositivos, sendo contudo incorporado o equilíbrio das tensões nos 

condensadores para conversores multinível. 

 

3) Modelo de valor médio no qual o efeito de comutação do conversor é substituído 

pelo seu efeito médio ao longo do ciclo fundamental, no qual todos os harmónicos 

são desprezados. O equilíbrio das tensões nos condensadores para conversores 

multinível pode ou não ser tido em consideração, dependendo da sua 

importância. Para estudos nos quais modelos de valor médio são utilizados, o 

equilíbrio das tensões nos condensadores pode ser ignorado. 

 

A adequação de cada modelo depende do tipo de estudo e, portanto, do nível de detalhe 

necessário. Conforme referido previamente, os CMM’s são a tecnologia mais recente e que 

apresenta características mais vantajosas face aos conversores mais antigos de dois e três 

níveis. Contudo, necessitam de um número bastante superior de IGBT’s face aos CFT’s 

clássicos, o que os torna muito mais dispendiosos. Este facto é facilmente concluído na 

análise à Figura 2.15, onde está representada a estrutura típica de custos de uma instalação 

CCAT baseada em CFT’s de dois ou três níveis. 

Engenharia 10%

Comissionamento 8%

Filtros CA 10%

Semicondutores 20%

Transformadores 16%

Mão de Obra e Seguros 5%

Construção Civil 14%

Controlo 7%

Outros Equipamentos 10%

 

Figura 2.15 – Estrutura de Custos típica de uma instalação CCAT baseada em CFT’s de dois ou três níveis 

(Adaptado de [37]). 

 

Como se pode verificar, a maior parte dos custos recai nos semicondutores. Atendendo a 

que num projeto de especificações técnicas semelhantes nos quais são utilizados CMM’s os 

restantes componentes são igualmente necessários e é necessário o dobro ou o quádruplo dos 

semicondutores, dependendo da constituição de cada Módulo de Potência, o custo global do 

projeto será substancialmente maior7. Desta forma, e atendendo ao elevado número de 

instalações de ligações CCAT baseadas em CFT’s de dois e três níveis face às instalações que 

empregam CMM’s, apenas serão analisados os modelos dos CFT’s de dois níveis. Será avaliado 

o modelo detalhado de um conversor de dois níveis. 

                                                 
7 Partindo do princípio que não existem restrições orçamentais. Uma análise técnico-económica do 
projeto de investimento será a ferramenta adequada para avaliar se a eventual presença de outras 
restrições não tornam esta solução mais atrativa do ponto de vista económico, nomeadamente ao valor 
do nível de perdas, por exemplo. 
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O modelo detalhado de um CFT de dois níveis inclui a modelização da capacidade de 

condução e comutação dos semicondutores e encontra-se representado na Figura 2.16, onde 

também se encontra representada a forma de onda da tensão à saída do conversor. 

 

Figura 2.16 – Modelo Detalhado de um Conversor de Dois Níveis (Adaptado de [18]), 

Este modelo é capaz de reproduzir os fenómenos transitórios associados à componente 

fundamental e componentes harmónicas das tensões e correntes, incluindo uma boa 

representação das interações entre os lados de CC e CA. Atendendo a que os interruptores 

deste modelo imitam o comportamento dos IGBT’s, este é adequado para estudos detalhados 

com pequenas escalas de tempo como interações entre os lados de CC e CA durante defeitos 

no lado de CC, bem como quaisquer estudos onde é importante obter um comportamento 

detalhado do conversor [54]. Contudo não é válido para estudos de Estabilidade de Pequeno 

Sinal [18]. 

De forma a obter-se este bom comportamento, é necessário incluir o efeito dos filtros de 

harmónicos do lado de CA. O grande detalhe deste modelo implica um tempo de simulação 

proibitivo para grandes sistemas.  

Atendendo ao âmbito deste trabalho serão analisados os conversores trifásicos de dois 

níveis. Esta razão prende-se também com a larga utilização a nível comercial de ligações 

CCAT baseadas em CFT’s deste tipo, pelo que se justifica analisar os desafios atuais e futuros 

com bases em premissas atuais. 

2.6 - Controlo dos Conversores de Fonte de Tensão 

A escolha das estratégias de controlo depende do grau de controlabilidade pretendido e 

do tipo de rede ou redes à qual o sistema de transmissão será conectado. Uma rede de CA na 

qual a única fonte de alimentação é o CFT a funcionar como Inversor diz-se passiva e o único 

objetivo de controlo é manter um nível de tensão (VAC) constante e aceitável entre fases. 

Contudo, para uma rede dita ativa, além de se pretender manter um nível constante da 

tensão no ponto de ligação do Inversor à rede de CA8, dependendo do tipo de ligação com o 

sistema de CA, podem existir diferentes modos de operação [31]. Se a ligação for considerada 

                                                 
8 Point of Common Coupling - PCC, em língua inglesa. 
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forte, então a tensão pouco variará aos terminais do Inversor e este controlará o fluxo de 

potência reativa da rede de CA. Por outro lado, se a ligação for fraca, a tensão no terminal 

de CA deverá ser controlada através da injeção de potência reativa (Q). 

Considerando diferentes tipos de ligação à rede de CA e estratégias baseadas no controlo 

da potência ativa (P) ou reativa (Q) constante ou tensão na ligação em CC (VCC), ou nas redes 

de CA constante (VCA), podem ser definidos quatro modos distintos de operação dos 

conversores [34]: 

 

 Modo A: Controlo VCA-P constante 

o Este modo é aplicado quando o CFT está ligado a uma rede fraca, 

enquanto um fluxo de potência constante é necessário. Uma vez que a 

tensão numa rede fraca não é ela própria constante, esta deve ser 

mantida num nível constante e aceitável pelo CFT. O sistema de controlo 

do fluxo de potência ativa garante um fluxo de potência constante na 

ligação em CCAT, sendo o valor de referência para o fluxo proveniente de 

um centro de despacho ou definido manualmente no local por 

operadores. 

 

 Modo B: Controlo VCA-VCC  

o A necessidade de manter numa rede fraca um nível de tensão constante 

do lado de CC determina a aplicação deste modo de controlo, no qual a 

tensão no terminal de CA também é regulada.  

 

 Modo C: Controlo P-Q 

o É utilizado quando uma rede forte se encontra ligada a um CFT e quando 

é necessário um controlo de potência constante. As potências ativa e 

reativa são controladas de forma independente e possuem o seu próprio 

valor de referência. 

 

 Modo D: Controlo Q-VCC 

o Este modo é utilizado quando o CFT está ligado a uma rede de CA forte e 

é necessário regular a tensão na ligação de CC. A potência ativa 

produzida é transportada pela rede forte num qualquer outro local da 

rede. 

 

Cada um destes modos é mais ou menos adequado dependendo das características da 

rede e dos objetivos previstos para a exploração da ligação. Adicionalmente é necessário ter 

em consideração os possíveis benefícios que possam decorrer de uma ligação deste género, 

e.g. amortecimento de modos de oscilação inter-área [55-57]. 

Na literatura existem implementações de várias estratégias e métodos de controlo 

particulares que permitem melhorar aspetos particulares das diferentes estratégias. Uma das 

estratégias baseia-se nas malhas de controlo das potências ativa e reativa, designando-se por 

Controlo Direto de Potência - CDP (da denominação inglesa Direct Power Control - DPC). Esta 

estratégia é baseada nos erros instantâneos entre os valores medidos e de referência das 

potências ativa e reativa e da tensão [58]. Contudo, características como frequências de 

comutação variáveis e necessidade de conversão e rápida preteriram este tipo de controlo. 
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Em [59] este tipo de controlo foi estudado para avaliar a interligação assíncrona da Rússia e 

da República da Coreia. 

Outro método de controlo, designado por Controlo Vetorial, consiste numa combinação de 

duas malhas de controlo [60]: uma malha interior de controlo da CA e uma outra malha 

exterior mais lenta [54], a qual fornece os valores de referência para a malha interior9. Este 

tipo de controlo apresenta bastantes propriedades úteis em diferentes aplicações, e.g. 

controlo de motores e de conversores eletrónicos de potência, e que o tornam adequado ao 

controlo dos CFT’s [49]. 

2.6.1 - Princípios do Controlo Vetorial 

O Controlo Vetorial modeliza os sistemas trifásicos através de uma transformação de 

eixos, transformando a representação das grandezas num referencial trifásico para um 

referencial síncrono, também comummente designado por Referencial de Park ou Referencial 

d-q. Esta técnica é usada largamente no controlo da MLI de conversores trifásicos. Quando 

aplicado à transmissão em CCAT, permite obter um controlo independente das potências 

ativa e reativa, conforme será demonstrado. 

Uma das principais vantagens deste método consiste no facto de os vetores das tensões e 

corrente dos sistemas de CA serem constantes em regime estacionário e como tal os erros 

estáticos do sistema de controlo podem ser anulados através do uso de controladores do tipo 

Proporcional-Integral (PI) [61]. 

I. Referencial Síncrono d-q 

O referencial síncrono d-q permite implementar o Controlo Vetorial e desacoplar as ações 

de controlo das potências ativa e reativa. Na aplicação deste método, as coordenadas do 

sistema trifásico estacionário, assumido como equilibrado, são transformadas em 

coordenadas de um sistema bifásico d-q rotativo síncrono. Esta transformação é realizada em 

duas etapas [61]: 

 

 Transformação do referencial trifásico estacionário no referencial     bifásico 

estacionário – Referencial de Clarke; 

 Transformação do referencial estacionário     no referencial síncrono d-q – 

Referencial de Park. 

 

 A Transformada de Clarke é utilizada para converter variáveis do sistema trifásico no 

sistema   , e.g. valores de tensões e corrente de fase, sendo a operação inversa 

realizada através da Transformada Inversa de Clarke. A Transformada e Transformada Inversa 

de Park são empregues na conversão de valores do referencial estacionário    para o 

referencial síncrono d-q e na operação inversa, respetivamente. 

Na Figura 2.17 estão representados os referenciais das Transformadas de Clarke e Park. 

                                                 
9 Estas malhas designam-se, respetivamente, por inner current control loop e outer controller na língua 
inglesa. 
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Figura 2.17 - Transformação de eixos para o Controlo Vetorial. 

O eixo estacionário é orientado segundo a fase A do sistema trifásico de forma a poder 

efetuar-se uma análise simplificada. O referencial d-q encontra-se a rodar à velocidade 

síncrona ω, relativamente ao referencial   . Em qualquer instante a posição do eixo d 

relativamente ao eixo   é dada pela relação t  , em que   é a frequência elétrica, em 

rad/s, do sistema de CA sob consideração. 

A aplicação das transformadas encontra-se representada na Figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 - Operação das Transformadas de Clarke e de Park (Adaptado de [62]). 

Seja X uma grandeza no espaço vetorial correspondente a uma tensão ou corrente de 

fase. No sistema trifásico, assumido como equilibrado, 

 0a b cX X X     (2.6) 

A transformação entre referenciais estacionários de abc para   é dada pela equação 

de transformação de Clarke: 

 

2 4

3 3
j j

a b cX X jX k X X e X e
 

  

 
     

 
  (2.7) 

 

Onde k é uma constante. 

A equação (2.7) pode ser escrita sob a seguinte forma matricial: 
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 A transformação entre os referenciais    e d-q é dada pela equação de 

transformação de Park: 

 
j

dqX X e 


   (2.9) 

 

Esta equação pode ser escrita na forma matricial como 

 
cos sin

sin cos

d

q

X X

X X





 

 

    
        

  (2.10) 

 

Partindo de (2.8) e (2.10), a transformação direta do referencial abc para d-q é dada pela 

relação 
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  (2.11) 

 

Onde t   é corresponde ao ângulo de transformação.  

Existem dois valores particulares assumem uma especial importância quando escolhidos 

para a aplicação da transformação direta entre os referenciais abc e d-q [31]: 

 

 Se 2 3k  , a potência determinada a partir das variáveis no referencial d-q 

terá a mesma magnitude que a potência calculada no referencial abc, e a 

transformação diz-se "invariante na potência”. 

 

 Se 2 3k  , a magnitude das tensões de fase será a mesma nos referenciais abc e 

d-q, e a transformação diz-se “invariante na tensão”. 

 

Neste trabalho serão utilizadas a Transformada e Transformada Inversa de Park, 

invariante na tensão. 

 

A aplicação da MLI exige que as grandezas no referencial d-q sejam novamente referidas 

ao referencial trifásico. Para tal, é necessário aplicar a transformada Inversa de Park. Embora 

a transformação inversa entre os referenciais d-q e   e posteriormente para o referencial 

trifásico fosse possível, a aplicação direta da Transformada Inversa de Park é mais cómoda, a 

qual pode ser representada por: 
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  (2.12) 
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 Refira-se que as expressões (2.11) e (2.12) não correspondem diretamente à 

Transformada inicialmente apresentada por Park em [63]. A versão original continha uma 

componente “0”, sendo por isso designada por d-q-0. Contudo esta última componente é 

tipicamente ignorada [11], sendo apenas utilizadas as componentes d-q, razão pela qual se 

costuma designar a transformação de referenciais dada pela eq. (2.11) por “transformação 

para coordenadas d-q”. 

II. Malha de Sincronização de Fase 

Se o sistema de transmissão CFT-CCAT alimentar uma rede passiva na qual não existe 

nenhuma outra fonte de tensão, a frequência é imposta pelo conversor e não surge a 

necessidade de sincronizar as tensões no secundário do transformador à saída do conversor 

com as tensões na rede alimentada. Contudo, se a rede alimentada for ativa, quer a fase 

quer a frequência das tensões devem ser avaliadas no ponto de ligação com a rede 

alimentada, e o conversor sincronizado de acordo os valores medidos. Esta função, entre 

outras, é realizada pela Malha de Sincronização de Fase – MSF (da literatura inglesa Phase-

Locked Loop - PLL). 

A MSF sincroniza um oscilador local com uma entrada sinusoidal de referência, o que 

assegura que o oscilador local se encontra com a mesma frequência e em fase com a entrada 

de referência [49].  

Na Figura 2.19 encontra-se representado o diagrama de blocos de uma MSF. 

 

 

 

 

Figura 2.19 - Diagrama de blocos da Malha de Sincronização de Fase. 

A MSF encontra-se sincronizada com uma das fases do sistema de CA num ponto de 

referência e fornece o ângulo de transformação θ para a Transformada e Transformada 

Inversa de Park. Embora o princípio de funcionamento seja essencialmente o mesmo, a MSF 

possui várias formas de implementação, algumas das quais podem ser consultadas em [64]. 

A saída desta malha é utilizada para sincronizar as entradas e saídas de condução dos 

IGBT’s e calcular o fluxo das potências ativa e reativa através da transformação das variáveis 

do sistema trifásico para o referencial de Park, no qual são estabelecidas as ações de 

controlo. 

III. Controlo Vetorial 

O Controlo Vetorial baseia-se nas relações entre as grandezas elétricas representadas na 

eq. (2.12) e é implementado recorrendo ao valor das grandezas no referencial d-q. De forma 

a compreender o princípio de funcionamento do controlo vetorial na transmissão do tipo CFT-

CCAT, é apresentada a derivação das expressões utilizadas no controlo vetorial. 

A ideia básica que serve de base ao Controlo Vetorial é alinhar o eixo d do referencial de 

Park com o vetor da tensão na rede para que as potências ativa e reativa possam ser 

Detetor de Fase Filtro Passa-Baixo
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Erro
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controladas de forma independente através das malhas de controlo das correntes ativa ( dI ) e 

reativa ( qI ) [60]. 

Através da MSF o vetor da tensão é alinhado com o eixo d do referencial d-q, de modo a 

que a componente da tensão segundo o eixo q, Vq , seja nula e a componente segundo o eixo 

d, Vd  corresponda à magnitude da tensão da rede. Como resultado, os fluxos de potência 

ativa e reativa entre a rede e o CFT são proporcionais a Id  e Iq , respetivamente. 

Na Figura 2.20 está representado o esquema unifilar do circuito de ligação entre uma 

rede de CA e um CFT. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 - Esquema unifilar a ligação entre a rede de CA e um conversor de uma ligação CFT-CCAT. 

Uma vez que o Controlo Vetorial permite o controlo desacoplado das potências ativa e 

reativa e uma dinâmica extremamente rápida, é possível a conceção de um sistema de 

controlo sob a forma de uma estrutura em cascata com dois controladores PI em cascata, 

malhas de controlo exteriores e malha de controlo interior. O sistema de controlo é baseado 

numa malha de controlo interior rápida que controla a corrente do lado de CA, sendo as 

referências de corrente fornecidas por controladores exteriores [60, 65]. 

A partir do circuito representado na Figura 2.20, a aplicação da Lei de Kirchoff dos nós 

permite escrever as relações entre as grandezas elétricas, no referencial trifásico, i.e. “abc”. 

Omitindo por comodidade o indicador de evolução temporal das grandezas (t) a equação 

elétrica que descreve o circuito aos terminais de um conversor é 

 
g c

f f

d
U U R I L I

dt
      (2.13) 

Onde 

Tg g g g
a b cU U U U      

Tc c c c
a b cU U U U     

 Ta b cI I I I  

Aplicando a transformada de Clarke invariante na tensão, pode escrever-se a eq. (2.13) 

como 

 
g c

f f

d
U U R I L I

dt
         (2.14) 

Aplicando a Transformada de Park às grandezas referidas no referencial trifásico: 
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  (2.15) 

 

Onde 2 nf    e nf  é a frequência nominal da rede. 

Substituindo (2.15) em (2.14), pode escrever-se 

  g j t c j t j t j t
dq dq f dq f dq

d
U e U e R I e L I e

dt
             (2.16) 

Aplicando a derivada da função composta ao termo diferencial, obtém-se: 

 
g j t c j t j t j t j t
dq dq f dq f dq f dq

d
U e U e R I e L I e j L I e

dt
               (2.17) 

Dividindo todos os membros por 
j te 

, obtém-se uma expressão referida unicamente ao 

referencial de Park. 

 
g c
dq dq f dq f dq f dq

d
U U R I L I j L I

dt
       (2.18) 

Reescrevendo a eq. (2.18) em função do termo diferencial e separando as componentes d 

e q dos termos respetivos, 
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  (2.19) 

Onde a matriz  

0 1

1 0

 
  

  

Corresponde à forma matricial do operador j e tem como efeito originar uma rotação de 

90⁰ nos fasores [54].  

Atendendo a que normalmente a resistência dos enrolamentos das reatâncias de fase é 

muito baixa e pode ser desprezada, a eq. (2.19) pode ser reescrita como 
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  (2.20) 

A eq. (2.20) define a relação entre as grandezas elétricas dos conversores no referencial 

síncrono d-q. e como tal permite a obtenção direta da Malha de Controlo Interior. 



 

     Controlo dos Conversores de Fonte de Tensão 33 

 

2.6.2 - Malha de Controlo Interior 

A Malha de Controlo Interior é obtida a partir da eq. (2.20) e permite o controlo 

desacoplado das componentes d e q da corrente. A independência entre as componentes é 

conseguida à custa da compensação dos termos cruzados (feedforward compensation, na 

terminologia inglesa).  

Separando e reorganizando os termos da eq. (2.20), 
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  (2.21) 

 

A eq. (2.21) permite obter o esquema concetual da Malha de Controlo Interior, o qual se 

encontra representado na Figura 2.21, onde se verifica a “compensação” cruzada das 

componentes d e q da corrente na determinação de qV  e dV , respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 - Malha de Controlo Interior. 

Na representação da Figura 2.21 estão omissos os limites impostos às componentes d e q 

da corrente, necessários para salvaguardar a segurança dos sistemas de válvulas e dos 

conversores em regime transitório e de curto-circuito [31, 61, 66]. 

2.6.3 - Controladores Exteriores 

A malha de controlo exterior compreende os controladores de: 

 Tensão do lado de Corrente Contínua, CCV ; 

 Tensão do lado de Corrente Contínua, CAV ; 

 Fluxo de Potência Ativa, P; 

 Fluxo de Potência Reativa, Q; 

 Frequência, f. 

Como referido previamente, a escolha dos diferentes tipos de controlo depende da 

respetiva aplicação e não podem ser todos utilizados simultaneamente. Contudo a definição 
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dos tipos de controlo deve ter em atenção as interações entre as variáveis de controlo e 

variáveis de estado no sistema de transmissão. 

Com efeito, atendendo a que em cada instante deve haver equilíbrio entre as potências 

de entrada e saída da ligação em CC, excetuando as perdas, é necessário controlar 

simultaneamente CCV  e CCI , mas não num mesmo terminal, i.e., um conversor controla uma 

das grandezas e o outro a grandeza remanente [60]. A partir do controlo das grandezas acima 

referidas são fornecidos os valores de referência para a Malha de Controlo Interior. Desta 

forma os valores podem ser obtidos de acordo com as diferentes estratégias de controlo 

pretendidas, conforme representado na Figura 2.22. 

No âmbito deste trabalho será apenas desenvolvido o controlo de Vcc, Vca e P, pelo que 

apenas serão apresentadas as malhas de controlo destas grandezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 - Ligação entre as Malhas de Controlo Exteriores e Interior. 

O controlo das grandezas acima referidas baseia-se na anulação do desvio ou erro entre os 

valores de referência e os valores atuais, i.e. medidos. Para tal, o recurso a controladores do 

tipo PI permite anular o erro em regime permanente e transitório, pelo que são a solução de 

referência utilizada [11, 60, 67]. 

Para as tensões nos lados de CA e CC, um controlo simples em malha aberta é suficiente 

para um controlo adequado destas grandezas, em regime permanente e de curto-circuito [30, 

60]. As malhas de controlo para estas duas grandezas encontram-se representadas na Figura 

2.23. Novamente, foram omitidos os limites impostos às correntes. 

 

 

 

 

(a)                                                               (b) 

Figura 2.23 - Malhas de Controlo Exterior: (a) – Vcc; (b) - Vca. 

Para o controlo da potência ativa P é necessário ter em conta a relação da troca de 

potência ativa entre a rede e o conversor, atendendo à representação das grandezas no 

referencial de Park. A potência que é transferida entre a rede e o conversor é dada por: 
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Expandindo a representação das grandezas nas componentes d e q, 
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  (2.23) 

 

Onde dqP  e dqQ  são os fluxos de potência ativa e reativa, respetivamente, trocados entre 

a rede e o CFT, expressos nas grandezas do referencial síncrono. Tendo em conta que em 

regime permanente o balanço da potência ativa que entra e sai da ligação em CC é nulo 

(excetuando as perdas), i.e. 

 dq CCP P   (2.24) 

E que a componente q da tensão da rede é nula devido ao alinhamento do eixo d do 

referencial síncrono com o vetor da tensão na rede, a partir da eq. (2.23) pode escrever-se 
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  (2.25) 

 

 

Deste modo, do lado de CC o conversor é “visto” como uma fonte de corrente de 

magnitude controlada, o que valida o exposto nas Secções 2.4.2 - e 2.5 - . 

Para o controlo de P é também suficiente um controlo simples em malha aberta, 

conforme proposto em [60, 67]. A malha de controlo é obtida diretamente a partir da eq. 

(2.25) e encontra-se representada na Figura 2.24. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 - Malha de Controlo de P. 

 

De uma forma global, o princípio de controlo dos conversores encontra-se representado 

na Figura 2.25. 
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Figura 2.25 – Princípio do Controlo Vetorial das componentes d e q da corrente (Adaptado de [11]). 

Às componentes Vd eVq fornecidas pela Malha de Controlo Interior é aplicada a 

Transformada Inversa de Park, dada pela aplicação da matriz inversa à representada na eq. 

(2.12), originando um conjunto trifásico de ondas sinusoidais. A comparação destas ondas 

com uma onda portadora triangular permite gerar os impulsos de entrada e saída de 

condução dos IGBT’s. 

2.6.4 - Ajuste dos Parâmetros dos Controladores PI 

Os parâmetros dos controladores PI são o Ganho Proporcional Kp e a Constante de Tempo 

Ti. De forma a obter um melhor desempenho dos controladores, os respetivos parâmetros 

têm que ser devidamente escolhidos. Os objetivos do ajuste passam por obter não só uma 

resposta rápida do sistema mas também uma sobre-elevação apreciável ou um bom 

amortecimento das oscilações.  

As principais metodologias utilizadas são o Ótimo do Módulo e o Ótimo Simétrico [31], 

além da sempre possível “tentativa e erro”. 

Ótimo do Módulo 

 

Esta metodologia é utilizada para sistemas com uma função de transferência de baixa 

ordem, tipicamente inferior a 3, e o objetivo consiste em manter, para uma determinada 

combinação de controlador e sistema, a magnitude da curva da resposta em frequência plana 

e tão próxima da unidade quanto possível. A malha apresenta assim uma resposta muito 

rápida. 

Quando existe mais que um polo da função de transferência, sendo um deles dominante, 

a constante de tempo do bloco integral do controlador PI é selecionada de forma a cancelar o 

polo dominante. Na aplicação desta técnica podem desprezar-se as perturbações e 

compensações das componentes d e q, o que permite um ajuste independente das malhas 

destas componentes. 

Se a função de transferência do sistema poder ser rearranjada e escrita na forma 
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Em que 1 2T T , o controlador PI com a função de transferência 
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Deverá ser ajustado com 
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Ótimo Simétrico 

 

Quando um polo da função de transferência em malha aberta se encontra na origem ou 

próximo desta localização, a metodologia anterior não pode ser utilizada, sendo aplicada a 

metodologia do Ótimo Simétrico. O objetivo passa por tornar o sistema robusto face a 

perturbações e maximizar a margem de fase. 

Esta metodologia é aplicada à função de transferência em malha aberta, sendo 

desprezadas todas as perturbações e compensações das componentes d e q, o que permite 

um ajuste independente das malhas destas componentes. 

Se a função de transferência do sistema poder ser rearranjada e escrita na forma 
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  (2.29) 

E o controlador PI possuir uma função de transferência do tipo  
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   (2.30) 

Então os parâmetros deverão ser ajustados para 
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  (2.31) 

 

Uma outra abordagem, proposta em [68], consistiu na utilização do algoritmo Simplex 

para o ajuste destes parâmetros. 

Embora estes métodos sejam comummente referidos em diversos trabalhos, em boa 

verdade o ajuste dos parâmetros dos controladores continua a fazer-se de forma empírica até 

que seja obtido um comportamento estável para o sistema. 
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2.7 - Resumo 

Neste Capítulo foram apresentadas as características da transmissão de Corrente 

Alternada em Alta Tensão e Corrente Contínua em Alta Tensão e apresentadas as diferentes 

configurações, topologias e tecnologias utilizadas na transmissão em CCAT. A transmissão 

baseada em Conversores de Fonte de Corrente, como primeira tecnologia de transmissão de 

Corrente Contínua em Alta Tensão, possui os seus méritos e particularidades que a tornam 

mais adequada para a transmissão a longa distância.  

A transmissão baseada em Conversores de Fonte de Tensão possui uma maior flexibilidade 

e controlabilidade intrínsecas, o que lhe permite ser mais eficaz que a transmissão clássica. 

Este tipo de transmissão desfruta ainda de características de operação utilizadas além da 

simples transmissão de potência, as quais são impossíveis de serem conseguidas, quer pela 

transmissão em CAAT, quer em CCAT utilizando CFC’s.  

Na transmissão CFT-CCAT são utilizados conversores que podem possuir diferentes 

topologias, verificando-se atualmente uma tendência para a utilização dos recentes 

Conversores Multinível, os quais apresentam vantagens face às topologias clássicas de dois e 

três níveis. Contudo, uma vez que este projeto não contempla a conceção dos conversores 

serão utilizados Conversores de Fonte de Tensão de dois níveis, os quais são, atualmente, o 

tipo de conversores mais frequente em serviço. 
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Capítulo 3  

Sistemas de Proteção em Linhas de 
Transmissão 

O impacto das tensões e correntes resultantes dos defeitos ou outras condições anormais 

de funcionamento dos Sistemas Elétricos de Energia pode originar danos substanciais nos 

equipamentos, podendo colocar em risco a segurança da rede elétrica e a perda potencial de 

vidas humanas e equipamentos. Deste modo, quaisquer defeitos que sejam detetados devem 

originar o isolamento rápido dos componentes afetados dos restantes componentes do 

sistema elétrico.  

Apesar de os Sistemas de Proteção serem parametrizados para terem em consideração as 

particularidades das redes onde serão colocados, existem características extrínsecas na 

própria rede, resultantes das condições de exploração, bem como características intrínsecas 

que podem influenciar negativamente a operação destes equipamentos, impossibilitando ou 

retardando as ações de minimização do impacto global da ocorrência.  

Neste Capítulo serão apresentadas as características e princípio de funcionamento dos 

Sistemas de Proteção utilizados em Portugal para a proteção de Linhas de Transmissão e 

analisadas as características da Proteção de Distância. Para esta Proteção serão ainda 

apresentados e analisados os aspetos das redes de transmissão que podem afetar 

negativamente a sua atuação e comportamento. 

3.1 - Constituição, Características e Seleção dos Sistema de 

Proteção 

A natureza aleatória da ocorrência de perturbações nos Sistemas Elétricos de Energia 

(SEE) exige o recurso a equipamentos que assegurem a proteção dos componentes instalados 

e em utilização. Esta proteção é assegurada pelos Sistemas de Proteção, os quais são 

constituídos por um conjunto de componentes que desempenham funções bem definidas e 

essenciais no objetivo global de proteção.  

A constituição típica de um Sistema de Proteção encontra-se representada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Constituição típica de um Sistema de Proteção. 

Os principais componentes são: 

 Transformadores de Intensidade (TI’s); 

 Transformadores de Tensão (TT’s); 

 Bateria/Circuitos de Corrente Contínua; 

 Relés; 

 Disjuntores. 

Na sua génese, os Sistemas de Proteção devem possuir um conjunto de características 

essenciais a um bom desempenho. As principais são [69, 70]: 

 Fiabilidade: devem detetar e isolar os defeitos instantaneamente e operar de 

forma segura; 

 Seletividade: devem discriminar entre condições normais e anormais do sistema; 

 Rapidez: devem operar rapidamente de forma minimizar a duração dos defeitos e 

danos nos equipamentos e restaurar rapidamente o estado de equilíbrio do 

sistema; 

 Economia: devem providenciar a máxima proteção ao menor custo de 

equipamento ou operação; 

 Simplicidade: devem possuir uma conceção e utilização de circuitos simples. 

Alguns destes objetivos são concorrentes e exigem o estabelecimento de soluções de 

compromisso. O estabelecimento destas soluções é o principal desafio dos Sistemas de 

Proteção [71]. 

A parte lógica dos Sistemas de Proteção é desempenhada pelos Relés de Proteção. No 

presente é cada vez menos comum a designação de relés e mais adequada a utilização do 

termo Dispositivo Eletrónico Inteligente – DEI (Intelligent Electronic Device - IED, na 

terminologia inglesa) dado o elevado número de funções desempenhadas pelos relés, e.g., 

comunicações com outros relés e telecomunicações, além das requeridas funções de 

Proteção. 

Os modernos relés digitais permitiram ainda uma redução do número de equipamentos 

diferentes utilizados nos Sistemas de Proteção atendendo às múltiplas funções que podem 

desempenhar simultaneamente [72]. Esta última propriedade permitiu uma redução do custo 

dos equipamentos e removeu uma possível barreira ao estabelecimento de adequados 

Sistemas de Proteção para os diferentes componentes dos Sistemas Elétricos de Energia.
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Adicionalmente possibilitou, a par de outros desenvolvimentos nos restantes 

equipamentos dos Sistemas de Proteção, como os disjuntores, uma compactação da área das 

subestações. 

3.2 - Comportamento dos Sistemas Elétricos de Energia perante 

a ocorrência de curto-circuitos em Corrente Alternada 

Um curto-circuito, também designado por defeito, resulta do estabelecimento de um 

caminho de baixa impedância entre dois pontos de diferentes potenciais. A ocorrência de um 

curto-circuito tem consequências imediatas, as quais são minimizadas pela atuação dos 

Sistemas de Proteção. Algumas das consequências consistem no aparecimento de [13]: 

 Correntes elevadas que podem originar quer o aquecimento excessivo e 

consequente deterioração dos condutores e demais equipamentos, quer esforços 

eletrodinâmicos apreciáveis entre condutores de diferentes fases dos 

equipamentos afetados, e.g. barramentos e enrolamentos de transformadores; 

 

 Variações nos perfis de tensão da rede, com quedas de tensão acentuadas nas 

fases afetadas e possível elevação em outras. 

Os curto-circuitos podem ser classificados como [71, 73]: 

 Simétricos: se envolvem as três fases com uma impedância de defeito de igual 

valor nas três fases; 

 

 Assimétricos: se envolvem apenas uma ou duas fases, e.g. curto-circuitos Fase-

Fase, Fase-Terra e Fase-Fase-Terra. 

Um SEE é normalmente tratado como um sistema trifásico simétrico e equilibrado. 

Quando ocorre um defeito a simetria normalmente é afetada, originando correntes e tensões 

desequilibradas na rede. O cálculo da corrente que flui através do defeito enquanto este 

persiste, i.e., da corrente de curto-circuito é uma etapa crucial na aplicação dos Sistemas de 

Proteção aos Sistemas Elétricos de Energia. Com efeito, equipamentos como condutores, 

isoladores, cabos, barramentos e enrolamentos devem suportar as elevadas correntes de 

defeito e as eventuais consequências das mesmas durante determinados períodos de tempo 

[71, 73]. Adicionalmente, a parametrização dos equipamentos dos Sistemas de Proteção 

depende do valor da corrente de curto-circuito. Uma correta parametrização dos Sistemas de 

Proteção permite restringir a área afetada pelo defeito e assegurar que os restantes 

equipamentos podem ser mantidos em funcionamento sem qualquer risco de serem afetados 

pelas consequências previamente referidas [71, 73, 74]. 

A corrente de curto-circuito depende, entre outros fatores, do instante em que ocorre o 

defeito, existindo duas situações extremas: uma situação mais desfavorável e uma situação 

mais favorável [74, 75]. 

Na situação mais favorável a onda de tensão passa pelo seu valor máximo ou mínimo no 

instante de ocorrência do curto-circuito e a corrente de defeito apresenta uma evolução 

temporal oscilatória. Esta situação encontra-se representada na Figura 3.2 (a). 
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Na situação mais desfavorável a onda de tensão passa por zero no instante em que ocorre 

o curto-circuito. Nesta situação existe uma componente contínua na corrente de defeito, a 

qual toma o seu valor máximo, que origina uma assimetria nos instantes que se seguem ao 

aparecimento do curto-circuito. A corrente de defeito pode, assim, atingir um valor de pico 

correspondente ao dobro do valor máximo atingido face à situação anterior, conforme 

representado na Figura 3.2 (b). 

 
(a)                                                                           (b) 

Figura 3.2 - Evolução temporal da corrente de curto-circuito: (a) – situação mais favorável; (b) – 
situação mais desfavorável. 

A componente contínua pode surgir também como resultado de um curto-circuito 

assimétrico, conforme representado na Figura 3.3 (a). As diferentes componentes da corrente 

de curto-circuito encontram-se representadas na Figura 3.3 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                              (b) 

Figura 3.3 – Comportamento temporal da corrente de curto-circuito: (a) – Corrente de curto-circuito 

assimétrica; (b) – Componentes da corrente de curto-circuito (Adaptado de [74]). 

A corrente de defeito pode ser modelizada como uma corrente exponencial contínua (DC 

component na Figura 3.3 (b)) sobreposta à corrente de defeito simétrica em regime 

permanente. No cálculo das correntes de defeito nas linhas de transmissão é assumida uma 

representação da rede através de uma fonte de tensão em série com uma impedância fixa 

[13]. Contudo as principais fontes das correntes de defeito, i.e. geradores, motores 

síncronos, condensadores síncronos e, numa menor extensão, motores de indução, 

apresentam um comportamento diferenciado da sua indutância interna em diferentes 

instantes temporais, não sendo válida a consideração de uma impedância constante para os 

componentes do sistema [71]. Desta forma, e atendendo às evoluções temporais das 
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impedâncias dos componentes dos Sistemas Elétricos de Energia, uma determinação correta 

da corrente de curto-circuito exige a definição de três períodos relativos à variação temporal 

da componente fundamental da corrente de curto-circuito [71]: 

 Período Sub-transitório: entre 0.02 s e 0.05 s após a ocorrência do defeito. As 

principais fontes da corrente de defeito são modelizadas pela respetiva reatância 

sub-transitória e a corrente de curto-circuito diminui rapidamente de valor. 

 

 Período Transitório ou Dinâmico: entre 0,05 s e 0.2 s após a ocorrência do defeito. Os 

componentes são modelizados pela respetiva reatância transitória e a corrente de 

curto-circuito apresenta uma diminuição mais lenta, até ser atingido o valor 

permanente desta corrente. 

 

 Regime Permanente: após o período transitório e no qual a corrente de defeito 

apresenta o seu valor estacionário. Este período não é, nunca, atingido em situações 

normais de funcionamento, dado que o tempo total de isolamento do defeito por 

parte dos sistemas de proteção é bastante inferior, por questões de estabilidade e 

para evitar danos irreversíveis nos equipamentos [71]. 

 

A extensão temporal destes períodos encontra-se representada na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Representação temporal dos períodos nos quais ocorre a variação da componente 
fundamental da corrente de curto-circuito (Adaptado de [74]). 

A eliminação dos defeitos por parte dos Sistemas de Proteção deve ocorrer o mais 

rapidamente possível, atendendo às possíveis consequências para os equipamentos, tendo em 

conta que a atuação deverá sempre ser segura e seletiva. 

De acordo com os diferentes horizontes temporais nos quais se desenrola um defeito, e 

tendo em conta uma adequada escolha e parametrização dos Sistemas de Proteção, a atuação 

dos mesmos ocorre no período transitório ou dinâmico por duas razões principais. Por um 

lado, no período sub-transitório os equipamentos dos Sistemas de Proteção não são capazes 

de distinguir situações de defeito de situações envolvendo apenas fenómenos transitórios na 

rede, e.g. transitórios resultantes de ciclos de reengate rápido dos disjuntores. Esta 

dificuldade é agravada pela eventual existência da componente contínua da corrente de 

curto-circuito, a qual apenas diminui consideravelmente de magnitude no período transitório. 

Apenas neste período é “clara” a existência de uma situação de defeito, dado que o relé 
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pode avaliar a magnitude real da corrente de defeito e tomar uma decisão em função deste 

valor [71, 74]. Por outro lado, nos modernos relés digitais existem algoritmos que permitem 

ao relé tomar uma decisão de atuação, ou não, após um ciclo, i.e. 20 ms [76]. Contudo, 

possuem também algumas desvantagens associadas. 

Os equipamentos dos Sistemas de Proteção possuem tempos de operação não nulos e que 

influenciam de forma cumulativa o tempo global de operação. Desta forma, e atendendo aos 

valores típicos de operação dos equipamentos [71, 74, 76], e.g. cerca de 60 ms para os 

disjuntores de SF6, a atuação no período sub-transitório é inatingível, no presente, mesmo 

com os modernos relés digitais [74-76]. 

3.3 - Proteção das Linhas de Transmissão e Distribuição 

A designação de Linhas de Transmissão, Subtransmissão e Distribuição possui diferentes 

conotações entre diferentes Operadores de Rede. Questões como o que consiste a terminação 

de uma linha podem também variar entre as empresas [77]. As Linhas de Transmissão 

constituem uma parte vital nos Sistemas Elétricos de Energia dado que constituem o meio que 

veicula a potência entre geração e consumo. Embora esta afirmação não seja plena no seu 

sentido devido à progressiva introdução de Produção Dispersa ao nível das Redes de 

Distribuição, nomeadamente ao nível da Baixa e Média Tensão, em geral é válida e ainda hoje 

consiste no meio de transporte preferencial que assegura a ligação entre geração e consumo, 

bem como a interligação entre diferentes Áreas de Controlo. As Linhas de Transmissão 

operam em níveis de tensão desde 69 kV até 800 kV e encontram-se geralmente interligadas 

de forma a permitirem uma operação fiável. 

Na conceção dos Sistemas de Proteção para Linhas de Transmissão o objetivo não pode 

passar apenas por obter uma proteção fiável e extremamente rápida, sendo imperativo ter 

em especial atenção a necessidade de segurança contra falsas operações. Este requisito é 

muito mais importante para linhas de transmissão do que em linhas de níveis de tensão mais 

baixos, devido ao valor das potências transportadas. Uma operação incorreta de um relé que 

provoque a perda simultânea de duas ou mais linhas devido a apenas um defeito numa delas 

pode resultar em interrupção de serviço numa área alargada do sistema.  

Para linhas de transmissão, em geral, a decisão de escolher entre uma velocidade de 

operação mais elevada e uma maior segurança deve tender para a opção por um sistema mais 

seguro. Na maior parte dos defeitos à terra, por exemplo, um relé com um tempo de 

operação de dois ciclos fornece um comportamento tão satisfatório como um relé de um 

ciclo, sendo menos provável que atue incorretamente. Contudo, esta regra não se aplica a 

defeitos entre fases onde uma velocidade de decisão rápida é essencial para a estabilidade 

do sistema [71]. Felizmente este tipo de defeito é raro nas linhas de transmissão bem 

concebidas. 

Fatores como a re-regulação dos mercados de eletricidade, circunstâncias económicas, 

custos de instalação e requisitos ambientais levaram a que as linhas passassem a ser 

exploradas em pontos de operação próximos do limite. Desta forma, se perturbações severas 

como curto-circuitos não forem detetadas e eliminadas rapidamente, darão origem a uma 

sequência de eventos em cascata que poderão levar a saídas de serviço de linhas sãs. 

Por estas razões, os Sistemas de Proteção das Linhas de Transmissão são concebidos de 

forma a identificar a localização dos defeitos e a isolar apenas a parte afetada. O principal 
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desafio consiste em detetar e isolar de forma fiável os componentes afetados sem 

comprometer a segurança global do sistema. 

3.3.1 - Fatores que influenciam a Proteção de Linhas de Transmissão e 

Distribuição 

Os Sistemas de Proteção escolhidos devem oferecer redundância de forma a limitar o 

impacto de falha dos equipamentos, bem como Proteção de Reserva e mecanismos de 

Reengate, destinados a manter a linha em serviço face a defeitos temporários como 

descargas atmosféricas. As características dos sistemas ligados às linhas, e.g. corrente 

máxima de carga, podem influenciar a sensibilidade das Funções de Proteção e exigir um 

ajuste das mesmas durante cenários particulares de operação. 

A construção física da linha de transmissão é também um fator importante a ter em conta 

na análise dos Sistemas de Proteção a instalar. O tipo, tamanho e espaçamento dos 

condutores determina a impedância da linha, bem como a resposta física às condições de 

curto-circuito e a corrente de carga da linha. O número de interligações determina as 

correntes de serviço e de curto-circuito, as quais têm que ser tidas em consideração pelos 

Sistemas de Proteção.  

A indutância mútua entre linhas próximas influencia a corrente de fugas medida pelos 

Relés de Proteção e a presença de tomadas nos transformadores ligados às linhas e 

equipamentos de compensação de potência reativa, e.g. Baterias de Condensadores e shunts 

indutivos, desempenham também um papel importante na escolha dos Sistema de Proteção e 

na parametrização do dispositivo de proteção [73].  

Face às considerações apresentadas, os principais fatores que influenciam a proteção de 

linhas incluem [77, 78]: 

 A importância da linha, em termos de carga alimentada e estabilidade do 

sistema;  

 Tempo máximo de eliminação de defeitos atendendo a considerações de 

estabilidade;  

 Comprimento da linha;  

 Características do sistema que alimenta a linha;  

 Configuração da linha em termos do número de cabos, construção do corredor, 

existência de linhas em paralelo;  

 Carga da linha;  

 Tipos de comunicação disponíveis;  

 Modos de falha dos vários equipamentos de proteção. 

3.3.2 - Proteção de Linhas de Transmissão  

A Proteção das linhas aéreas e dos cabos subterrâneos de transporte é geralmente 

considerada como a mais complexa de todas as aplicações de proteção nas redes elétricas 

[70]. Isto deve-se, em grande medida, às distâncias a considerar, à diversidade de 

possibilidades que existem na configuração das redes e às oportunidades, tanto para 

funcionamentos corretos como para funcionamentos incorretos. 
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Os tipos de Proteção existentes para a Proteção de Linhas de Transmissão podem ser 

agrupados em duas grandes categorias [77]: 

 Proteção Piloto; 

 Proteção Não-Piloto. 

 

A diferença entre estes dois tipos de proteção deve-se ao facto de nos tipos de Proteção 

Piloto serem utilizados canais de comunicações para enviar informações entre relés. Esta 

troca de informações permite uma atuação extremamente rápida dos Sistemas de Proteção 

para defeitos que ocorram ao longo da extensão da linha protegida. Dentro de cada tipo de 

proteção existem vários Esquemas de Proteção, os quais se encontram representados na 

Figura 3.5. Estes tipos de proteção são empregues individualmente ou em combinações, para 

a proteção de defeitos entre os condutores de fase e entre estes e a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Tipos de Proteção de Linhas de Transmissão (Adaptado de [77]). 

Cada tipo de Proteção apresenta requisitos técnicos e características intrínsecas que a 

adequam e, simultaneamente, limitam a respetiva gama de aplicações. Para uma ligação de 

Corrente Contínua em Alta Tensão, tipicamente as linhas e/ou cabos de CA interligam as 

estações conversoras à Rede de Transmissão/Transporte. Deste modo, o funcionamento dos 

Sistemas de Proteção a serem instalados quer nas estações conversoras quer noutras 

localizações associadas à Proteção das linhas que interligam estas estações à restante Rede 

de Transporte deve estar de acordo com os Critérios de Proteção presentemente utilizados 

pelo Operadores da Rede de Transporte, função desempenhada em Portugal pela REN (Redes 

Energéticas Nacionais) a qual opera a Rede Nacional de Transporte (RNT). É, portanto, 

essencial identificar e analisar a constituição dos Sistemas de Proteção empregues. 

Ao nível internacional alguns Regulamentos de Redes (Grid Codes, na terminologia 

inglesa) preveem já a interligação dos conversores, nomeadamente dos associados à produção 

eólica em mar aberto, à rede de transporte, impondo desde já requisitos mínimos de 

potência e garantia de operação em monopolo para ligações bipolares, como é o caso na 

National Grid, no Reino Unido [9] e a necessidade de dois Sistemas de Proteção concorrentes, 

da TenneT, na Holanda [79]. 
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Os painéis da REN são constituídos ao nível de Proteção Primária por dois Sistemas de 

Proteção concorrentes. A designação de cada sistema e as principais funções ativas em cada 

um deles encontram-se representadas na Tabela III.   

Tabela III - Designação e Principais Funções Ativas nos Sistemas de Proteção Primária dos 
painéis da REN (Adaptado de [80]). 

Sistema de 
Proteção 

Designação Principais Funções Ativas 
Código do Relé de 

Proteção 

SP1 
Proteção 

Diferencial 

Diferencial 87F 
Distância 21F 

Direcional de Terra 67N 
Máxima Intensidade de Emergência 50F 

SP2 
Proteção de 

Distância 

Distância 21F 
Direcional de Terra 67N 

Máxima Intensidade de Emergência 50F 

 

Cada Relé de Proteção possui uma designação numérica unívoca definida pelo IEEE 

Standard C37.2-2008 [81]. O sufixo é por vezes adicionado e representa o componente 

particular ao qual a proteção do relé está associada:  

 B – Barramento; 

 F – Fase; 

 G – Terra ou Gerador; 

 N – Neutro; 

 T – Transformador. 

A proteção de Reserva ou back-up é assegurada para: 

 Defeitos entre fases, por Relés de Distância e Máxima Intensidade Direcional; 

 Defeitos entre fases e a terra, por Relés de Máxima Intensidade de corrente 

Homopolar Direcional.  

Os critérios e funções de proteção para defeitos entre fases e entre fases e a terra 

encontram-se sumarizados na Tabela IV. 

Tabela IV - Principais Funções Ativas nos Sistemas de Proteção Secundária dos painéis da REN. 

Função de Proteção 
Código do Relé de Proteção 
Fase-Fase Fase-Terra 

Distância 21F X 
Máxima Intensidade Direcional 67F X 

Máxima Intensidade Homopolar Direcional X 67N 

X – não aplicável 

As parametrizações dos relés de Máxima Intensidade da Proteção Primária e de Máxima 

Intensidade Homopolar Direcional da Proteção de Reserva encontram-se indicadas na Tabela 

V, estando também indicada a temporização da atuação. Os valores das correntes de 

arranque (Ia) referem-se ao primário dos TI’s; o TMS corresponde a um parâmetro associado à 

curva de funcionamento dos Relés de Proteção. As restantes parametrizações são 

dependentes das características da linha protegida e do sistema onde se insere e como tal 
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não é possível apresentar todas as parametrizações particulares nem uma parametrização 

genérica. 
Tabela V - Parametrizações dos Relés de MI e MIHD dos painéis da REN. 

Função de Proteção 
Código do Relé de Proteção 

Fase-Fase Fase-Terra 
Elemento Instantâneo X X 

Elemento 
Temporizado 

X 
Curva IEC NI 

Ia=200A 
TMS=0.4 

Elemento de Tempo 
Definido 

Função ativa em caso de perda das tensões de medida 
(fuse-failure ou mcb trip): 

 Ia=1800 A 
 Top=2800 ms (150 e 200 kV); 
 Ia=1800 A 
 Top=0.8 ms (400 kV). 

X 

X – não aplicável 

Em ambos os Sistemas de Proteção, SP1 e SP2, está sempre ativo um esquema de 

Proteção de Distância. Este tipo de proteção possui um conjunto de características que 

assumem especial importância para Linhas de Transmissão pelo que será o Esquema de 

Proteção analisado neste trabalho. 

Proteção de Distância  

A Proteção de Distância é implementada recorrendo a Relés de Distância, e possui uma 

rápida atuação para defeitos que ocorram ao longo do circuito protegido. Pode ainda 

fornecer proteção Primária ou de Reserva numa única configuração. 

Este Esquema de Proteção pode ser facilmente adaptado de forma a proteger unicamente 

uma linha particular, mediante disposição de um canal de comunicações apropriado [70, 73]; 

esta última propriedade torna a Proteção de Distância especialmente adequada para a 

aplicação em linhas nas quais estão instalados disjuntores com ciclos de reengate rápidos, 

e.g. proteção de linhas de transmissão críticas [77]. 

Atendendo a que a impedância de uma linha de transmissão é proporcional ao seu 

comprimento, de forma a identificar a distância à qual ocorreu o defeito é apropriado usar 

um relé capaz de medir a impedância, até um determinado ponto (alcance máximo). Um relé 

deste tipo é designado por Relé de Distância e é concebido para operar apenas para defeitos 

que ocorram entre a localização do relé e o alcance máximo definido, discriminando desta 

forma defeitos que possam ocorrer em diferentes troços da linha protegida. 

O princípio básico da Proteção de Distância envolve a determinação da impedância Z 

através do quociente da tensão aos terminais do relé pela corrente medida, grandezas estas 

obtidas a partir dos TT’s e TI’s, respetivamente: 
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Onde 

VP, VS – Tensões nos enrolamentos primário e secundário do TT; 

IP, IS – Correntes nos enrolamentos primário e secundário do TI; 

RTT – Razão de Transformação do TT; 

RTI – Razão de Transformação do TI; 

ZP – Impedância medida da linha referida ao circuito primário (grandezas primárias do TI e 

TT). 

O ponto de alcance máximo de um relé é o ponto ao longo da linha protegida cuja 

respetiva impedância é igual aos limites do relé. Atendendo a que este ponto é dependente 

da razão entre a tensão e a corrente e do esfasamento entre estas duas grandezas, pode 

obter-se uma representação num diagrama R-X. A localização das impedâncias do sistema 

“vistas” pelo relé durante situações de defeito, variações de carga e oscilações de potência10 

podem ser representadas no mesmo diagrama, o que permite desta forma estudar o 

comportamento do relé na presença de defeitos e perturbações no sistema [70]. 

Existem diferentes características de operação dos Relés de Distância, as quais estão 

associadas a diferentes “formas geométricas” no plano R-X. Cada uma possui as suas 

características próprias e limitações que a adequam a determinadas aplicações. Algumas 

destas características encontram-se representadas na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Diferentes Características de Operação dos Relés de Distância: (a) – Mho com offset; (b) - 
Poligonal; (c) - Losango. 

A Proteção de Distância não é, contudo, intrinsecamente 100% seletiva. Com efeito, esta 

reage a defeitos que se encontram não somente no troço que protege como também aos 

defeitos que afetam os troços a jusante. Numa situação ideal, a Proteção de Distância de um 

troço deveria proteger esse troço na sua totalidade e com toda a seletividade, com um tempo 

único bem definido e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção de reserva nos troços 

adjacentes. Contudo tal não é possível de ser atingido uma vez que existem erros inevitáveis 

devido, por exemplo, a imprecisões no próprio relé e nos transformadores de medida de 

corrente e tensão (TI’s e TT’s). 

Em [70] é referido que 5% de erros na cadeia de medida traduzem-se, para uma linha de 

20 km, num erro de 1 km na localização do defeito. Por esta razão, não é possível regular um 

relé de distância para cobrir a totalidade da linha com um só tempo de operação. Na prática, 

a extensão da linha a proteger é decomposta em zonas de operação distintas e estabelece-se 

uma relação entre a distância do defeito e o tempo de operação. Este princípio, bem como as 

                                                 
10 Designadas na literatura inglesa por power swings. 
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zonas de proteção típicas de um Relé de Distância para uma linha radial, encontram-se 

representadas na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 - Zonas de proteção de um relé de distância para uma rede radial (Adaptado de [72]). 

As zonas de proteção, normalmente três conforme ilustrado na Figura 3.7, resultam do 

alcance dos elementos de medida da Proteção de Distância da rede. Em geral, as zonas de 

proteção do relé são reguladas para [70, 72]: 

 Zona 1: cobre entre 80 a 85% do comprimento da linha protegida; geralmente a 

atuação é considerada instantânea porque o tempo de base identificado na Figura 3.7 

não representa uma temporização introduzida voluntariamente na atuação da 

proteção dessa zona – corresponde unicamente ao tempo próprio de resposta do 

Sistema de Proteção. 

 Zona 2: cobre toda a linha protegida bem como 50% da linha mais curta a jusante; o 

tempo de atuação tipicamente encontra-se entre 0.25 e 0.4 s [72]. 

 Zona 3: cobre toda a linha protegida, toda a linha segunda linha mais longa e 25% da 

linha mais curta a jusante; o tempo de atuação típico situa-se entre 0.6 e 1.0 s [72]. 

As zonas 2 e 3, e eventualmente outras que possam existir, funcionam como Proteção de 

Reserva, e em escalonamento, da linha que parte da subestação B (cf. Figura 3.7) no caso de, 

por uma razão qualquer, um defeito nesta linha não seja eliminado pelo Sistema de Proteção 

em B, por falha do disjuntor ou pela falha de um outro elemento do Sistema de Proteção 

dessa extremidade. 

Os tempos de operação podem variar com a corrente de defeito, com a localização do 

defeito relativamente ao ajuste do relé e com o ponto da forma de onda da tensão no 

momento da ocorrência do defeito [72].  

3.4 - Problemas que Afetam a Proteção de Distância de Linhas 

de Transmissão 

Atendendo a que a operação dos relés se baseia nas medidas de tensão e corrente 

fornecidas, respetivamente, pelos TT’s e TI’s, qualquer anomalia nas medidas pode levar a 

atuações incorretas por parte dos relés, o que é crítico nas Linhas de Transmissão atendendo 

às quantidades de potência que veiculam entre geração e carga. É necessário, portanto, 

identificar e analisar as condições e fatores que podem afetar uma adequada Proteção das 

Linhas de Transmissão e as respetivas consequências dessas ocorrências. 
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Existem vários aspetos das Linhas de Transmissão e dos Sistemas Elétricos de Energia onde 

estas se inserem que influenciam a operação dos Sistemas de Proteção. Embora alguns dos 

problemas resultem de condições de operação e de fenómenos que ocorrem da Rede de 

Transmissão, e.g. desvios de frequência em relação ao valor nominal [82], variação da carga 

do sistema, power swings [83], transitórios no sistema [77] e perda de tensão [84], existem 

também problemas associados às características intrínsecas das linhas e redes que afetam o 

comportamento da Proteção de Distância [77]. 

Os principais aspetos encontram-se analisados com bastante detalhe em [77] e estão 

associados à verificação simultânea de certos aspetos dos Sistemas de Transmissão. Contudo, 

e atendendo ao âmbito deste trabalho, apenas serão analisados os fatores associados às 

características das redes que influenciam diretamente, e em especial em regime de curto-

circuito, a operação dos Sistemas de Proteção em geral e da Proteção de Distância em 

particular. 

Embora não mutuamente exclusivas, serão aqui analisadas duas condições que 

compreendem vários aspetos particulares que afetam a operação dos Sistemas de Proteção: 

 Configuração do Sistema; 

 Aplicação de Relés de Distância a Linhas Curtas. 

3.4.1 - Configuração do Sistema 

A configuração do sistema engloba um conjunto de aspetos que afetam a atuação dos 

Sistemas de Proteção em geral e da Proteção de Distância em particular. Entre estes aspetos, 

os mais pertinentes e associados às Linhas de Transmissão são: 

 Comprimento das Linhas; 

 Topologia das Linhas; 

 Sistemas Elétricos Fracos; 

 Linhas em Paralelo; 

 Linhas com retorno pela terra de Alta Impedância. 

I. Comprimento da Linha 

O comprimento da linha desempenha um papel ativo na seleção dos Sistemas de 

Proteção. Um dos índices utilizados na classificação das linhas de transmissão é o SIR (Source-

to-Line Impedance Ratio, na terminologia inglesa), que consiste na razão (rácio) entre a 

impedância da “fonte” atrás de um relé e a impedância da linha, i.e., 

 S

L

Z
SIR

Z
   (3.2) 

 

Onde 

 /
S

Z pu   Impedância da “fonte” a montante da localização dos equipamentos 

associados aos Sistemas de Proteção; 

 /
L

Z pu   Impedância da linha a jusante da localização dos equipamentos associados 

aos Sistemas de Proteção. 
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De acordo com este índice, as linhas de transmissão podem ser classificadas como [77]:  

 Curtas: 4SIR    ou superior; 

 Médias: 0,5 4SIR  ; 

 Longas: 0,5SIR   ou inferior. 

É importante notar que para um determinado comprimento da linha, a impedância em pu 

varia muito mais com a tensão nominal da linha do que a impedância óhmica. Este fator, 

juntamente com diferentes impedâncias de curto-circuito a níveis de tensão diferentes, 

permite concluir que a que a tensão nominal da linha possui um efeito significativo no SIR e 

como tal, na classificação da linha como curta, média ou longa [77]. 

Embora o comprimento físico das linhas tenha impacto no SIR, é inapropriado classificar a 

linha como curta, média ou longa com base apenas nesta característica. Contudo, a distância 

entre os terminais de uma determinada linha pode ser um fator na determinação do tipo de 

relé a utilizar. 

Linhas Curtas 

Nas linhas curtas existe uma pequena diferença da magnitude de corrente e da diferença 

de queda de tensão mínima entre defeitos próximos e afastados, embora os Relés de 

Distância não-piloto sejam capazes de discriminar entre defeitos internos e externos à linha, 

para linhas com um SIR tão alto como 20 [77]. 

Os esquemas de proteção que utilizam a Zona 1 de elementos de distância devem ser 

capazes de lidar com a resistência de arco ou com a impedância de defeito, as quais podem 

ser significativas quando comparadas com a impedância da linha. Relés de Distância e de 

Máximo de Intensidade (MI) não-piloto podem ser aplicados como proteção de reserva, 

mediante a parametrização de atrasos para efeitos de coordenação [77]. 

Linhas Médias 

Linhas com um SIR inferior a 4 permitem uma coordenação mais eficaz dos relés, podendo 

ser utilizados elementos dos relés com sub-alcance. A Zona 1 pode ser ajustada para sub-

alcançar a extremidade remota e ainda proteger 80-90% da linha. Os últimos 10-20% da linha 

podem ser protegidos pelo elemento com sobre-alcance da Zona 2. Uma vez que a 

seletividade e sensibilidade podem normalmente ser alcançadas, a rapidez com que um 

defeito necessita de ser eliminado pode requerer a aplicação de Relés Piloto. Se um baixo 

tempo de eliminação do defeito for aceitável, podem ser utilizados Relés simples de MI ou de 

Distância. 

Linhas Longas 

As linhas longas possuem SIR’s baixos e as mais longas operam ao nível da Muito Alta 

Tensão (MAT) e da Extremamente Alta Tensão (EAT). As linhas de MAT e EAT quase sempre 

requerem atuações rápidas dos disjuntores terminais por questões de estabilidade e para 

minimizar os danos causados por um defeito. As linhas longas podem ter também outros 

elementos do sistema incluídos na linha como condensadores em série, o que torna a 
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impedância da linha variável sob certas condições e introduz um comportamento transitório 

que dificulta a seletividade [77]. 

Na aplicação da Proteção de Distância deve ser assegurado que as parametrizações de 

longo alcance não restringem a capacidade de transferência de potência. Além disso, canais 

de comunicação longos requerem alguma atenção de forma assegurar que a atenuação e 

atraso dos sinais não são significativos [77]. 

II. Topologia da Linha 

As Linhas de Transmissão podem ser linhas aéreas, cabos subterrâneos ou combinações de 

ambos. As características elétricas das diferentes topologias são significativamente 

diferentes. 

Para os cabos subterrâneos, a indutância série é tipicamente cerca de 1 2  a 1 3  da de 

linhas aéreas semelhantes. A reatância envolvida num defeito será, desta forma, mais baixa 

para cabos subterrâneos e assume um papel importante na aplicação de Relés de Distância. 

Como consideração prática, os sistemas de cabos são frequentemente utilizados em zonas 

urbanas ou metropolitanas onde linhas curtas são típicas. Os cabos são, portanto, 

frequentemente protegidos utilizando técnicas adequadas a circuitos com uma impedância 

total baixa [85]. 

III. Sistemas Elétricos Fracos 

Um sistema pode ser considerado fraco se a impedância da fonte for elevada. Os sistemas 

fracos possuem as seguintes características [77]: 

 Valores relativamente baixos de corrente de defeito; 

 Um defeito numa qualquer localização da linha provoca um perfil de tensão 

relativamente plano ao longo da linha até à localização do relé; 

 Fraca regulação de tensão; 

 Problemas de estabilidade devido à distância das fontes. 

As características dos sistemas fracos podem ser encontrados em qualquer nível de tensão 

mas são mais prevalentes em níveis de tensão de transmissão mais baixos. Linhas de 

Transmissão longas com ligação de geração remota podem também possuir estas 

características [77]. Quando pequenas unidades geradoras isoladas são instaladas por 

Produtores Independentes e ligadas ao sistema, podem ser criadas as características dos 

sistemas fracos dado que estas unidades são pequenas ou porque frequentemente se 

encontram fora de serviço. Este último caso é particularmente desafiante para a aplicação de 

uma proteção efetiva. 

Todos os sistemas fracos apresentam vários desafios aos engenheiros de proteção. Alguns 

deles são [77]: 

 Contingências e saídas de serviço: diferentes configurações do sistema podem ocorrer 

como resultado de saídas de serviço de componentes do sistema. Estas configurações 

podem resultar em alterações substanciais no comprimento da linha e valores da 

carga. Fontes de geração de reserva podem ser ligadas ao sistema numa 

contingência, o que altera as considerações das Proteções. Se equipamentos de 

Proteção adicional forem necessários para lidar com a contingência, uma 
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coordenação adequada entre Proteções tem que ser considerada. Podem ser 

necessários relés adicionais, parametrizações de relés modificadas ou compromissos 

de proteção/coordenação, embora apenas em algumas circunstâncias. 

 
 Fonte fraca que se torna forte: alterações na configuração do sistema, e.g. devido a 

contingências ou adição de unidades geradoras, podem levar a que o mesmo seja, por 

vezes, forte ou fraco. Se as unidades geradoras forem concebidas para atuarem 

apenas nos períodos de pico (peaking units, na terminologia inglesa), o tempo de 

operação das unidades pode tornar um sistema forte num sistema fraco. 

 
 Linhas multi-terminal: uma linha multi-terminal com uma fonte fraca, 

comparativamente aos outros terminais, não detetará defeitos para lá da derivação 

de forma tão adequada como uma fonte forte. Desta forma, a ligação à fonte forte 

poderá ter que ser aberta antes dos relés da fonte fraca poderem detetar o defeito. 

Isto pode originar disparos sequenciais e, como tal, uma eliminação mais lenta do 

defeito que de outra forma ocorreria. O pior caso seria uma combinação de 

impedância da fonte e comprimentos das linhas que requeresse um tempo de atraso 

sequencial de dois dos terminais para defeitos entre fases e/ou à terra. 

IV. Linhas em Paralelo 

Linhas em paralelo são linhas definidas como partilhando os mesmos apoios ou corredores 

aéreos, ou ainda uma parte do seu comprimento. Estas linhas podem ter a mesma tensão ou 

níveis de tensão diferentes. Se as linhas forem paralelas para distâncias significativas, o 

acoplamento mútuo entre estas linhas pode afetar o desempenho dos Relés de Proteção [77]. 

As linhas em paralelo aumentam também a possibilidade de defeitos entre estes circuitos, 

os quais envolvem uma ou mais fases de cada duas ou mais linhas. O efeito dos curto-

circuitos, entre estes circuitos, nos Relés de Proteção varia com base nas fases envolvidas, 

nos níveis de tensão e no tipo de relés em cada um dos circuitos. Devido ao reduzido número 

destes eventos que originam problemas de proteção, e do elevado número de permutações 

que seria necessário ter em consideração, é necessária uma análise cuidada, a qual está fora 

do âmbito deste trabalho. 

O acoplamento mútuo entre linhas de transmissão é comum nos Sistemas Elétricos de 

Energia modernos e apresenta um efeito significativo no comportamento dos Relés de 

Proteção durante defeitos envolvendo a terra. Apesar de as componentes positiva e negativa 

das impedâncias mútuas serem negligenciáveis, o acoplamento mútuo homopolar pode ser 

significativo e deve ser considerado na parametrização das funções de Proteção contra 

defeitos que envolvam a terra [70]. 

Defeitos eliminados de forma sequencial podem também causar problemas em linhas 

mutuamente acopladas. Nestes casos, a corrente homopolar induzida numa linha sã 

mutuamente acoplada pode mudar subitamente de direção. Esta inversão súbita pode 

originar problemas em Esquemas de Proteção que utilizem Relés Direcionais de terra com 

polarização através da componente homopolar que não estejam programados para lidarem 

com a inversão de corrente [77, 86]. 
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V. Linhas com retorno pela terra de alta impedância  

Alguns fatores da conceção das Linhas de Transmissão como a resistência das pernas dos 

apoios e a bainha dos condutores utilizados para a ligação dos elétrodos de terra afetam 

diretamente a resistência de terra. Para uma correta parametrização dos Sistemas de 

Proteção é necessário que sejam analisadas as causas de resistência de terra elevadas, do 

valor da resistência de defeito à terra, bem como dos efeitos de outros fatores de 

configuração combinados com resistências de terra elevadas, apresentam aos Sistemas de 

Proteção. 

Defeitos à terra muito resistivos apresentam algumas considerações e desafios a um 

desempenho adequado dos relés. Alguns dos principais fatores a considerar são [70, 77]: 

 Relés de Distância à Terra podem ser adversamente afetados e podem não ser 

sensíveis o suficiente para operar; 

 O tempo de atuação pode aumentar; contudo, para reduzidas magnitudes de corrente 

de defeito, maiores tempos de eliminação de defeitos podem normalmente ser 

tolerados; 

 Quando é empregue o disparo e reengate individual das fases, pode ser mais difícil 

identificar e selecionar a fase sob defeito; 

 Técnicas de localização de defeitos baseadas na medida da impedância, e.g. 

Proteção de Distância, estarão sujeitas a uma precisão reduzida. 

 

3.4.2 - Aplicação de Relés de Distância a Linhas Médias e Curtas 

De um modo global, os problemas associados com a utilização de Relés de Distância para 

a Proteção de Linhas Médias e Curtas podem ser atribuídos às baixas tensões disponíveis nos 

Relés de Distância para defeitos ao longo da linha [87, 88]. Mais precisamente, tensões baixas 

são provocadas por um SIR elevado e não por uma extensão reduzida. A razão pode ser 

elevada devido à baixa impedância da linha (linhas curtas), a uma fonte fraca a alimentar a 

linha, ou a combinação de ambas [77]. Deste modo, conclui-se que o principal fator que 

condiciona direta e indiretamente a operação da Proteção de Distância é o SIR.  

Na Figura 3.8 está representado um circuito equivalente simples que pode corresponder a 

uma qualquer situação de curto-circuito num Sistema Elétrico de Energia e onde V é a tensão 

da “fonte” aplicada ao circuito, R representa a localização do relé e RI e RV são a corrente e 

tensão fornecidas, respetivamente, por TI’s e TT’s ao Relé de Distância. 

 

Figura 3.8 – Circuito equivalente de um sistema elétrico em regime de curto-circuito (Adaptado de 
[86]). 
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As impedâncias SZ  e LZ correspondem às impedâncias da “fonte” e da linha protegida 

devido à sua localização relativamente à posição do relé.  

A tensão aplicada ao relé é 

 R L RV Z I    (3.3) 

Tendo em conta que 

 R

S L

V
I

Z Z



  (3.4) 

Para um defeito no ponto de alcance máximo do relé, a eq. (3.3) pode alternativamente 

ser expressa em termos do SIR, i.e., 

 
1 1

1
1

L
R

S L S

L

Z
V V V V

Z Z SIRZ

Z

  
  

 
 

  (3.5) 

 

A eq. (3.5) é genérica e válida para todos os curto-circuitos [77, 86]. A relação entre as 

variáveis desta equação encontra-se representada na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Evolução da tensão no relé em função do SIR e da tensão na fonte. 

Para um determinado nível de tensão na fonte, a evolução da tensão na localização do 

relé em função do SIR encontra-se representada na Figura 3.10. 

 
Figura 3.10 - Evolução da tensão no relé face à tensão na fonte em função do SIR. 

Tensões e correntes baixas afetam a rapidez, a integridade direcional e o alcance em 

regime permanente e transitório dos Relés de Distância [77]. A forma de afetação do 

comportamento e atuação da Proteção de Distância compreende um conjunto de aspetos, 

entre os quais: 
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 Rapidez de Operação; 

 Sobre-alcance e Sub-alcance Transitórios; 

 Integridade Direcional; 

 Baixas Parametrizações dos Relés de Distância. 

I. Rapidez de operação 

Na Figura 3.11 está representada a rapidez de operação típica de Relés de Distância 

versus a localização do defeito para diferentes SIR’s. Repare-se que quanto maior for o SIR, 

menor é a rapidez de operação do relé [89]. Uma menor rapidez pode tornar a aplicação dos 

Relés de Distância inaceitável do ponto de vista da estabilidade do sistema, ou do ponto de 

vista da fiabilidade da Zona 1. Esta última seria um problema se a duração do circuito de 

memória fosse mais curta que o tempo de operação do relé. Uma operação pouco fiável da 

Zona 1 poderia significar a não operação do relé para defeitos internos. 

 

Figura 3.11 - Tempo de operação máximo do relé vs. localização do defeito (Adaptado de [77]). 

 

II. Sobre-alcance e sub-alcance transitórios 

Os TT’s são utilizados para transformar as tensões primárias para níveis mais baixos, 

compatíveis com os níveis de isolamento dos relés. Contudo, devido a aspetos construtivos e 

técnicos, os TT’s convencionais não são adequados para Linhas de Transmissão a Alta e Muito 

Alta Tensão. Para estes níveis de tensão os TT’s são associados a um conjunto de divisores 

capacitivos e um transformador abaixador [70, 72], formando os Transformadores de Tensão 

Capacitivos (TT-C), conforme representado na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Estrutura básica de um Transformador de Tensão Capacitivo (Adaptado de [90]). 

Em situações de defeito a fidelidade da resposta dos TT-C’s é um fator importante, como 

referido anteriormente, para uma correta operação dos Sistemas de Proteção em geral e da 

Proteção de Distância em particular. Devido a aspetos construtivos e técnicos dos TT-C’s, 

relacionados com a presença de elementos capacitivos, indutivos e não-lineares, estes 

equipamentos não são capazes de reproduzir uma cópia exata da tensão primária nos seus 

enrolamentos secundários [91]. 

A queda da tensão nos enrolamentos primários durante situações de defeito, tipicamente 

devido a um defeito Fase-Terra próximo [91], o tipo de defeito mais comum em linhas 

aéreas, origina um erro de queda de tensão transitório nos terminais de saída do TT-C. Isto 

provoca uma tensão transitória nos enrolamentos secundários que pode apresentar um 

comportamento oscilatório amortecido ou exponencial decrescente [92]. Se os relés 

possuírem uma elevada velocidade de atuação, a sua operação pode ser afetada pela 

resposta transitória do TT-C, a qual pode originar erros de operação como sobre-alcance, sub-

alcance ou erros direcionais momentâneos [91-93]. 

A resposta transitória do TT-C dependente não só de aspetos construtivos mas também de 

fatores externos [90, 91, 94]. Entre estes fatores, um que possui uma influência 

particularmente grande é a magnitude da tensão durante o defeito: valores reduzidos de 

tensão durante o defeito aumentam a probabilidade de uma resposta transitória prolongada e 

distorcida por parte do TT-C [91]. Contudo a magnitude da alteração de tensão depende, ela 

própria, de um conjunto de fatores externos como o SIR, localização do defeito e resistência 

de defeito [91]. 

Para uma determinada localização, o SIR influencia diretamente a magnitude da tensão 

durante o defeito [95] e possui uma influência importante na resposta transitória do TT-C 

[94]. Um SIR elevado traduz-se numa maior variação da tensão na localização do relé no 

início de um defeito [93], o que pode originar problemas de sobre-alcance mais graves [90, 

91]. É também indicativo de um alcance curto para a Zona 1, na qual a sensibilidade ao erro 

transitório do TT-C é maior [94].  

III. Integridade Direcional 

Para níveis de tensão muito baixos a Integridade Direcional dos Relés de Distância, i.e. a 

capacidade de determinarem corretamente a direção correta em que ocorreu o defeito, 

depende da duração do circuito de memória, a qual é tipicamente de alguns ciclos [77]. 

Devido à velocidade lenta do relé para tensões baixas, a ação do circuito de memória pode 

expirar antes do relé operar. 

Uma velocidade baixa não é a única causa de perda da Integridade Direcional. Alguns 

Relés de Distância determinam a direção do defeito através da comparação do ângulo da 

quantidade de operação opV IZ V  , com a quantidade polarizadora, .  
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Este tipo de relé pode operar para um defeito trifásico imediatamente atrás da 

localização do relé se a tensão polarizadora ou a quantidade  inverterem a direção 

devido à influência dos transitórios do TT-C’s. Se o relé não possuir circuito de memória, i.e. 

obtém  a partir do TT-C, os transitórios no TT-C para esta situação podem resultar na 

inversão do sinal polarizador.  

Para um relé com uma ação adequado do circuito de memória, a operação do relé para 

um defeito atrás deste poderia ainda ter lugar se a quantidade de operação  Invertesse a 

direção. Este será o caso se a tensão transitória V fornecida pelo TT-C for dominante devido a 

uma quantidade pequena IZ. Esta quantidade IZ pode ser pequena devido a uma baixa 

corrente de defeito ou a uma parametrização baixa do relé [77]. 

IV. Baixas Parametrizações dos Relés de Distância 

O problema de baixas parametrizações dos Relés de Distância reside no facto que para 

linhas muito curtas ou com um alto SIR, a tensão e corrente de defeito disponíveis na 

localização do relé não fornecem margens de operação adequadas. Todos os Relés de 

Distância possuem critérios para parametrizações mínimas que devem ser respeitados para 

uma operação adequada [77]. As seguintes implicações devem ser analisadas: 

 Característica de Impedância: as correntes de defeito mínimas devem ser conhecidas; 

normalmente quanto menor o alcance, maior é a corrente mínima necessária à 

operação do relé. O alcance aparente do relé diminui com tensões terminais baixas, 

conforme representado na Figura 3.13, originando o sub-alcance do relé. 

 

Figura 3.13 - Alcance aparente do relé vs. tensão no relé (Adaptado de [77]). 

 Ação Direcional: as tensões de polarização mínimas devem ser conhecidas. 

Sensibilidades da ordem de 1% da tensão nominal podem ser necessárias, embora, 

para esta sensibilidade, operações erradas possam ocorrer para defeitos atrás do relé 

devido à queda de tensão no arco [77]. 

 

 Ação da Memória: o circuito de memória do relé é utilizado para condições de tensão 

baixa através do fornecimento de uma tensão pré-defeito para a polarização. Este 

circuito pode ter uma ação que dura apenas alguns ciclos. 

 

 Tempo de Operação: o tempo de disparo, representado na Figura 3.14, pode variar 

com a distância ao defeito, a parametrização de alcance mínima, a magnitude da 

corrente de defeito e a magnitude da tensão no relé nos instantes anteriores ao 

defeito. Normalmente, quanto menor a razão entre a impedância aparente 
A

Z  e a 
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impedância utilizada para a parametrização 
P

Z , mais rápida é a operação do relé, 

exceto para condições de baixa corrente [77]. Nestas condições, o tempo de 

operação do relé pode, na verdade, aumentar. 

 

Figura 3.14 - Variação do tempo de operação com a distância ao defeito (Adaptado de [77]). 

 Parametrizações dos Relés: quando a linha protegida é curta, a impedância do arco 

deve ser incorporada nas parametrizações das Zonas 2 e 3. Pode não ser possível 

aumentar o alcance da Zona 1 devido ao possível sobre-alcance de terminais remotos, 

embora alguns princípios de coordenação se adaptem automaticamente a esta 

necessidade. 

3.4.3 - Considerações Adicionais 

A capacidade de um Relé de Distância medir adequadamente um defeito no ponto de 

alcance máximo depende do valor da tensão na localização do rele estar acima de um 

determinado valor mínimo. Este valor depende da conceção do relé e pode ser especificado 

em termos de um SIR máximo equivalente [86].  

Os Relés de Distância são concebidos para que, sendo verificado o critério do alcance 

máximo, quaisquer erros de medida adicionais para defeitos mais próximos do relé não 

afetem a sua operação. A grande maioria dos relés modernos dispõe de polarização a partir 

de uma fase sã ou de uma memória de polarização [77, 86]. O principal objetivo da tensão de 

polarização é assegurar uma resposta direcional adequada do relé para defeitos próximos, no 

sentido da linha protegida ou na direção oposta, para a qual a tensão de defeito medida pelo 

relé pode ser muito pequena. 

Do ponto de vista dos Sistemas de Proteção, a variação das características de operação e 

da rede, como a tensão a montante de um barramento, pode originar um funcionamento 

inadequado dos mesmos. Deste modo, a alteração da composição de um parque 

eletroprodutor baseado em máquinas térmicas para um parque progressivamente com mais 

recursos renováveis com ligações CFT-CCAT pode apresentar, devido a alterações do 

comportamento em regime de curto-circuito, um comportamento indesejável do ponto de 

vista dos Sistemas de Proteção. 

Apesar de em regime de curto-circuito o SIR de uma rede ser constante, a sua influência 

na resposta transitória dos TT-C’s e na magnitude da tensão durante o defeito percecionada 

pelo relé não deixa de ser negligenciável. Esta tensão é, aliás, dependente da tensão “na 

fonte”, conforme representado na Figura 3.8 e na eq. (3.5), a qual depende do ponto de 

operação da rede. Deste modo, alterações ao parque produtor podem influenciar a regulação
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da tensão na rede e afetar o comportamento e magnitude da tensão em regime de curto-

circuito, para além dos fatores referidos previamente. É assim necessário analisar qual o 

impacto que a alteração do parque eletroprodutor apresenta em termos da operação da 

Proteção de Distância, em especial da tensão que “chega” ao relé, dado que este é um valor 

crítico à sua operação pois dele depende a determinação da distância ao defeito. 

3.5 - Resumo 

Neste Capítulo foi enquadrada a necessidade de se recorrer a Sistemas de Proteção e 

foram apresentadas as características e componentes destes sistemas que permitem 

assegurar a proteção de equipamentos e salvaguardar condições de exploração em segurança. 

A proteção das Linhas de Transmissão ou Transporte foi abordada com maior detalhe 

atendendo à sua relevância nos Sistemas Elétricos de Energia.  

A Proteção de Distância foi identificada como sendo uma proteção com características 

adequadas para Redes de Transmissão e a sua lógica reside fundamentalmente nos Relés de 

Distância. Entre os fatores que afetam a atuação destes Relés, existem fatores intrínsecos às 

redes onde os mesmos se inserem e que podem afetar a sua atuação, os quais têm que ser 

tidos em consideração, especialmente quando são cada vez maiores os desafios que a 

exploração atual das redes enfrenta. Entre estes desafios, a previsível migração dos parques 

electroprodutores para uma base renovável mais sustentável necessita de ser analisada com 

um detalhe que tenha em conta os possíveis impactos nos Sistemas de Proteção, em especial 

na Proteção de Distância. 
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Capítulo 4   

 

Influência de uma Ligação CFT-CCAT no 
Comportamento de Sistemas de Proteção 
de Linhas de Transmissão 

Neste Capítulo é desenvolvida uma metodologia adequada à determinação da tensão em 

qualquer barramento de uma rede em regime de curto-circuito. A metodologia é 

desenvolvida de forma a permitir a avaliação e quantificação da variação da tensão num 

determinado barramento, quando um gerador síncrono é substituído por uma ligação de 

Corrente Contínua em Alta Tensão baseada em Conversores de Fonte de Tensão, num 

qualquer barramento de uma rede. É ainda analisada a relação entre o valor do índice 

proposto e a eventual influência no comportamento da Proteção de Distância.  

4.1 - Avaliação da Estabilidade e Comportamento de uma Rede 

de Transmissão 

Na avaliação da estabilidade ou da força de um ponto de uma rede elétrica, normalmente 

de barramentos, recorre-se tipicamente à Potência de Curto-Circuito, dada pela relação [81] 

 

2
AC

CC F AC

Th

V
S I V

Z
     (4.1) 

Onde  

      MVA
CC
S  Potência de curto-circuito; 

      kA
F
I Corrente de um curto-circuito trifásico franco no barramento; 

      kV
AC
V  Tensão nominal no barramento; 

 Th
Z   Impedância equivalente de Thévenin da rede, vista do barramento em 

consideração. 

Mesmo que a impedância de defeito seja nula, a impedância de thévenin será responsável 

pela limitação da corrente de defeito. Para um barramento k, esta impedância corresponde 
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ao elemento na posição k da diagonal principal da matriz das impedâncias nodais da rede, 

correspondendo à impedância total entre o barramento k e a terra. Em termos físicos, a 

corrente de defeito circula para a terra através das impedâncias da rede, conforme 

representado na Figura 4.1. 

k

FI

 

Figura 4.1 – Circulação da corrente de defeito entre um barramento e a terra. 

Um indicador frequentemente utilizado para avaliar a força das redes em Corrente 

Alternada, normalmente em barramentos aos quais se ligam conversores de ligações de 

Corrente Contínua em Alta Tensão, é o Rácio ou Razão de Curto-Circuito (SCR – Short Circuit 

Ratio, na terminologia inglesa), definida através da relação [96] 

 

2

2
AC

CC Th AC

CCAT CCAT Th CCAT

V
S Z V

SCR
S S Z S

  


  (4.2) 

Onde 

     SCR  Short Circuit Ratio; 

      MVA
CC
S  Potência de curto-circuito; 

      MVA
CCAT
S  Potência da ligação CCAT. 

Um outro indicador tipicamente utilizado é a Razão de Curto-Circuito Efetiva (do inglês 

“Effective SCR”), o qual permite ter em consideração o efeito do equipamento de 

compensação de energia reativa na potência de curto-circuito para ligações CCAT baseadas 

em Conversores de Fonte de Corrente. O ESCR é determinado através da expressão [96] 

 CC CS C

CCAT

S S Q
ESCR

S

 
   (4.3) 

Onde 

     ESCR   Effective Short Circuit Ratio, adimensional; 

      MVA
CS
S  Potência fornecida pelos Condensadores Síncronos; 

      MVAr
C

Q  Potência reativa fornecida por eventuais Bancos de Condensadores e Filtros. 

Face ao SCR, o valor do ESCR é aumentado pela existência de condensadores síncronos e 

diminuído pela existência de filtros e bancos de condensadores [25]. Para conversores 

baseados em CFT’s as necessidades de filtragem são mínimas, conforme referido 

anteriormente. Adicionalmente, os filtros dedicam-se apenas a esta função, não tendo como 

objetivo fornecer potência reativa como nas ligações CCAT clássicas. 
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Se as grandezas nas expressões (4.2) e (4.3) estiverem definidas em termos dos valores de 

base da tensão e da potência da ligação CCAT, então pode reescrever-se a eq. (4.3) como 

 

2
0
pu
Th

U
ESCR

Z
   (4.4) 

Onde 

     0U   Tensão a montante do barramento em consideração, em pu.V. 

pu
ThZ   Impedância equivalente de Thévenin da rede, vista do barramento em 

consideração, em pu.Ω. 

A determinação do ESCR para redes com ligações CFC-CCAT, bem como a determinação 

de modelos equivalentes para as ligações é um assunto já relativamente desenvolvido. 

Contudo, a inclusão de ligações CFT-CCAT apenas reportada uma abordagem simplificativa 

em [66] para a inclusão deste tipo de ligações no cálculo do ESCR. Muito recentemente, em 

[97], foi aplicado o método simplificado proposto em [66] pelos mesmos autores para a 

otimização da operação dos conversores em regime de curto-circuito.  

O trabalho aqui desenvolvido segue o método simplificado proposto em [97], embora seja 

generalizado e permita a avaliação de um conjunto de parâmetros significativos da avaliação 

do comportamento de uma rede de CA, além de apenas o ESCR proposto na fonte acima 

referida.  

A aplicação da eq. (4.4) exige que se determine, para o barramento sob análise, uma 

simplificação da rede a montante [66]. Esta simplificação deve culminar na determinação do 

equivalente de thévenin a montante do barramento pretendido, obtendo-se uma 

simplificação semelhante à representada na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

Na Figura 4.2 0U  corresponde à tensão em circuito aberto e 
k
ThZ  é a impedância de 

thévenin vista a partir do barramento k, englobando toda a rede vista para montante. 

Embora 
k
ThZ  dependa apenas da topologia da rede, a determinação de 0U depende do ponto 

de operação do sistema, i.e., do perfil de geração, consumo e dos trânsitos de potência e 

perdas nos ramos. Desta forma, facilmente se conclui que o ESCR depende do ponto de 

operação do sistema. 

A impedância equivalente de Thévenin é obtida a partir da matriz das impedâncias, 

construída a partir das impedâncias dos ramos ou da inversão da matriz das admitâncias 

nodais, considerando a ligação das fontes de tensão à terra e a representação das fontes de 

corrente por circuitos abertos.  

A relação entre as correntes injetadas e as tensões nos nós da rede é conhecida e dada 

pela relação: 

      I Y U    (4.5) 

kBk
ThZ0U

Figura 4.2 - Esquema Equivalente de Thévenin para a determinação do ESCR. 
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Onde 

 I  Vetor das correntes injetadas nos barramentos da rede e que inclui a contribuição 

das ligações CCAT e dos restantes equipamentos que injetam potência na rede; 

      Y Matriz das Admitâncias Nodais da rede; 

      U  Vetor das tensões nos barramentos da rede. 

A eq. (4.5) é válida em regime permanente e em condições de curto-circuito e pode ser 

reescrita como 

          1
U Y I Z I


      (4.6) 

Onde 

      Z Matriz das Impedâncias Nodais da rede. 

Embora as eqs. (4.5) e (4.6) sejam válidas em regime permanente e de curto-circuito, as 

mesmas tomam diferentes valores consoante o regime sob análise. 

Para o barramento k, a tensão KV é o valor da tensão 0U  e kkZ  corresponde à 

impedância de Thévenin, representadas na Figura 4.2. A partir desta figura, tendo em conta 

a expressão (4.4), pode escrever-se 

 

2
K

K

kk

U
ESCR

Z
   (4.7) 

Onde 

     KESCR  ESCR do barramento k. 

A determinação de ESCR para o barramento onde se encontra ligado o CFT do lado da 

rede, com base na eq. (4.7), é válida em regime permanente e de curto-circuito, mediante 

construção adequada das matrizes de admitâncias e/ou de impedâncias nodais.  

4.2 - Influência de uma Ligação CFT-CCAT no Comportamento 

de uma Rede de Transmissão 

Embora a aplicação das eqs. (4.5) ou (4.6) e (4.7) em regime permanente seja de fácil 

determinação, em regime de curto-circuito é necessário ter em consideração as eventuais 

diferenças que possam existir relativamente ao comportamento em regime permanente e a 

representação mais adequada dos componentes para este tipo de estudos.  

Em regime de curto-circuito é possível modelizar de forma aproximada a contribuição que 

as ligações CFT-CCAT possam ter para a operação do sistema, nomeadamente para a corrente 

de curto-circuito e para a tensão resultante num determinado ponto da rede. Desta grandeza
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resulta a informação disponibilizada aos Relés de Proteção, e cujo eventual impacto será 

analisado do ponto de vista teórico na Secção 4.3 -  e os resultados de simulação no Capítulo 

5. 

Atendendo a que o Conversor de Fonte de Tensão do lado da rede de 400 kV controla a 

magnitude da tensão, durante a ocorrência de curto-circuitos a queda da tensão nos 

barramentos da rede e a diminuição da potência injetada no barramento de ligação à rede 

origina a saturação dos controladores PI e as correntes de referência 
*
di  e 

*
qi  atingem o 

respetivo limite [54, 97]. Este comportamento pode ser verificado nos resultados do Anexo II 

onde está representada a resposta das diferentes grandezas e sinais de controlo associados à 

ligação CFT-CCAT para um curto-circuito Fase-Terra e Trifásico Simétrico do lado da rede do 

conversor. Desta forma a ligação CFT-CCAT comporta-se como uma fonte de corrente 

constante, cuja magnitude depende das características da ligação, dos conversores e das 

estratégias de controlo associadas ao conversor.  

As malhas de controlo impõem um limite para as correntes, geralmente um múltiplo α do 

valor nominal. Em regime de curto-circuito, e atendendo ao exposto anteriormente sobre a 

saturação dos controladores, a magnitude da correte injetada pelo conversor do lado da rede 

pode ser expressa como [97] 

  
3
CCAT

CFT

CA

S
I A

U
  


  (4.8) 

Onde 

 Múltiplo da corrente nominal definido como limite da malha de controlo interior, 

adimensional; 

 CAU kV Valor eficaz da tensão no ponto de ligação do conversor à rede de CA; 

 rad  Ângulo de fase da corrente injetada pelo conversor, em relação ao barramento 

de referência da rede. Normalmente possui um valor baixo e pode ser desprezado. 

Os geradores síncronos podem igualmente ser modelizados em regime de curto-circuito e 

permitir a consideração da sua contribuição para a operação do sistema. A representação 

consiste numa fonte de tensão com o valor da f.e.m. E  em série com a respetiva reatância 

transitória 'X , conforme representado na Figura 4.3.  

tBtZtE

 

Figura 4.3 – Modelização de um Gerador Síncrono em regime de curto-circuito. 

Na Figura 4.3,  t
Z   é o valor da reatância total entre o gerador síncrono t e o 

respetivo barramento de ligação à rede, e inclui a reatância transitória e a impedância de 

fugas de um eventual transformador elevador. A corrente injetada será portanto 

  t
t t

E
I A

Z
   (4.9) 
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Desta forma é possível incluir diretamente a contribuição dos geradores síncronos e das 

ligações CFT-CCAT nas eqs. (4.5) ou (4.6), mediante divisão pela Corrente de Base. 

Em termos matriciais, e para uma rede qualquer de n nós, a equação (4.6) pode ser 

expandida e escrita como 

 

1 11 1 1 1

1

1

k n

k k kk kn k

n n nk nn n

U Z Z Z I

U Z Z Z I

U Z Z Z I

     
     
     
      
     
     
          

 

      

 

      

 

  (4.10) 

Sejam i e j os índices das linhas e colunas das matrizes e vetores da equação (4.10). Para 

um barramento qualquer k da rede pode escrever-se a seguinte relação 

 
1

n

k ij j
i k j

U Z I
 

    (4.11) 

De forma a avaliar o impacto que o progressivo comissionamento de ligações CFT-CCAT 

em detrimento de centrais térmicas convencionais com geradores síncronos, é analisada o 

impacto da substituição de um gerador síncrono num dos nós por uma ligação CFT-CCAT no 

valor da tensão nos barramentos da rede. 

Supondo a existência de um gerador síncrono num barramento m com uma impedância 
mZ  em regime de curto-circuito, a qual engloba a reatância transitória do gerador 'mX  e a 

impedância de fugas 
f
mX  do transformador elevador ligado ao barramento m, i.e., 

 'm f
m mZ X X    (4.12) 

Expandindo a eq. (4.11) e separando a contribuição de um barramento m para a corrente 

de curto-circuito, então: 

 1 1k k kk k km m kn nU Z I Z I Z I Z I               (4.13) 

A contribuição do gerador m para a corrente de curto-circuito é dada de forma 

aproximada pela eq. (4.9). Se o gerador m for substituído por uma ligação CFT-CCAT, a 

corrente injetada em situação de curto-circuito será dada pela eq. (4.8). Rearranjando a eq. 

anterior,  

 1 1k k kk k kn n km mU Z I Z I Z I Z I             (4.14) 

Escrevendo a eq.(4.14) de forma mais compacta,  

 
1

n

k ij j im m
i k j

j m

U Z I Z I
 



      (4.15) 

 Seja 

 
1

n
k

ij j
i k j

j m

U Z I
 



    (4.16)
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A “contribuição” de toda a rede, exceto do barramento m, para a tensão no barramento k 

e 

 
m

im mU Z I     (4.17) 

A “contribuição” do barramento m, na verdade da corrente injetada no barramento m, 

para a tensão no barramento k.  

A equação (4.15) pode ser escrita de forma mais simplificada como 

 
k m

kU U U     (4.18) 

Recordando as eqs. (4.8) e (4.9), pode ainda afirmar-se que: 

 Para um gerador síncrono, 

 
m t

im m im t

E
U Z I Z

Z
       (4.19) 

 Para uma ligação CFT-CCAT, 

 
3

m im CCAT
im m

CA

Z S
U Z I

U


 
  


  (4.20) 

A partir das eqs. (4.18) e (4.20) conclui-se que em regime de curto-circuito a contribuição 

da ligação CFT-CCAT para a operação do sistema depende essencialmente da capacidade da 

ligação dado que os limites impostos às malhas de controlo da corrente decorrem da 

necessidade de salvaguardar a integridade dos IGBT’s e outros dispositivos que compõem os 

conversores. Adicionalmente, uma vez que a contribuição da ligação CFT-CCAT permite ter 

em conta o valor da capacidade da ligação para a magnitude da corrente injetada, pode 

inferir-se que os valores resultantes da aplicação da equação. (4.18) sejam mais próximos dos 

valores reais do que os obtidos para a corrente injetada por um qualquer gerador síncrono. 

Esta inferência é apoiada pela modelização dos geradores síncronos dado que a eq. (4.9) 

explicita que a contribuição é quase insensível à potência da máquina. Com efeito, o 

denominador de (4.9) varia relativamente pouco para máquinas de grande potência pelo que 

se pode considerar constante ao longo de uma gama relativamente alargada de potências [12, 

98]. 

É ainda importante notar que na metodologia apresentada, eqs. (4.8) a (4.18), não foi 

tida em consideração a influência das cargas na determinação da tensão dos barramentos. Em 

[66] a influência das cargas também foi desprezada, embora em [97] essa influência fosse 

tida em conta, apesar de apenas o ser para um barramento específico da rede. Na 

metodologia apresentada em [97] os autores obtiveram um modelo equivalente para 

montante através da modelização das cargas como impedâncias constantes e dos geradores 

síncronos e ligações CFT-CCAT conforme referido acima, embora não havendo possibilidade 

de generalização. 
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4.3 - Possível Influência de uma Ligação CFT-CCAT no 

comportamento da Proteção de Distância  

A rede a montante da localização do relé corresponde ao equivalente de thévenin a 

montante do barramento onde o mesmo se localiza, i.e. corresponde ao circuito equivalente 

representado na Figura 4.2. Deste modo, para um determinado barramento, a Figura 3.8 é 

equivalente à Figura 4.4. 

kBk
ThZkU

LZ

Relé de Distância
 

Figura 4.4 – Circuito equivalente a montante de um barramento para um Relé de Distância. 

Deste modo, é possível observar que a tensão da fonte a montante de cada barramento 

corresponde à tensão dada por equação (4.18). É assim possível quantificar diretamente e em 

regime de curto-circuito a influência que as alterações no parque produtor possam implicar 

para o comportamento da Proteção de Distância. In factu, 

 
1

1 1 1

k m

k
R

U UU
V V

SIR SIR SIR

 
  

  
  (4.21) 

É ainda importante notar que para o barramento onde se liga o CFT do lado da rede, é 

possível relacionar diretamente o ESCR nesse barramento e a tensão disponível num eventual 

Relé de Distância instalado nesse barramento. Face ao exposto na eq. (4.7) e (4.11), é 

possível quantificar esta relação: 

 k k kkU ESCR Z    (4.22) 

Substituindo a eq. (4.22) na eq. (3.5), obtém-se 
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  (4.23) 

 

As eqs. (4.22) e (4.23) permitem concluir que em regime de curto-circuito existe uma 

relação direta entre o ESCR e o SIR para o barramento de ligação do CFT do lado da rede.  

A relação entre RV , kESCR e kkZ  encontra-se representada na Figura 4.5, onde se 

verifica que esta relação é não linear. 
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Figura 4.5 – Relação entre a tensão no Relé de Distância e o ESCR e impedância equivalente da rede a 
montante. 

A análise à Figura 4.5 permite concluir que valores elevados de kESCR e kkZ  contribuem 

positivamente para o desempenho do Relé de Distância na medida em que permitem obter 

uma tensão mais elevada na localização do relé. Esta conclusão será verificada 

experimentalmente no Capítulo 5, recorrendo a um Caso de Estudo. 

4.4 - Limitações da Metodologia 

A metodologia apresentada baseou-se em duas simplificações, associadas essencialmente 

à modelização dos componentes de Geradores Síncronos e Ligações CFT-CCAT em regime de 

curto-circuito, tendo ainda sido negligenciada a contribuição das cargas. Embora esta última 

seja uma prática comum em estudos que envolvam curto-circuitos, na verdade os resultados 

assim obtidos são ligeiramente majorados face aos valores reais [99].  

Atendendo à importância dos fenómenos envolvidos para os Sistemas de Proteção e a 

realidade dos Sistemas Elétricos de Energia, a validade das aproximações consideradas na 

metodologia proposta apenas pode ser verificada recorrendo a ferramentas de simulação, 

atendendo às várias hipóteses que foram sendo levantadas, nomeadamente: 

 Se a substituição de um gerador síncrono por uma ligação CFT-CCAT altera o valor 

da tensão percecionado pelos Relés de Distância; 

 Se a dependência da contribuição de uma ligação CFT-CCAT com a capacidade 

nominal, dada pela eq. (4.8), permite uma representação adequada do 

comportamento deste tipo de ligações em regime de curto-circuito, de acordo 

com o apresentado em [66, 97]; 

 Se a independência aparente da contribuição dos geradores síncronos dada pela 

eq. (4.9) permite uma modelização adequada da contribuição destes 

equipamentos em regime de curto-circuito, de acordo com o apresentado em [66, 

97]; 

 Se para diferentes valores de potência nominal a tensão percecionada pelos Relés 

de Distância varia substancialmente ou se, pelo contrário, varia muito pouco. 
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4.5 - Resumo 

Neste Capítulo foi apresentada uma metodologia capaz de quantificar em regime de 

curto-circuito a tensão num qualquer barramento de uma rede. A metodologia é genérica e 

assenta em métodos descritos na literatura acerca da modelização de Geradores Síncronos e 

de Ligações CFT-CCAT, tenho sido desprezada a influência das cargas nos barramentos. 

Devido à flexibilidade de cálculo, a metodologia permite quantificar diretamente a 

contribuição da corrente injetada num determinado barramento para a tensão num outro, 

especialmente quando um Gerador Síncrono é substituído por uma ligação CFT-CCAT, sendo 

possível incorporar o efeito de diferentes contribuições associadas a diferentes potências 

nominais da ligação CFT-CCAT. Esta possibilidade permite a avaliação e quantificação da 

alteração da magnitude da tensão num qualquer barramento quando um Gerador Síncrono é 

substituído por uma ligação CFT-CCAT. A eventual alteração da magnitude da tensão é crítica 

para barramentos onde estejam instalados Relés de Distância, para os quais a magnitude da 

tensão assume especial importância atendendo ao seu princípio de funcionamento. 
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Capítulo 5  

 

Caso de Estudo e Análise Crítica dos 
Resultados 

Na sequência da apresentação da metodologia proposta no Capítulo 4, o Capítulo 5 surge 

com o propósito de confirmar a validade da metodologia proposta. Neste sentido e atendendo 

a que se pretende avaliar o impacto das alterações da composição dos parques produtores no 

comportamento da Proteção de Distância, devido aos fatores analisados no Capítulo 3, foi 

definida um Caso de Estudo composto por Geradores Síncronos e uma ligação CFT-CCAT, 

atendendo às características deste tipo de transmissão apresentadas no Capítulo 2. 

Na Secção 5.1 são apresentadas as características do Sistema de Transmissão CFT-CCAT e 

a modelização dos equipamentos e malhas de controlo em ambiente PSCAD/EMTDC. A Secção 

5.2 apresenta as características do Caso de Estudo e a modelização dos respetivos 

componentes e na Secção 5.3 é analisada a influência das características do parque produtor 

no comportamento dos Sistemas de Proteção de Linhas de Transmissão, em especial na 

Proteção de Distância, quando um dos geradores síncronos da Rede de Teste é substituído por 

uma ligação CFT-CCAT.  

5.1 - Características do Sistema de Transmissão CFT-CCAT 

O sistema de transmissão CCAT baseado em Conversores de Fonte de Tensão considerado 

nesta dissertação consiste numa ligação ponto a ponto bipolar constituída por conversores 

trifásicos de dois níveis com MLI Sinusoidal. Cada braço dos conversores é constituído por 

IGBT’s e díodos conectados numa configuração antiparalela (cf. Figura 2.10 (a)), sendo 

desprezados os circuitos auxiliares de proteção (snubbers). A ligação em CC foi modelizada 

através de dois cabos subterrâneos com uma extensão de 150 km. 

O sistema de transmissão encontra-se esquematicamente representado na Figura 5.1, 

onde os transformadores e as reatâncias de interface da rede de CA com os conversores e os 

condensadores do lado de Corrente Contínua foram incluídos, por comodidade, nos blocos 

representativos dos conversores. 
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Figura 5.1 - Sistema de transmissão CFT-CCAT em estudo. 

O sistema de transmissão é ainda composto pelos demais componentes referidos na 

Secção 2.4.2. 

5.1.1 - Estratégias de Controlo da Ligação CFT-CCAT 

De forma a avaliar o impacto da operação da ligação CFT-CCAT no desempenho do 

sistema de transmissão as estratégias de controlo adotadas consistiram: 

 CFT1 (do lado da fonte): Controlo da tensão dos terminais de CA e CC; 

 CFT2 (do lado da rede): Controlo da potência ativa injetada e da tensão no 

terminal de CA. 

A escolha das estratégias teve em atenção o facto de a estação retificadora estar ligada à 

Rede de Transmissão, a qual, pela sua natureza crítica, necessita que se proceda a uma 

rápida recuperação da tensão em caso da ocorrência de defeitos. Para este controlo, a 

corrente reativa gerada será automaticamente aumentada quando a tensão aos terminais do 

conversor diminui, minimizando a queda de tensão no barramento de interligação devido a 

situações de defeito. A opção pelo controlo da potência reativa injetada em detrimento do 

controlo da tensão foi preterida como resultado de uma eventual instabilidade ou colapso da 

tensão perante situações de curto-circuito se a Rede for fraca [66]. Adicionalmente, a 

corrente reativa pode não aumentar muito para o modo de controlo da potência reativa 

devido ao valor de referência definido. 

A frequência da Rede de Transmissão é fixada pela existência de máquinas síncronas pelo 

que não é necessário efetuar o controlo da frequência, ao contrário do que seria relevante 

para redes passivas ou “mortas”, nas quais há poucas máquinas rotativas, e.g. ilhas ou 

plataformas em mar aberto como as situações analisadas em [14, 30, 100, 101].  

Os valores de referência para a operação da ligação CCAT, dos parâmetros dos 

controladores PI das malhas de controlo interior e exteriores e dos limites das componentes d 

e q destas malhas encontram-se representados no Anexo I. 

A implementação das estratégias de controlo exige a consideração das interações entre as 

variáveis de controlo e de estado em cada conversor, de acordo com os modos de operação 

definidos em cada estratégia. Desta forma, o estabelecimento dos diferentes modos de 

controlo exige o estabelecimento das diferentes malhas de controlo, consoante os objetivos 

de cada modo. 
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5.1.2 - Modelização das Malhas de Controlo 

Os valores de tensões e correntes no referencial d-q são obtidos através dos blocos 

representados na Figura 5.2. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Transformação de grandezas no referencial trifásico para o referencial de Park.  

O valor do ângulo de transformação é obtido através da Malha de Sincronização de Fase 

(bloco “PLL”), sendo as grandezas trifásicas convertidas para o referencial de Park 

recorrendo a blocos pré-definidos. 

A malha de controlo da tensão do lado de CA é igual para os dois conversores e encontra-

se representada na Figura 5.3. A única diferença entre os dois conversores reside no valor de 

referência da tensão, tipicamente 1.0 pu embora seja ajustável, e no valor da medida de 

tensão utilizada. A tensão e frequência nominais da “fonte” e da rede de transmissão são as 

mesmas, 400 kV e 50 Hz, respetivamente, embora tal não fosse necessário atendendo às 

características deste tipo de ligações anteriormente apresentadas. De forma a conseguir um 

desempenho independente das características da rede, todos os parâmetros pertinentes à 

simulação, e.g. frequência, tensões, potências dos transformadores e limites das 

componentes d e q da tensão e corrente foram definidos como variáveis globais. 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 - Malha de Controlo da Tensão do lado de CA. 

A saída do controlador PI é limitada por um bloco de “hard limiting” com o intuito de 

impor limites aos controladores em regime transitório, e.g. durante curto-circuitos muito 

severos, evitando um comportamento instável da malha de controlo [60, 61]. 

Esta malha permite obter o valor de referência da componente q da corrente. O valor de 

referência da componente d é obtido através das malhas de controlo de Vcc para o 

retificador e de P para o inversor.  

A malha de controlo de Vcc encontra-se representada na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Malha de Controlo da Tensão do lado de CC. 

À semelhança da malha de controlo da tensão do lado de CA, os parâmetros do 

controlador PI são ajustáveis e a saída deste bloco é limitada de acordo com os valores 

representados. Apesar de não estar representado, o valor de referência de Vcc é ajustável, o 

que permite um controlo mais versátil da operação da ligação CCAT. 

Para o inversor, o controlo de P representado na Figura 5.5 permite obter o valor de 

referência de Id, tendo sido adotado um controlo em malha aberta, de acordo com a eq. 

(2.25). Tendo em consideração que durante fenómenos transitórios o valor da tensão pode 

sofrer variações bruscas, de forma a evitar problemas de estabilidade perante fenómenos 

transitórios, a saída do controlo de P é mais uma vez limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Malha de Controlo da Potência Ativa. 

A malha de controlo interior está representada na Figura 5.6 e é semelhante para os dois 

conversores, diferindo apenas dos valores das componentes d e q das tensões e correntes, 

bem como dos valores de referência destas grandezas provenientes das malhas de controlo 

exterior de cada conversor. 

O bloco “wLf” corresponde à reatância de interface dos conversores com a rede de CA. 

 

As sinusoides de referência são geradas a partir dos valores de  e , conforme 

representado na Figura 5.7. Os valores de Vd e Vq, são convertidos para um número polar 

através de um bloco de transformação de coordenadas cartesianas para uma representação 

“módulo e fase”, sendo o módulo limitado a 1,1 de forma a evitar a sobre modulação 

aquando da geração dos impulsos dos IGBT’s, o que evita o aparecimento de harmónicos de 

baixa frequência na tensão do lado de CA [54]. 
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Figura 5.6 – Malha de Controlo Interior de um Conversor. 

De forma a poder aplicar-se a Transformada Inversa de Park e obter-se as sinusoides de 

referência, a representação em “módulo e fase” é convertida para uma representação em 

coordenadas cartesianas. 
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Figura 5.7 – Geração das Sinusoides de Referência para a Modulação de Largura de Impulsos. 

A geração de impulsos resulta da comparação das sinusoides de referência com a 

portadora triangular. Em detrimento de uma comparação direta entre os sinais, optou-se pela 

utilização de blocos pré-definidos no PSCAD, conforme representado na Figura 5.8, onde se 

efetuou o agrupamento dos sinais de disparo de forma a permitir uma fácil comunicação dos 

mesmos entre os diversos submódulos desenvolvidos.  

A portadora triangular possui uma frequência correspondente a 33 vezes a frequência 

fundamental, i.e. . 
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Figura 5.8 – Geração dos Impulsos dos IGBT’s através de Modulação de Largura de Impulsos. 

5.1.2 - Dimensionamento dos Filtros 

O filtro escolhido foi um circuito RLC ressonante passivo, o qual está representado na 

Figura 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 - Esquema unifilar do filtro. 

Atendendo a que o objetivo deste trabalho não passa pelo dimensionamento de filtros, 

optou-se por usar o bloco pré-definido em PSCAD/EMTDC para um filtro com as 

características pretendidas. Para o dimensionamento deste filtro foram especificados os 

seguintes parâmetros: 

Tabela VI –Parâmetros Especificados para o Dimensionamento dos Filtros. 

Q  nf Hz    cf Hz   fS MVAr   fV kV  

0.08 50 450 25 220 127
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A escolha destes parâmetros teve em consideração dados técnicos divulgados em diversas 

brochuras comerciais da ABB. 

O filtro representado na Figura 5.9 possui associada uma função de transferência que 

depende dos parâmetros elétricos do mesmo. Exprimindo as grandezas no domínio das 

frequências através da transformada de Laplace, pode escrever-se a função de transferência 

associada ao filtro: 

  
  2

2

1 R s L RC s LCR sL
Z s

sC R sL sRC s LC

  
  

 
  (5.1) 

Após manipulação da expressão, pode escrever-se 

  

2
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L RC R
s s

LC LC
Z s
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s s
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  (5.2) 

A determinação dos parâmetros elétricos da eq. (5.2) seguiu as indicações de [102]. Deste 

modo, 
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  (5.3) 

A substituição dos valores da Tabela VI nas expressões da eq. (5.3) permite caracterizar 

completamente a função de transferência: 

4,93 25,36 5,74C F L mH R     

Na Figura 5.10 encontra-se representado o Diagrama de Bode da função de transferência 

do filtro, i.e. a sua resposta em frequência em módulo e fase, onde se verifica uma forte 

atenuação para frequências superiores a 450 Hz. 
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Figura 5.10 - Resposta em Frequência da FTMF do Filtro (Diagrama de Bode). 

Apesar de se ter verificado a eficácia e estabilidade da função de transferência do filtro 

através do Diagrama de Nyquist e do Lugar Geométrico de Raízes da função de transferência, 

estes resultados não se encontram aqui representados dado que a sua análise sai fora do 

âmbito deste trabalho.  

5.1.4 - Avaliação da Resposta Dinâmica do Sistema de Transmissão 

CFT-CCAT 

A avaliação da validade do modelo desenvolvido do sistema de transmissão CFT-CCAT 

consistiu na avaliação da resposta dinâmica do mesmo a um conjunto de testes: 

 Operação em Regime Permanente; 

 Resposta a Curto-Circuitos. 

Com estes testes não se pretende validar todos e quaisquer pormenores do funcionamento 

do modelo desenvolvido, mas tão só demonstrar que o mesmo é adequado ao estudo em 

causa, permitindo representar de forma precisa o comportamento dos conversores perante, 

entre outros, fenómenos transitórios. Caso não se pretendesse uma representação fiel do 

comportamento dos conversores, poder-se-ia ter optado pelo Modelo de Valor Médio dos 

mesmos, o qual não foi utilizado pelas razões apresentadas anteriormente. 

Apenas será aqui apresentada a resposta dos conversores em Regime Permanente. A 

resposta Curto-Circuitos será apresentada no Anexo II onde se pode verificar a reposta 

adequada do Sistema de Transmissão para estas condições. 

Para a avaliação da resposta em regime permanente do sistema representado na Figura 

5.1, os sistemas de CA ligados aos conversores foram representados por fontes de tensão 

controladas. O valor de referências das tensões nos dois terminais é 1,0 pu e o valor da 

potência ativa é de 200 MW. 

A tensão dos lados de CA e CC nos conversores encontra-se representada na Figura 5.11 

(a).  
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(a)                                                                (b) 

Figura 5.11 - Tensões dos lados de CA e CC nos conversores: Retificador (cima) e Inversor (baixo): (a) – 
Evolução temporal; (b) - Pormenor. 

Como se pode verificar as tensões são sinusoidais e equilibradas e o valor da tensão do 

lado de CC é rapidamente atingido após a entrada em serviço dos conversores. Apesar das 

tensões serem sinusoidais e equilibradas, as mesmas não são puramente sinusoidais devido às 

ações de comutação dos IGBT’s. Este facto é facilmente verificado na análise à Figura 5.11 

(b), onde se verifica um ligeiro serrilhado na evolução temporal das ondas. 

À semelhança das tensões, as correntes são igualmente sinusoidais e equilibradas e 

tomam o mesmo valor em regime permanente atendendo aos valores nominais das tensões do 

lado da rede dos conversores, conforme representado na Figura 5.12 (a). Na Figura 5.12 (b) 

manifesta-se, novamente, o serrilhado resultante da distorção harmónica provocada pela 

comutação dos IGBT’s. 

 

(a)                                                                (b) 

Figura 5.12 - Correntes trifásicas nos lados de CA dos conversores: Retificador (cima) e Inversor (baixo) : 
(a) – Evolução temporal; (b) - Pormenor. 

Os valores de P e Q aos terminais dos conversores, bem como o valor eficaz da tensão, 

rapidamente atingem os valores de referência (em pu) para ambos os conversores, conforme 

representado na Figura 5.13. 
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(a)                                                                (b) 

Figura 5.13 – Grandezas aos terminais dos Conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): (a) - 
Potências Ativas e Reativas; (b) - Evolução do valor eficaz da tensão do lado de CA dos conversores e do 
valor de referência. 

Os valores das potências ativa e reativa demoram mais tempo a atingir os seus valores em 

regime permanente que os valores de tensão e corrente devido à ação das malhas de 

controlo. Repare-se que a ação da parte integral dos controladores, necessária para eliminar 

o erro em regime permanente, depende da “história” passada dos sinais controlados. Nos 

instantes iniciais não existe informação “relevante”, apenas a resultante dos transitórios 

inicias que rapidamente desaparecem, originando um comportamento oscilatório das malhas 

de controlo, conforme representado nas figuras seguintes. 

Os sinais da malha de controlo interior do CFT1 e do CFT2 encontram-se representados na 

Figura 5.14, onde se verifica uma cerca oscilação inicial das componentes Id e Iq face aos 

seus valores de referência. Após as oscilações inicias estas componentes seguem os respetivos 

valores de referência com o intuito de minimizar a diferença entre entres dois sinais. 

 

(a)                                                                (b) 

Figura 5.14 – Componentes d e q da corrente da malha de controlo interior dos Conversores: (a) - CFT 1; 
(b) – CFT2. 
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5.2 - Modelização dos Componentes do Caso de Estudo 

Para a análise do impacto de uma ligação CFT-CCAT na estabilidade e comportamento da 

rede de transmissão e dos sistemas de proteção foi definido e analisado um Caso de Estudo, o 

qual se encontra representada na Figura 5.15. A rede opera a uma frequência de 50 Hz e a 

uma tensão nominal de 400 kV. Os parâmetros dos componentes da rede necessários à 

respetiva modelização em PSCAD e as grandezas de base definidas encontram-se no Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Caso de Estudo é composta por: 

 Cinco barramento, B1 a B5, com cargas fixas em todos eles; 

 Dois geradores síncronos, G1 e G2 ligados aos barramentos B1 e B2, 

respetivamente; 

 Uma ligação CFT-CCAT bipolar ligada ao barramento B1. 

 

As Linhas de Transmissão foram representadas por indutâncias concentradas, o que é uma 

aproximação válida para linhas de AT e MAT [13].  

A modelização dos diferentes componentes é apresentada nas subsecções seguintes. 

5.2.1 - Geradores Síncronos 

Os Geradores Síncronos adotados consistiram em máquinas síncronas convencionais da 

biblioteca de componentes do PSCAD, à semelhança do Sistema de Excitação, do Regulador 

de Velocidade (Steam Gov 1) e da Turbina (Steam_Tur_1). 

O sistema de excitação escolhido teve em conta o tipo de aplicação, central térmica, 

pelo foi adotado um sistema de excitação de CA (Exciter_(AC1A)). O modelo foi escolhido 

Figura 5.15 – Caso de Estudo para a Análise da Influência das Características do Parque Produtor no 

Comportamento dos Sistemas de Proteção de Linhas de Transmissão. 
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segundo as indicações presentes em [103]. Este sistema de excitação consiste numa excitatriz 

principal acoplada ao alternador com retificadores não controlados. O sistema de excitação 

não suporta a autoexcitação e o regulador de tensão é alimentado a partir de uma fonte 

externa, a qual não é afetada por transitórios externos. O diagrama de blocos deste sistema 

encontra-se representado na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 - Sistema de excitação do tipo AC1A (Adaptado de [103]). 

A característica dos díodos na saída da excitatriz impõe um limite inferir nulo na tensão 

de saída. O efeito desmagnetizador da corrente de carga, , na tensão de saída do 

alternador da excitatriz, , é tido em consideração no caminho de feedback que inclui a 

constante  [103]. A diminuição da tensão de saída da excitatriz devido à regulação do 

retificador é simulada através da inclusão da constante , a qual é função da reatância de 

comutação, e da curva de regulação do retificador,  [103]. 

Embora os parâmetros sejam afinados para aplicações particulares de forma a otimizar os 

modelos nos diferentes estudos aos sistemas reais, na falta de dados podem utilizar-se os 

dados típicos recomendados em [103] e reproduzidos no Erro! A origem da referência não 

foi encontrada..  

Tabela VII - Parâmetros típicos do Sistema de Excitação AC1A (Adaptado de [103]). 

 

Os modelos da Turbina e do Regulador adotados consistiram em TUR1 e GOV1, 

respetivamente. O modelo TUR1 consiste no modelo genérico de uma turbina, válido para 

turbinas a vapor associadas a centrais térmicas convencionais, atendendo a que as turbinas a 

vapor são largamente utilizadas para fornecer potência mecânica aos geradores.  

De um modo global o processo consiste em: após a caldeira o vapor passa pelas válvulas 

de controlo do regulador e das canalizações (Inlet Piping, na terminologia inglesa) até à 

Câmara de vapor de Alta Pressão (A – High Pressure Steam Chest). Após a Câmara de Alta 

Pressão, o vapor passa pela Turbina de Alta Pressão (HP – High Pressure) antes de ser 

reaquecido (Reheat), entre as turbinas de Alta Pressão e Pressão Intermédia (IP – 
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Intermmediate Pressure). Após o Reaquecimento, o vapor passa pelas Válvulas de Interceção 

(IV – Intercept Valves) para a turbina de IP e de seguida, através de novas canalizações 

(Crossover Piping) para a turbina de Baixa Pressão (LP – Low Pressure). As Válvulas de 

Interceção não foram modelizadas nos modelos desenvolvidos para os geradores síncronos. 

Na Figura 5.17 encontram-se representados o Diagrama Esquemático e o Diagrama de 

Blocos da turbina a vapor com reaquecimento simples. 

 

Figura 5.17 – Turbina a Vapor com Reaquecimento Simples: (a) – Diagrama Esquemático; (b) – Diagrama 
de Blocos (Adaptado de [98]). 

O modelo matemático de uma turbina deste tipo pode ser dividido em duas partes. 

Primeiramente, como a potência extraída pela turbina é proporcional ao fluxo de vapor, cada 

um dos andares da turbina pode ser modelizado por uma constante ,  e , as quais 

correspondem às frações da potência total da turbina que são produzidas pelos diferentes 

andares de pressão, com . Para uma Turbina a Vapor com Reaquecimento 

Simples, tipicamente  e , definidos em termos da potência ativa 

produzida pela turbina [98]. 

A segunda parte do modelo da turbina está relacionada com o armazenamento das 

Câmaras de Pressão e canalizações associadas e encontram-se representados na Figura 5.17 

(b). Valores típicos para os parâmetros são [12]: 
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  (5.4) 

 

Normalmente o controlo da turbina é conseguido através da regulação da posição das 

Válvulas do Regulador e das Válvulas de Interceção. As Válvulas de Emergência encontram-se 

totalmente abertas e apenas são utilizadas em situações de emergência para imobilizar a 

turbina, pelo que podem ser desprezadas na modelização [98].  



 

86  Caso de Estudo e Análise Crítica dos Resultados 

 

A coordenação das válvulas do regulador depende do objetivo e da ação de controlo, bem 

como do tipo de regulador e do fabricante. As características genéricas do regulador podem 

ser incluídas num modelo geral capaz de representar quer o regulador mecânico-hidráulico, 

quer o eletro-hidráulico. Este modelo permite o controlo da velocidade da turbina, bem como 

da carga/frequência [98]. 

O Modelo Funcional e o Diagrama de Blocos encontram-se representados na Figura 5.18. 

 

Figura 5.18 - Sistema de Regulação de uma Turbina a Vapor com Reaquecimento Simples: (a) – Diagrama 
Funcional; (b) – Diagrama de Blocos (Adaptado de [98]). 

Na Figura 5.18 (a) encontram-se também representados os elementos principais do 

regulador mecânico-hidráulico: Medidor de Velocidade (Speed Transducer, na terminologia 

inglesa), regulador, Relé de Velocidade (Speed Relay), Servomotor e Válvulas de Controlo do 

Vapor (Steam Control Valves). 

O Relé de Velocidade produz um sinal proporcional ao valor de referência da carga, tendo 

em conta uma eventual “contribuição” devido a desvios de velocidade. Este elemento é 

necessário porque para geradores de potência elevada a força necessária para ajustar a 

posição das válvulas principais de controlo do vapor é considerável e um Servomotor adicional 

associado a uma mola, o Relé de Velocidade, é necessário entre e o sistema de acionamento 

e o Servomotor principal. Para algumas máquinas mais pequenas o Relé de Velocidade é 

utilizado para ajustar a posição das Válvulas de Controlo em detrimento do Servomotor [12, 

98]. 

Os elementos no diagrama funcional da Figura 5.18 (a) são modelizados conforme 

representado na Figura 5.18 (b). O regulador é modelizado por um ganho , onde  é o 

valor do Estatismo (Static Characteristic Droop, na terminologia inglesa) do Regulador e o 

Relé de Velocidade por um atraso de 1ª ordem com uma constante de tempo . 

O efeito da referência da carga é modelizado como a abertura necessária das Válvulas 

principais de Controlo do Regulador. . O Servomotor principal, o qual altera a posição das 

Válvulas de Controlo, é modelizado por um integrador com feedback direto da posição das 

válvulas, juntamente com dois limitadores: o primeiro é necessário para proteger a turbina 

de aberturas e fechos rápidos das válvulas; o segundo limita a posição da válvula entre 

totalmente aberta e totalmente fechada, ou até uma determinada posição se um limitador de 
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carga estiver presente [12, 98]. O bloco final não-linear modeliza o comportamento das 

Válvulas. Esta não-linearidade pode ser compensada no regulador por uma “Câmara 

Linearizadora” (Linearizing Cam), localizada entre o Relé de Velocidade e o Servomotor. 

Estas duas não-linearidades mutuamente compensadas são muitas vezes ignoradas no modelo 

[98]. A saída do modelo é a área de fluxo do valor normalizada (Normalized Valve Flow Area) 

e que consiste no parâmetro de entrada no modelo da turbina da Figura 5.17. 

O modelo dos geradores síncronos, sistemas de regulação e turbina implementados em 

PSCAD encontram-se representados na Figura 5.19. Na modelização dos geradores síncronos 

foi ignorada a ação das válvulas de interceção. 
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Figura 5.19 - Gerador Síncrono e respetivos sistemas de regulação e turbina implementados em PSCAD. 

Os parâmetros do gerador síncrono que foram modificados corresponderam à corrente 

nominal, através da qual se definiu o valor da potência nominal do gerador. A tensão nominal 

permaneceu inalterada para as diferentes potências analisadas. Os principais parâmetros 

encontram-se representados na Tabela AI-5 do Anexo I.  

5.2.2 - Modelização das Cargas e Dimensionamento dos Condensadores  

As cargas foram modelizadas com uma característica fixa P-Q. O modelo implementado 

em PSCAD encontra-se representado na Figura 5.20. 

P+jQ
100 [MW] /ph
25 [MVAR] /ph 

Figura 5.20 - Modelo de carga utilizado em PSCAD (Característica P-Q fixa). 
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Conforme referido no Capítulo 2, é essencial a determinação dos condensadores a colocar 

no lado de Corrente Contínua. Reescrevendo a eq. (2.4), pode determinar-se diretamente o 

valor da capacidade: 
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   (5.5) 

Escolhendo uma constante de tempo de 5 ms, a capacidade toma o valor 
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   (5.6) 

Este é o valor total da capacidade associada a um conversor. Repare-se que na Figura 

2.10 esta capacidade “equivalente” corresponde a duas capacidades em série com um ponto 

comum ligado à terra. Para esta configuração, cada um dos ramos desta capacidade 

equivalente deve possuir uma capacidade com o dobro do valor da capacidade equivalente 

total. Desta forma, a cada CFT devem estar associadas duas capacidades em série com um 

valor de , com o ponto comum ligado à terra. 

5.2.3 - Modelização dos Transformadores 

O modelo de transformador utilizado em PSCAD encontra-se representado na Figura 5.21 

e os principais parâmetros encontram-se representados na Tabela AI-6 do Anexo I. 

#1 #2

200 [MVA]
15 [kV] / 400 [kV]

 

Figura 5.21 - Modelo de transformador utilizado em PSCAD para a ligação dos Geradores Síncronos. 

5.3 - Influência das Características do Parque Produtor no 

Comportamento dos Sistemas de Proteção de Linhas de 

Transmissão 

De forma a avaliar a influência que a migração do parque pode ter no comportamento da 

Proteção de Distância e se a mesma é dependente do valor da potência do gerador, foram 

calculados os valores teóricos e obtidos os valores de simulação em ambiente PSCAD/EMTDC 

da tensão nos diferentes barramentos na rede representada na Figura 5.15, bem como da 

tensão no Relé de Distância. Foram obtidos os mesmos valores quando o Gerador G1 é 

substituído por uma ligação CFT-CCAT de igual potência nominal. Por fim é apresentada a 

análise crítica dos resultados. 
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Os valores de potência do Gerador Síncrono 1 a ser substituído pela ligação CFT-CCAT 

foram 200, 250 e 300 MVA.  

Para esta rede, a matriz de impedâncias toma os seguintes valores 

 

0, 08134 0, 05835 0, 05786 0, 05809 0, 05809

0, 05759 0, 06837 0, 04790 0, 05784 0, 05784

0, 05853 0, 04933 0, 06682 0, 05832 0, 05832

0, 05641 0, 05717 0, 05572 0, 07788 0, 07788

0, 05641 0, 05717 0, 05572 0, 07788 0, 09997

Z 

 
 
 
 
 
 
  

  (5.7) 

Atendendo à eq. (3.2),  

 
0,07788

3,53
0,02209

SIR     (5.8) 

De acordo com o exposto no Capítulo 3, trata-se, portanto, de uma Linha Média, mas com 

um valor do SIR que a torna muito próxima de uma Linha Curta. De acordo com (3.5), durante 

curto-circuitos, é válida a seguinte relação: 

 
1

0,2208
1 1 3,53

R

V
V V V

SIR
   

 
  (5.9) 

Da eq. (4.18) decorre que a tensão kU depende diretamente do valor da corrente 

injetada no barramento m, a qual depende, ainda, do tipo de fonte ligada a este barramento, 

nomeadamente gerador síncrono ou Inversor da ligação CFT-CCAT. Para esta última, na eq. 

(4.8) está explicito que a corrente injetada depende dos parâmetros da ligação, sendo 

especialmente importante, recordando o que foi afirmado no Capítulo 4, a capacidade da 

ligação. Este facto é ainda mais importante na avaliação da influência da migração do parque 

eletroprodutor na medida em que na eq. (4.9) a contribuição de um gerador síncrono apenas 

depende dos seus parâmetros elétricos e não da sua potência nominal, embora estes sejam 

diferentes para diferentes potências nominais, apesar de não variarem significativamente. 

 

5.3.1 - Resultados Teóricos 

Aplicando as eqs. (4.15), (4.19) e (4.20), estão representados na Figura 5.22 os resultados 

teóricos obtidos para a tensão 0U em cada barramento, para as diferentes potências nominais 

do Gerador Síncrono 1 e da ligação CFT-CCAT que o substitui. 

Independentemente do valor de potência em causa, a tensão 0U  em cada barramento 

apresenta o mesmo comportamento quando o gerador G1 ou a ligação CFT-CCAT se 

encontram em serviço. Adicionalmente, a tensão quando a ligação CFT-CCAT se encontra em 

serviço o valor da tensão é sempre inferior comparativamente ao cenário em que o gerador 

G1 se encontra em funcionamento. 

 

 



 

90  Caso de Estudo e Análise Crítica dos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                   (b)                   (c) 

 

 

Para valores mais elevados de potência a diferença entre os valores teóricos dos dois 

cenários diminui, embora o comportamento seja semelhante. A tensão no barramento B3 é a 

menor para todos os níveis de potência, o que pode ser explicado pelos menores valores na 

matriz das impedâncias, associados aos barramentos de injeção, i.e.  e  da eq. (5.7). 

As tensões em B4 e B5 são semelhantes atendendo à proximidade dos valores de impedância 

relativamente aos barramentos de injeção de corrente nas respetivas linhas da matriz das 

admitâncias. 

Na Figura 5.23 está representada a evolução dos valores teóricos da tensão 0U  para 

diferentes valores de potência nominal. 

 

(a)                                                         (b)  

 

 

Verifica-se que os valores teóricos das tensões nos barramentos quando o gerador G1 se 

encontra em funcionamento são iguais para todos os níveis de potência. Este resultado era já 

conhecido uma vez que na eq. (4.9) a corrente injetada era apenas dependente da reatância 

transitória do gerador e de fugas e do respetivo transformador elevador. Embora estes 

valores dependam da potência em questão e aqui tenham sido considerados como constantes 

para todos os níveis de potência, em boa verdade eles variam muito pouco [13] entre as 

diferentes potências analisadas, pelo que este não é um fator crítico. 

Para os diferentes níveis de potência da ligação CFT-CCAT, a tensão nos barramentos 

apresenta o mesmo comportamento, sendo a diferença aproximadamente constante, exceto 

para o barramento B1, onde ocorre a injeção de corrente por parte do Inversor. Os valores 

são ainda inferiores aos obtidos quando G1 se encontra em serviço. 

Figura 5.22 - Evolução dos valores teóricos da tensão U0 para diferentes valores da potência nominal do 
Gerador Síncrono e da Ligação CFT-CCAT: (a) – 200 MVA; (b) – 250 MVA; (c) – 300 MVA. 

Figura 5.23 - Evolução dos valores teóricos da tensão U0 nos barramentos da rede de teste para 
diferentes valores de potência nominal de: (a) - Gerador Síncrono G1; (b) – Ligação CFT-CCAT. 
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5.3.2 - Resultados Práticos 

O Caso de Estudo foi modelizado em ambiente PSCAD/EMTDC e simulado um curto-

circuito Fase-Terra franco com uma duração de 0,05 s no final da linha entre B4 e B5. 

Na Figura 5.24 estão representados os resultados obtidos por simulação em PSCAD/EMTDC 

para a 0U em cada barramento, para as diferentes potências nominais do Gerador Síncrono 1 

e da ligação CFT-CCAT que o substitui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                   (b)                   (c) 

 

 

A análise à Figura 5.24 permite verificar que quando o gerador G1 se encontra em serviço 

a tensão nos barramentos da rede aumenta à medida que aumenta que aumenta o valor da 

potência nominal deste gerador. O comportamento é semelhante para todos os barramentos, 

para os diferentes valores da potência. Contudo, quando a ligação CFT-CCAT substitui o 

gerador G1, a tensão apenas é superior à situação anterior para o barramento B1, 

independentemente do nível de potência. Para os restantes barramentos o nível da tensão é 

inferior, sendo próximo para os barramentos B2 e B3, independentemente do nível de 

potência em causa. Para os barramentos B4 e B5, o nível de tensão é bastante inferior do que 

quando o gerador G1 se encontra em funcionamento. A diferença entre o valor da tensão nos 

barramentos B2 e B3 para a situação inicial com o gerador G1 e para a situação com a ligação 

CCAT aumenta, à medida que aumenta o valor da potência nominal destes equipamentos. 

Na Figura 5.25 está representada a evolução da tensão nos barramentos para os três 

níveis de potência analisados: quando o gerador G1 se encontra em serviço, Figura 5.25 (a), 

ou quando a ligação CFT-CCAT se encontra em serviço, Figura 5.25 (b).  

Verifica-se que a evolução da tensão nos barramentos segue um comportamento 

semelhante, tomando valores superiores para os níveis mais elevados de potência nominal. 

Este comportamento era expectável dado que uma maior potência nominal permite uma 

maior capacidade de resposta a perturbações, como curto-circuitos, o que se traduz num 

menor valor de queda de tensão durante os defeitos. 

Quando a ligação CFT-CCAT se encontra em serviço, o comportamento é semelhante para 

todos os barramentos e independente do nível de potência. Isto significa que a ligação CFT-

CCAT apenas contribui positivamente para a regulação da tensão no barramento B1, ao qual 

está ligado o Inversor da ligação CCAT, i.e. para uma maior ESCR. A ação de regulação nos 

restantes barramentos é praticamente inexistente, salvaguardando-se os barramentos B2 e 

B3. Para o barramento B2 a tensão é regulada pelo gerador G2, enquanto o barramento B3 

Figura 5.24 - Evolução da tensão U0 para diferentes valores da potência nominal do Gerador Síncrono e 
da Ligação CFT-CCAT: (a) – 200 MVA; (b) – 250 MVA; (c) – 300 MVA. 
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beneficia ainda da proximidade elétrica da ligação CCAT pelo que a tensão nestes 

barramentos não é tão baixa como nos barramentos B4 e B5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                        (b)  

 

Esta má regulação da tensão em situação e defeito deve-se à concentração da capacidade 

produtora e da regulação de tensão na mesma parte da rede. Importa salientar que B3, B4 e 

B5 encontram-se mais “afastados” do ponto de vista elétrico quer da ligação CCAT, quer do 

gerador G2. Atendendo a que a tensão é regulada nos barramentos B1 e B2 é expectável que 

a tensão nestes barramentos não sofra uma diminuição tão brusca como nos restantes 

barramentos da rede, o que se pode verificar pela análise à Figura 5.24 e Figura 5.25. Para 

uma rede com uma melhor “distribuição” do parque produtor, é expectável que as tensões 

não atinjam valores tão baixos. 

5.3.3 - Comparação dos Resultados 

Na Figura 5.26 está representada a comparação entre os valore teóricos e os valores 

práticos, obtidos em ambiente PSCAD/EMTDC, quando o gerador G1 se encontra em 

funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                             (b)                                             (c) 

 

 

Como se pode verificar, existe uma variação significativa entre os valores teóricos e 

práticos quando o gerador G1 se encontra em serviço. A variação mantém-se praticamente 

inalterada com a variação da potência do gerador, embora o valor prático da tensão aumente 

Figura 5.25 - Evolução da tensão U0 nos barramentos da rede de teste para diferentes valores de 
potência nominal de: (a) - Gerador Síncrono G1; (b) – Ligação CFT-CCAT. 

Figura 5.26 - Comparação entre os valores teóricos e práticos da tensão U0 para os diferentes valores de 
potência analisados quando o gerador síncrono G1 se encontra em serviço. 
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com o aumento da potência do gerador. Verifica-se também que o modelo teórico não produz 

resultados muito precisos para os barramentos onde existem geradores síncronos, fornecendo 

resultados demasiado otimistas. Para os restantes barramentos, os resultados são inferiores 

aos obtidos em simulação, mas muito mais próximos que os obtidos para os barramentos que 

interligam o gerador síncrono à rede de transporte, pelo que é necessário ter em atenção a 

validade das hipóteses anteriormente definidas; alternativamente pode ser necessário limitar 

a validade das mesmas. 

Na Figura 5.27 está representada a comparação entre os valore teóricos e os valores 

práticos, obtidos em ambiente PSCAD/EMTDC, quando a ligação CFT-CCAT se encontra em 

funcionamento. 

 

 

 

 

 

(a)                                        

 

 

 

(a)                                             (b)                                              (c) 

 

A diferença entre os valores teóricos e práticos diminui à medida que aumenta o valor da 

potência da ligação. Repare-se que ao contrário do cenário em que o gerador G1 se encontra 

em funcionamento, o valor da corrente injetada pela ligação em regime de defeito é 

dependente da capacidade da ligação e deste modo embora fosse expectável, em teoria, uma 

representação mais fiel do fenómeno real, conforme inferido no Capítulo 4, esta 

representação mais precisa é comprovada pelos resultados de simulação. 

À medida que aumenta o valor da potência da ligação, os valores práticos diminuem 

ligeiramente mas os valores teóricos aumentam, como resultado de uma maior magnitude da 

corrente injetada.  

Na Figura 5.28 está representada a comparação entre os valores teóricos e práticos 

obtidos para a tensão no Relé de Distância instalado no barramento B4, i.e. a tensão . 

Os valores teóricos e práticos quando o gerador G1 se encontra em serviço diferem de 

forma reduzida em valor e aumentam quando aumenta a potência nominal. Este 

comportamento era esperado atendendo à não modelização da influência da potência 

nominal para a contribuição do gerador em regime de curto-circuito. Deste modo, o modelo 

teórico necessita de algum grau de refinamento, embora a diferença máxima para a gama de 

potências analisada seja inferior a 0,02 pu. 

Para o cenário em que a ligação CFT-CCAT se encontra em serviço, a diferença entre os 

valores teóricos e práticos é superior, fruto da corrente injetada variar com o valor da 

potência da ligação. Para valores elevados de potência, a diferença entre os valores obtidos 

diminui, embora a diferença entre os valores teóricos e práticos seja ligeiramente superior à 

Figura 5.27 - Comparação entre os valores teóricos e práticos da tensão U0 para os diferentes valores de 
potência analisados quando a ligação CFT-CCAT se encontra em serviço. 
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obtida para o primeiro cenário. Ainda assim, a variação máxima situa-se em pouco mais de 

0,02 pu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                               (b) 

 

 

 

 

 

(c)                              (d) 

 

Figura 5.28 - Comparação dos valores teóricos e práticos da tensão  para os diferentes valores de 
potência analisados quando o gerador G1 e a ligação CFT-CCAT se encontram em serviço: (a) – G1 em 
serviço, teóricos e práticos; (b) – Ligação CFT-CCAT em serviço, teóricos e práticos; (c) – G1 e Ligação 
CFT-CCAT em serviço, teóricos; (d) – G1 e Ligação CFT-CCAT em serviço, práticos. 

A diferença entre os valores teóricos das tensões para os dois cenários diminui à medida 

que aumenta o valor da potência do gerador síncrono e da ligação CFT-CCAT Este 

comportamento é, contudo, diferente do que se verifica quando se comparam os valores 

práticos, na medida em que a diferença entre os mesmos aumenta com o aumento da 

potência em questão, embora mais uma vez a diferença máxima seja diminuta: menos de 

0,03 pu.  

Embora os resultados teóricos e de simulação estejam mais ou menos próximos, 

dependendo do valor da capacidade, os resultados de simulação para ambos os cenários são 

bastante interessantes na medida em que diferem apenas de uma quantidade muito pequena. 

Isto permite concluir que a tensão no rele, , não varia substancialmente, para as 

capacidades analisadas, quando o gerador síncrono é substituído pela ligação CFT-CCAT de 

igual capacidade. Deste modo, é possível inferir que do ponto de vista da Proteção de 

Distância é muito pouco provável que ocorram mudanças comportamentais que possam afetar 

a operação dos relés. 

Este resultado é essencialmente importante para os antigos Relés Eletromecânicos, que 

ainda hoje se encontram em serviço após décadas de utilização, porque as alterações da 
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magnitude da tensão entre os dois cenários são pequenas, o que é um bom indicador de que 

operações incorretas são menos prováveis.  

Nos Relés de Distância modernos, em regime de defeito normalmente uma de duas 

técnicas é empregue [77, 86]: polarização através de fase sã ou memória de polarização. O 

principal objetivo de ambos os esquemas de polarização é fornecer uma imagem sã da tensão 

para polarizar a característica de operação do Relé de forma a evitar operações incorretas. 

Assim, mesmo que a substituição atrás analisada afetasse fortemente a tensão disponível no 

relé, provavelmente não surgiriam problemas significativos porque os esquemas de 

polarização impediriam más operações. Contudo, esta hipótese necessita de ser verificada 

recorrendo a características e parametrizações reais dos Relés, acompanhadas por um 

conjunto exaustivo de simulações. É importante referir que para os Relés Eletromecânicos 

estes esquemas não existem pelo que se existissem variações significativas da magnitude da 

tensão, estas alterações poderiam afetar a sua operação. 

5.4 - Resumo 

Neste Capítulo foi definido um Caso de Estudo de forma a avaliar a influência que a 

migração do parque pode ter no comportamento da Proteção de Distância, nomeadamente na 

substituição de um gerador Síncrono por uma ligação CFT-CCAT de potência semelhante. O 

Caso de Estudo proposto foi avaliado com recurso à metodologia proposta no Capítulo 4, 

sendo também modelizado em ambiente PSCAD/EMTDC e analisados os resultados obtidos. 

A análise aos resultados obtidos permite concluir que a metodologia proposta permite 

obter resultados teóricos próximos dos obtidos por simulação, embora a proximidade seja, em 

alguma medida, dependente do valor da capacidade. Os resultados de simulação para ambos 

os cenários diferem apenas de uma quantidade muito pequena, o que permite concluir que a 

tensão  no rele não varia substancialmente quando o gerador síncrono é substituído pela 

ligação CFT-CCAT de igual capacidade. Deste modo é possível inferir que do ponto de vista da 

Proteção de Distância é muito pouco provável que ocorram mudanças comportamentais que 

possam afetar a operação dos Relés de Distância. 
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Capítulo 6  

 

Conclusões e Possíveis Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foi analisado o impacto da migração de um parque eletroprodutor baseado 

em centrais térmicas para um parque baseado em produção renovável nos Sistemas de 

Proteção. Esta migração consistiu na substituição de um Gerador Síncrono convencional por 

uma ligação de Corrente Contínua em Alta Tensão baseada em Conversores de Fonte de 

Tensão de igual potência, associada a uma fonte de produção remota, sendo avaliadas 

diferentes potências nominais. 

Para a avaliação do impacto foi desenvolvida uma metodologia que permite obter o valor 

aproximado da tensão num qualquer barramento da rede em regime de curto-circuito. Os 

resultados da metodologia proposta foram comparados com os resultados de simulação 

obtidos através de uma Rede de Teste desenvolvida em PSCAD/EMTDC. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões e considerações finais do trabalho desenvolvido no 

âmbito desta Dissertação, bem como as limitações da metodologia proposta e possíveis 

trabalhos futuros que possam resultar da metodologia desenvolvida e do trabalho realizado. 

6.1 - Conclusões 

A proximidade dos resultados da metodologia proposta aos valores resultantes da 

simulação em ambiente PSCAD/EMTDC depende do cenário em causa. Quando o Gerador 

Síncrono se encontra em serviço, os resultados teóricos são otimistas para os barramentos 

onde estão ligados os geradores e pessimistas para os restantes barramentos; os resultados de 

simulação indicam também que a modelização destes componentes em estudos de curto-

circuito pode não ser adequada dado que a tensão nos barramentos varia em função da 

potência nominal do gerador, o que não é representado pelo modelo adotado. 

Quando a ligação de Corrente Contínua em Alta Tensão se encontra em serviço, a 

diferença entre os valores teóricos e de simulação varia igualmente com a variação da 

potência nominal. A modelização adotada é adequada dado que permite incorporar a 

variação real da corrente injetada em regime de curto-circuito com o valor da potência 

nominal. Adicionalmente, e para o modo de controlo definido para o Conversor de Fonte de 

Tensão do lado da rede, a regulação da tensão durante a duração do curto-circuito apenas se 
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faz sentir no barramento de interligação com a rede, não se fazendo sentir nos restantes 

barramentos. Este comportamento deve-se à concentração da capacidade de regulação da 

tensão na mesma zona da rede, i.e., à proximidade entre os barramentos onde se ligam os 

geradores síncronos e ligação CFT-CCAT, face aos restantes barramentos da rede. 

Independentemente de uma maior ou menor diferença entre os resultados teóricos e de 

simulação, estes últimos permitem concluir que para os dois cenários analisados, a tensão 

disponível na localização do relé varia muito pouco para a gama de potências analisadas. É 

assim bastante provável que a substituição direta de um gerador síncrono por uma ligação 

CFT-CCAT de potência nominal semelhante não provoque mudanças comportamentais nos 

Relés de Distância. 

Em resumo, os resultados obtidos por este trabalho permitem concluir que a progressiva 

migração dos parques eletroprodutores de uma base térmica para uma base renovável com 

recurso a ligações CFT-CCAT de potência semelhante não aparenta apresentar qualquer 

perigo de alteração comportamental para os Relés de Distância modernos, atendendo a que a 

tensão disponível nos mesmos varia muito pouco. A partir dos resultados obtidos pode inferir-

se que mesmo que a variação da magnitude da tensão fosse significativa, os mecanismos de 

memória de polarização que constituem os modernos relés digitais mitigariam este efeito. 

Para os relés eletromecânicos antigos, os quais não dispõem deste mecanismo auxiliar, 

atendendo à reduzida variação da magnitude da tensão disponível na localização do relé, é 

expectável que a migração do parque eletroprodutor não origine também operações 

incorretas. 

6.1 - Contribuição do Trabalho 

A metodologia proposta apresenta uma capacidade de generalização, sendo extensível a 

uma rede com uma tipologia qualquer e com um qualquer número de Geradores Síncronos e 

ligações CFT-CCAT, incluindo topologias multi-terminal. A tensão em regime de curto-circuito 

pode ser avaliada para um barramento qualquer, permitindo ainda a determinação do ESCR 

para os barramentos onde se interligam os CFT’s do lado da rede. 

Embora com algumas limitações, a validade dos resultados não é posta em causa, 

verificando-se uma convergência entre os valores obtidos e os valores de simulação. Esta 

proximidade é resultado da incorporação do valor da capacidade nominal da ligação CFT-

CCAT na corrente injetada no respetivo barramento, o que modeliza de forma bastante 

aproximada o comportamento real de um Conversor de Fonte de Tensão em regime de curto-

circuito. 

A contribuição deste trabalho consiste na possibilidade de prever, de forma bastante 

aproximada, e em regime de curto-circuito, o valor da tensão num determinado barramento, 

ou disponível na localização de um determinado relé. Atendendo à natureza da metodologia, 

a mesma pode ser aplicada de forma bastante simples dado que necessita apenas dos 

parâmetros elétricos básicos dos componentes de uma rede qualquer e é independente do 

ponto de operação pré-defeito. 
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6.2 - Limitações da Metodologia 

A metodologia proposta não incorpora a influência da potência nominal dos Geradores 

Síncronos nem a contribuição das cargas em regime de curto-circuito. Embora a primeira 

limitação seja intrínseca ao modelo assumido, a segunda é incompatível com a metodologia 

proposta pois perder-se-ia a sua grande vantagem: a generalização. Com efeito a grande 

vantagem desta metodologia é consiste na capacidade de determinar o valor da tensão em 

qualquer barramento da rede quando um gerador síncrono num barramento qualquer é 

substituído por uma ligação CFT-CCAT. Embora a metodologia proposta lide com esta 

alteração em qualquer barramento, apenas permite a quantificação direta da tensão para 

uma substituição. A metodologia é ainda capaz de permitir a inclusão de novos elementos 

produtores em qualquer barramento, embora esta possibilidade não fosse explorada.  

Estas duas limitações podem, contudo, ser colmatadas em trabalhos futuros. 

6.3 - Possíveis Trabalhos Futuros 

Progressos ao trabalho desenvolvido no âmbito da Dissertação podem ser realizados no 

sentido de ultrapassar algumas limitações associadas à metodologia proposta, bem como 

colmatar orientações de trabalho que não foram abordadas. 

Relativamente à semelhança das ligações CFT-CCAT, a alteração do modelo em regime de 

curto-circuito de forma a permitir a incorporação da capacidade dos geradores síncronos na 

corrente injetada em regime de curto-circuito permite antever a obtenção de resultados 

teóricos mais próximos dos de simulação.  

O estudo de uma outra estratégia de controlo do CFT do lado da rede permitirá avaliar o 

impacto que diferentes estratégias de controlo possam ter no comportamento dos Sistemas 

de Proteção e verificar se existem benefícios face à estratégia analisada, e.g. profundidade 

da cava de tensão, tempo de recuperação da tensão ou outros. Seria ainda interessante 

analisar se perante a ocorrência de curto-circuitos a alteração da estratégia de controlo, e.g. 

controlo da injeção da potência reativa em detrimento da magnitude da tensão, traria 

benefícios do ponto de vista dos Sistemas de Proteção ou do perfil da tensão. 

Atendendo à motivação para a realização deste trabalho, poderá vir a ser analisado o 

eventual impacto que uma topologia multi-terminal poderia ter no comportamento dos 

Sistemas de Proteção, dado que para linhas multi-terminal, diferentes injeções num mesmo 

sistema (infeeds, na terminologia inglesa) podem originar atuações incorretas da Proteção de 

Distância. Para esta rede, a definição de diferentes estratégias de controlo para os CFT’s 

permitiria a extensão do trabalho realizado nesta Dissertação. 
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Anexo I - Parâmetros dos componentes do 
Caso de Estudo 

Neste Anexo são apresentados os dados e parâmetros dos componentes do Caso de 

Estudo. 

Dados da Rede de Transmissão 

Tabela AI-1 – Grandezas de Base da Rede. 

Sb (MVA) Ub (kV) Zb (Ω) Ib (A) 

250 400 640 360,844 

 

Tabela AI-2 – Resistência e Indutância lineares das linhas da Rede. 

L_l (H/km) R_l (Ω/km) 

0,0005 0,0247 

 

Tabela AI-3 – Dados das linhas da Rede. 

Linha l (km) L (H) R (Ω) X (Ω) X (pu) 

1->2 200 0,100 4,94 31,416 0,04909 

1->3 180 0,090 4,446 28,274 0,04418 

2->4 180 0,090 4,446 28,274 0,04418 

3->4 170 0,085 4,199 26,704 0,04172 

4->5 90 0,045 2,223 14,137 0,02209 
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Tabela AI-4 – Cargas nos Barramentos. 

Barramento 
Carga 

P (MW) Q (MVAr) 

B1 30 15 

B2 75 30 

B3 45 15 

B4 75 15 

B5 90 30 

Total 315 105 

 

 

Dados dos Equipamentos 

Tabela AI-5 – Dados e parâmetros elétricos e mecânicos dos Geradores Síncronos. 

Dados Elétricos 

Sn (MVA) Un fase (kV) In fase(kA) fn (Hz) ω (rad/s) H (MJ/MVA) 

150 8,660 3,33 50 314,159 3,117 

250 8,66 5,56 50 314,159 3,117 

Parâmetros dos Geradores (GS2/GS3) 

X’’d (pu) Tdo’’ (s) X’d (pu) Tdo’ (s) Xd (pu) X’’q (pu) Tqo’’ (s) Xq (pu) 

0,280 0,039 0,46 6,55 1,014 0,375 0,071 0,770 

0,284 0,041 0,462 6,56 1,014 0,375 0,074 0,773 

 

A tensão nominal dos geradores é 15 kV e possuem uma Excitatriz Estática e um 

Regulador de Velocidade Hídrico. Os parâmetros destes equipamentos foram regulados 

segundo valores típicos presentes no PSCAD e em [12].  

Tabela AI-6 – Dados e parâmetros elétricos dos Transformadores. 

Transf. Sn (MVA) U1/U2 (kV) Enrolamentos (U1/U2) Xf (pu) P_Fe (pu) P_Cu (pu) 

T_G3 200 15/400 Y/Δ 0,1 0,0001 0,001 

T_G3 250 15/400 Y/Δ 0,1 0,0001 0,001 

T_CCAT 250 150/400 Y/Δ 0,1 0,0001 0,001 

 

Atendendo a que a tensão nominal do enrolamento dos transformadores do lado da rede é 

igual à tensão de base, não é necessário efetuar a mudança de base os valores das reatâncias 

de fugas. 
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Dados da Ligação CFT-CCAT 

Indutância de fase: 0,0724
f

L H  

Tabela AI-7 – Parâmetros Elétricos da ligação CFT-CCAT. 

Sn (MVA) fn_R (Hz) fn_I (Hz) Un_Rede (kV) Un_Conversor (kV) 

250 50 50 400 220 

 

 

Tabela AI-8 – Valores de Referência para a operação da ligação CCAT. 

Uac* (kV) Udc* (kV) P* (MW) F_comutação (Hz) 

400 400 (±200) 200 1650 (33xfn) 

 

Tabela AI-9 – Valores dos parâmetros dos controladores PI das Malhas de Controlo Interior 
e Exteriores. 

Parâmetro 
Retificador Inversor 

Udc/Id* Uac1/Iq* Id Iq P/Id* Uac2/Iq* Id Iq 

Kp 0,05 10 60 60 60 10 60 60 

Ti 1,1 0,0012 0,0002 0,0002 0,0002 0,0012 0,0002 0,0002 

 

Tabela AI-10 - Limites das componentes d e q dos controladores PI das Malhas de Controlo 
Interior e Exteriores. 

 Id (kA) Iq (kA) Vd (kV) Vq (kV) 

Max 2 2 187 187 

Min -2 -2 -185 -187 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo II – Resposta Dinâmica da Ligação CFT-
CCAT em condições de curto-circuito 

Neste Anexo é apresentada a resposta da ligação CFT-CCAT a dois curto-circuitos francos:  

 Fase-terra, o qual é o mais comum para redes de transporte e distribuição; 

 Trifásico: que apesar de ser o menos comum é o mais gravoso pelos fenómenos 

que origina e pelas consequências do seu aparecimento. 

Atendendo a que a ligação CCAT será interligada à rede de transmissão do lado do 

Inversor, apenas foram considerados os curto-circuitos do lado do CFT 2, imediatamente a 

segui ao transformador de 220/400 kV. 

Os resultados demonstram que o sistema de transmissão reage de forma adequada às 

perturbações, recuperando rapidamente os valores pré-defeito das grandezas analisadas. 

I. Curto-Circuito Fase-Terra 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura II. 1 - Tensões dos lados de CA e CC nos conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): (a) – 
Evolução temporal; (b) - Pormenor. 
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(a)                                                                (b) 

Figura II. 2 - Correntes trifásicas nos lados de CA dos conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): 
(a) – Evolução temporal; (b) - Pormenor. 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura II. 3 - Grandezas aos terminais dos Conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): (a) - 
Potências Ativas e Reativas; (b) - Evolução do valor eficaz da tensão do lado de CA dos conversores e do 
valor de referência. 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura II. 4 - Componentes d e q da corrente da malha de controlo interior dos Conversores: (a) - CFT 1; 
(b) – CFT2. 
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II. Curto-Circuito Trifásico 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura II. 5 - Tensões dos lados de CA e CC nos conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): (a) – 
Evolução temporal; (b) - Pormenor. 

 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura II. 6 - Correntes trifásicas nos lados de CA dos conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): 
(a) – Evolução temporal; (b) - Pormenor. 
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(a)                                                                (b) 

Figura II. 7 - Grandezas aos terminais dos Conversores - Retificador (cima) e Inversor (baixo): (a) - 
Potências Ativas e Reativas; (b) - Evolução do valor eficaz da tensão do lado de CA dos conversores e do 
valor de referência. 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura II. 8 - Componentes d e q da corrente da malha de controlo interior dos Conversores: (a) - CFT 1; 

(b) – CFT2. 


