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Resumo- Este trabalho busca sintetizar os desenvolvimentos 
efetuados durante o projeto de P&D 04/2003 dos ciclos 2002 -
2004, intitulado “Desenvolvimento de Modelos e Estratégias 
de Controle para Estudos de Integração de Sistemas Eólicos 
à Rede Elétrica”. Os objetivos deste projeto constituíam no 
desenvolvimento de modelos matemáticos das turbinas eóli-
cas a velocidade variável para análise da interligação com 
redes de baixa potência de curto-circuito e avaliação do im-
pacto das estratégias de controle sobre o perfil de tensão do 
sistema elétrico, amortecimento de flutuações de tensão e 
margens de estabilidade.  Este trabalho apresenta os modelos 
implementados em ATP para as seguintes tecnologias de 
turbinas eólicas a velocidade variável: gerador de indução 
duplamente excitado e gerador síncrono a imãs permanentes. 
As estratégias básicas de controle são apresentadas e alguns 
resultados dos estudos dinâmicos são discutidos. Os resulta-
dos apresentados foram validados por comparação com re-
sultados obtidos em outros aplicativos. 
 

Palavras-chave—Turbinas Eólicas, Integração de Usinas a 
Redes Elétricas, Gerador de Indução Duplamente Alimenta-
do, Gerador Síncrono a Imãs Permanentes, Modelos e Estra-
tégias de Controle. 

I.  INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta os esforços e desenvolvimentos 

feitos durante dois anos do Projeto de P&D 04/2003 dos 
ciclos 2002 -2004 da COELBA, intitulado “Desenvolvi-
mento de Modelos e Estratégias de Controle para Estudos 
de Integração de Sistemas Eólicos à Rede Elétrica”. 

O desenvolvimento de modelos matemáticos e de estra-
tégias de controle de sistemas de conversão de energia 
eólica a velocidade variável em ambiente ATP e 
MATLAB/Simulink constituem os objetivos e produtos 
alcançados.  Optou-se neste trabalho pelas tecnologias 
com gerador de indução de dupla alimentação (DFIG) e 
gerador síncrono a imãs permanentes, já que estas tecno-
logias se apresentam com elevado grau de competitividade 
mo mercado mundial. 

Tendo em vista a carência de parâmetros de turbinas 
eólicas comercializadas diversos aplicativos foram desen-
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volvidos em MATLAB para: 
- Análise do regime permanente e obtenção de curvas 

de capacidade de geradores eólicos; 
- Projeto dos filtros dos barramentos CC e CA; 
- Projetos dos ganhos dos controladores de todas as ma-

lhas de controle. 
Foram exercitados os procedimentos para estudos de in-

tegração de usinas eólicas na rede elétrica, tendo como 
estudo de casos um caso-exemplo para a Usina de Caetité 
(BA), com 192MW de potência instalada. 

Neste trabalho destaca-se a modelagem, as estratégias 
de controle e a implementação em ambiente ATP dos es-
tudos dinâmicos, tendo como foco a capacidade da usina 
em continuar operando mesmo após faltas na rede elétrica 
(capacidade de ride-throught). 

II.  TURBINAS EÓLICAS A VELOCIDADE VARIÁVEL 
A conversão de energia mecânica em energia elétrica 

por meio de turbinas eólicas para conexão com redes elé-
tricas é promovida pelo uso de geradores trifásicos sín-
cronos ou assíncronos de corrente alternada, em diversas 
arquiteturas. A figura 1 ilustra os sistemas eólicos estuda-
dos neste trabalho. 

 
Figura 1 - Topologias de turbinas eólicas. (a) Gerador de indução 

de dupla alimentação. (b) Gerador síncrono a ímã permanente 
 

Em sistemas de conversão de energia eólica que operam 
com velocidade variável, a conexão na rede elétrica é feita 
normalmente pela utilização de conversores estáticos e 
prioritariamente com uso de barramentos intermediários 
em corrente contínua, tecnologia esta dominante nos sis-
temas modernos de conversão de freqüência. A conexão 
estática permite o controle de potência reativa, o amorte-
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cimento efetivo das flutuações de potência ativa, a mini-
mização da injeção de harmônicos (dependente da tecno-
logia a ser utilizada) e a operação com máxima eficiência 
energética, facilitando sua integração em redes fracas.  

Nestes sistemas, o uso de geradores síncronos, embora 
representem investimentos e custos de operação mais ele-
vados, se justifica pela possibilidade da aplicação de reti-
ficadores à comutação natural, consideravelmente mais 
baratos. Além disto, a possibilidade de projetos com alto 
número de pólos permitem a redução das relações de 
transmissão mecânica, ou mesmo a eliminação das caixas 
de transmissão, como nos sistemas “gearless”, a exemplo 
dos modelos de turbinas eólicas comercializadas pela E-
nercon. 

Já o uso de geradores de indução com rotor bobinado, 
em sua estrutura mais eficiente com dupla alimentação, 
embora representem, à semelhança dos geradores síncro-
nos, investimentos e custos de operação mais elevados, 
permite a especificação de conversores estáticos com po-
tência aparente bastante inferior (cerca de 30 a 40% da 
potência nominal da máquina), o que explica o elevado 
número de modelos atualmente disponíveis no mercado. 
Ao utilizar-se um conversor de menor potência, estes ge-
radores possuem menor capacidade de compensação de 
distúrbios nas tensões das redes elétricas onde se encon-
tram conectados.  

A.  Gerador de Indução com Dupla Alimentação(DFIG) 
O comportamento da máquina de indução duplamente 

excitada difere bastante da máquina de rotor em gaiola, 
tendo em vista que a excitação da máquina (fluxo de po-
tência reativa) é provida pelo conversor de rotor e que a 
potência ativa gerada é também controlada pela inje-
ção/consumo de potência ativa no rotor. As particularida-
des desta operação são descritas por dois modos de opera-
ção distintas, a saber: 
• Modo subsíncrono: quando a velocidade do gerador 

encontra-se abaixo da velocidade síncrona definida pe-
la rede e pelo número de pólos da máquina. Nesta re-
gião, que convencionalmente caracterizaria a operação 
como motor de uma máquina de rotor em gaiola, a o-
peração como gerador é possível a partir do forneci-
mento controlado de potência ativa ao circuito rotóri-
co; 

• Modo supersíncrono: quando a velocidade do gerador 
encontra-se acima da velocidade síncrona. Nesta regi-
ão, que convencionalmente caracterizaria a operação 
como gerador de uma máquina de rotor em gaiola, o 
controle de potência ativa é implementado pelo con-
sumo controlado de potência ativa do rotor. 

A direção do fluxo de potência ativa e reativa de um 
DFIG, operando nas velocidades subsíncronas e supersín-
cronas, é resultado de um controle da potência gerada pelo 
circuito de rotor. A figura 2 ilustra a curva de capacidade 
de um gerador DFIG para uma potência aparente do con-
versor de rotor de 30% da potência nominal da turbina 
eólica. Destaca-se nesta características os limites de po-
tência aparente do conversor de rotor, de corrente de esta-
tor e de corrente de rotor.  

 
Figura 2. Potência reativa total produzida pelo DFIG em função da 

potência ativa total 
 

B.  Gerador Síncrono a Imãs Permanentes (PMSG) 
A utilização de geradores síncronos em usinas eólicas  

operando a velocidade variável surge atualmente no mer-
cado como a melhor alternativa para eliminação da caixa 
de transmissão mecânica. Conectadas à rede por meio de 
conversores de freqüência, estas usinas podem operar em 
baixa velocidade rotacional graças a grande quantidade de 
pólos magnéticos de seu gerador. A freqüência elétrica 
fornecida pelo gerador é dada então velocidade mecânica 
rotacional multiplicada pelo número de pares de pólos. O 
conversor conectado à rede tem a função de converter a 
energia à freqüência do sistema elétrico.  

Dois tipos de geradores são hoje utilizados comercial-
mente para implementação desta tecnologia. O fabricante 
alemão Enercon tem produzido turbina com geradores 
com alimentação de campo, os quais se caracterizam por 
naceles de grande diâmetro, de potência nominal de 1,8 
MW. Um protótipo de 4,5 MW de potência nominal en-
contra-se em fase de estudos na Alemanha. A outra tecno-
logia de gerador síncrono utiliza ímãs permanentes como 
forma de prover excitação para o gerador. Trata-se de uma 
alternativa recente em que apenas um fabricante, a Lar-
gewey Windmaster, tem investido. As turbinas fornecidas 
por este fabricante tem potência nominal de 2 MW e utili-
zam geradores a ímãs permanentes produzidos pela em-
presa suíça ABB. 

III.  MODELOS DINÂMICOS 
Os modelos foram construídos e implementados em 

ambiente em ATP para o regime de ventos (energia primá-
ria), para a turbina (conversora da energia cinética do ven-
to em energia cinética rotacional), para os geradores elé-
tricos (conversor da energia cinética rotacional em energia 
elétrica), para os sistemas de conversão estática e para 
seus controles.  

A.  Turbina Eólica 
A potência mecânica convertida no rotor aerodinâmico 

da turbina eólica pode ser caracterizada através da equa-
ção (1): 
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A partir da potência mecânica no eixo de baixa veloci-
dade pode-se determinar o conjugado de “entrada” no 
sistema de transmissão como sendo: 
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Para representar o coeficiente de potência (Cp), foi uti-
lizado um modelo não polinomial, conforme indicado 
pelas seguintes equações: 
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onde o fator iλ  é dado por 
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e β é o ângulo de passo do rotor eólico e λ , denominada 
de relação de velocidades, é definido por 
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O conjugado de carga imposto ao gerador é dado pelo 
conjugado obtido no rotor da turbina, expresso pela equa-
ção (2), dividido pela relação de transmissão da caixa de 
engrenagem quando esta é existente. 

B.  Elasticidade dos Eixos Mecânicos 
A representação do comportamento das dinâmicas 

mecânicas de turbinas eólicas deve incluir dinâmicas de 
baixa freqüência devido a efeitos torsionais associados à 
elasticidade de eixos e acoplamentos. Alguns estudos têm 
indicado uma forte influência deste fenômeno nos limites 
de estabilidade de tensão e eletromecânica das usinas eóli-
cas. 

 
Figura 3. Parâmetros e representação esquemática do modelo de 

duas massas 
 

Neste trabalho optou-se por representar esta dinâmi-
ca pelo modelo de duas massas, como ilustra a figura 3. A 
convenção utilizada neste trabalho é com a máquina elé-
trica operando como motor, o que explica a inversão de 
sinal do conjugado da turbina na equação (8). 
  A equação dinâmica mecânica do eixo do gerador (eixo 
de alta velocidade) pode ser expressa por: 
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sendo: 
wg  = Rotação mecânica do gerador em rad/s 
wr  = Rotação do gerador em rad.ele/s 
kt  = Relação de multiplicação de velocidades. 

A equação dinâmica mecânica do eixo da turbina 
(eixo de baixa velocidade) pode ser expressa por: 
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sendo 
wt = Rotação mecânica da turbina em rad/s 
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Ttorçao = Conjugado de torção do eixo 

tgθ∆
 

= Ângulo de torção do eixo de baixa velocidade 

mtK  = Constante de elasticidade do eixo 

mtD  = Coeficiente de amortecimento de oscilações 

C.  Gerador de Indução com Dupla Alimentação 
Uma vez que o objetivo principal desta modelagem é o 

estudo de fenômenos transitórios de curta duração, procu-
rou-se representar a máquina de indução utilizando o mo-
delo vetorial de quinta ordem, conforme mostrado nas 
equações a seguir, em referencial arbitrário girante à velo-
cidade eixosω : 
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onde os subescritos s e r são empregados para designar 
grandezas de estator e rotor. As relações fluxo-corrente e 
a expressão do conjugado eletromagnético são: 
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D.  Gerador Síncrono a Imãs Permanentes(PMSG) 
Na modelagem do gerador síncrono a ímã permanente, 

também foi utilizada a teoria de vetores espaciais, orienta-
dos pelo fluxo do ímã de rotor. Assim, tem-se em (16) a 
equação de tensão do estator e em (17) as equações de 
fluxo de estator. 
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As equações de conjugado eletromagnético e da dinâ-
mica mecânica são dadas por (19) e (20). 
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E.  Conversores Estáticos e Comando PWM 

A eletrônica de potência que conecta o rotor de um 
gerador elétrico à rede elétrica é composta por dois con-
versores estáticos reversíveis em potência, operando como 
retificadores ou inversores à comutação forçada, geral-
mente utilizando chaves semicondutoras IGBT, para a 
faixa de potência considerada neste projeto, como ilustra-
do na figura 4. 

 
Figura 4. Conversores Estáticos Reversíveis em Potência 

 
As expressões dinâmicas e algébricas modeladas para 

estes conversores, considerando que as chaves semicondu-
toras são ideais, representam os seguintes processos físi-
cos: 

- Comando PWM (modulação por largura de pulsos) 
senoidal clássica dos conversores; 

- Dinâmica do barramento de corrente contínua (dinâ-
mica da tensão no capacitor c.c.); 

- Dinâmica do filtro de saída do conversor da rede. 
As relações entre as correntes nos lados CA e no lado 

CC em ambos os conversores são expressas pelas funções 
de chaveamento dos conversores, que dependem da técni-
ca de modulação de largura de pulsos implementada. 

A equação dinâmica que representa a evolução no tem-
po da tensão no barramento de corrente contínua, espelha 
o balanço de potência ativa entre o conversor da rede e o 
conversor conectado à máquina. Assim a expressão dinâ-
mica associada é: 
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 As correntes que entram e saem do capacitor são ima-
gens das potências ativas que fluem no barramento de 
corrente contínua, saindo/entrando no gerador pelo con-
versor do lado da máquina e saindo/entrando na rede pelo 
conversor do lado da rede. 

IV.  ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 
Três estratégias de controle são apresentadas: uma para 

o conversor do lado da rede, o qual consiste basicamente 
de um controle da tensão do barramento CC; e duas estra-

tégias distintas para o controle do conversor do lado do 
gerador: por realimentação de potência ou por realimenta-
ção de velocidade.  

 
Figura 5. Controle das correntes no conversor do lado da máquina 

 O controle de correntes no conversor do lado da má-
quina é efetuado por orientação vetorial das grandezas 
elétricas instantâneas da máquina tendo como referência a 
direção do fluxo magnético de estator (no DFIG) ou o 
fluxo magnético de rotor (na PMSG), como ilustrado na 
Figura 5. 

A.  Realimentação de Velocidade 
A estratégia de realimentação de velocidade consiste 

em obter a velocidade de referência da turbina através da 
medida da velocidade de vento e tendo conhecimento da 
relação de velocidades ótima da turbina, que permite o 
acompanhamento do ponto de coeficiente de potência 
ótima (máxima eficiência) em um dado ângulo de passo. 

 
Figura 6. Realimentação de velocidade 

 Esta estratégia trás como desvantagem a necessidade de 
medição da velocidade de vento que é variável com a altu-
ra e muito perturbada pela operação do rotor eólico. Além 
disto, esta estratégia ao seguir uma velocidade de referên-
cia impõe ao gerador um conjugado eletromagnético que, 
dependendo da banda passante das malhas, pode levar a 
injeções severas de potência ativa, com comprometimento 
na qualidade da energia gerada. 

B.  Realimentação de Potência 
Na estratégia de realimentação de potência, a referência 

de potência é obtida pela lei cúbica entre esta variável e a 
rotação da turbina, que espelha a operação em máxima 
eficiência (Cp máximo). Contudo, devido ao fato desta 
referência depender da velocidade de rotação da turbina e, 
portanto encontrar-se sujeita à dinâmica de velocidade, as 
injeções de potência ativa são adequadamente lentas e não 
agressivas à qualidade de energia fornecida. 

 
Figura 7. Realimentação de potência 

 

C.  Controle do Conversor do Lado da Rede 
O conversor PWM do lado da rede tem a função de  

controlar a tensão do barramento CC, que deve ser manti-
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da constante, e também a potência reativa consumida ou 
fornecida à rede, permitindo o ajuste o fator de potência 
de operação do gerador. 

Entre este conversor e a rede elétrica é instalado um fil-
tro CA, tipicamente LCL, como ilustra a figura 8, de for-
ma a reduzir o conteúdo harmônico da corrente no lado 
alternado do conversor do lado da rede e assim melhorar 
os parâmetros de qualidade da energia do sistema elétrico 
com o parque eólico interconectado. 

 
Figura 8.  Filtro LCL no circuito do rotor 

 
Para o controle vetorial do conversor do lado da rede 

orienta-se o eixo de referência “d” no vetor tensão da rede 
elétrica, portanto, girando em sincronismo com a tensão 
da rede. 
Desta forma a potência ativa é proporcional à componente 
da corrente de eixo direto e a potência reativa é propor-
cional à componente de eixo em quadratura. 
 

 
Figura 9. Controle da tensão do barramento CC  

 Na figura 9 é ilustrada a malha de controle de tensão do 
barramento CC dos conversores e a malha interna de con-
trole da corrente ativa. 

D.  Controle de Passo 
O controle de passo em turbinas eólicas consiste na va-

riação do ângulo de passo das pás da turbina com o obje-
tivo de controlar a rotação da turbina e, conseqüentemen-
te, a potência ativa gerada. Este método de controle de 
potência é utilizado para velocidades de vento acima do 
valor nominal. Acima do vento nominal a turbina operará 
gerando potência nominal fazendo-se, portanto, necessário 
limitar a potência gerada neste patamar. Contudo este me-
canismo de controle permite regular a potência gerada 
para níveis compatíveis com restrições impostas por con-
tingências da rede elétrica interna ou externa à usina. Du-
as estratégias de controle são possíveis: realimentação de 
potência e/ou de velocidade. A figura 10 ilustra o controle 
por realimentação de potência, indicando também a dinâ-
mica do mecanismo de controle do ângulo de passo do 
rotor eólico. 

 
Figura 10. Controle de potência do mecanismo de passo  

 

E.  Projeto dos Ganhos dos Controladores 
Neste trabalho, devido a carência de informações técni-

cas sobre as malhas de controle e seus parâmetros em tur-
binas comerciais, foi desenvolvido um procedimento ro-
busto para projeto de todos os controladores implementa-
dos e suas diretrizes gerais são discutidas a seguir.  

A determinação correta dos ganhos dos controladores 
configura-se de suma importância para um adequado fun-
cionamento do sistema e para a avaliação de seu desem-
penho em conexão com o sistema elétrico existente. Para 
sua determinação, não só a resposta do sistema em malha 
fechada deve ser analisada, mas, sobretudo, que os ganhos 
confiram ao sistema uma desejável capacidade de rejeição 
a perturbações. 

Como ponto inicial para a determinação dos ganhos dos 
controladores, as faixas de passagem das malhas devem 
ser escolhidas. A determinação dessas faixas deve ter por 
referência a freqüência de chaveamento dos conversores.  

Para que o conversor tenha a capacidade de imposição 
de corrente ao sistema, faz-se necessário que o pólo da 
malha de corrente seja posicionado em uma freqüência 
suficientemente inferior à freqüência de chaveamento do 
conversor. 

Para garantir que não haja interação dinâmica entre as 
malhas, produzindo pólos complexos com fraco amorte-
cimento, optou-se por separar as freqüências de passagem 
das malhas em décadas, partindo-se das malhas internas e 
mais rápidas, para as externas e mais lentas.  

Uma vez escolhidas as freqüências de corte para as re-
feridas malhas, seus ganhos podem então ser determina-
dos. Entretanto, tal metodologia nem sempre confere ao 
sistema a adequada capacidade de rejeição a perturbações 
ou de forma contrária agrava os distúrbios internos à usina 
em prejuízo da qualidade da energia produzida. 

Neste projeto desenvolveu-se um programa computa-
cional para cálculo automático dos ganhos dos controlado-
res em função de uma desejada banda passante em cada 
malha de controle. 

V.  IMPLEMENTAÇÃO NO AMBIENTE ATP 
Os modelos desenvolvidos para a turbina eólica a velo-

cidade variável, acionando gerador de indução com dupla 
alimentação, foram implementados em ambiente Simu-
link/MATLAB e ATP Draw. As razões seguintes justifi-
cam a escolha destes dois aplicativos: 

- O Simulink é um ambiente de simulação de sistemas 
dinâmicos muito utilizado em todo mundo, principalmente 
pela facilidade de síntese de modelos e pela boa ferramen-
ta de visualização de resultados; 

- A agregação de modelos de componentes do sistema 
elétrico através da Toolbox Power Systems Blockset do 
Simulink permite o uso desta ferramenta para estudos de 
estabilidade; 

- A potencialidade do uso do ATP, ferramenta tradicio-
nal no estudo de transitórios eletromagnéticos em sistemas 
elétricos, que se mostra adequada para análise da dinâmi-
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ca eletromecânica e análise harmônica no domínio do 
tempo; 

- O uso bastante difundido do ATP pelo setor elétrico, 
permitindo que parte significativa do banco de dados de 
equipamentos e linhas de transmissão do sistema elétrico 
brasileiro já se encontra implementado neste aplicativo; 

- A experiência da COELBA no uso destes aplicativos 
em sua rotina diária de estudos de planejamento de siste-
mas elétricos. 

A implementação dos modelos no ambiente ATP con-
sistiu de: 

- representação por TACS dos modelos de regime de 
ventos, turbina eólica, elasticidade de eixos, gerador elé-
trico, comando PWM e malhas de controle; 

- representação por elementos de circuitos os converso-
res estáticos, os filtros passivos e toda a rede interna da 
usina. 

A implementação de parte significativa dos modelos 
desenvolvidos por TACS representa ainda uma fragilidade 
da implementação devido a uma série de inconvenientes 
operacionais (erros na simulação por atingir limite de nú-
mero de blocos TACS), além de dificultar o manuseio de 
blocos. Contudo esta implementação garantiu uma grande 
flexibilidade na implementação dos modelos.  

VI.  ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO DE USINAS EÓLICAS  

A.  Introdução 
As concessionárias de energia elétricas têm a obrigação 

de operar a rede de distribuição de energia elétrica de ma-
neira a fornecer energia a seus consumidores com ade-
quada qualidade. Até o presente momento, os requerimen-
tos de qualidade de energia elétrica são baseados em pa-
drões normalizados por grandes associações internacio-
nais, não existindo uma diretiva nacional explícita e apli-
cáveis à conexão de unidades de geração distribuída. 

Os principais distúrbios relevantes para conexão de tur-
binas eólicas são: 

- Variações lentas de tensão; 
- Flutuações de tensão; 
- Distorção de forma de onda (harmônicos); 
- Desequilíbrio de tensão; 
- Transitórios rápidos de tensão. 
Os seguintes estudos devem ser considerados: 
- Estudo de fluxo de carga e curto-circuito; 
- Estudos de penetração harmônica; 
- Estudos de flutuação de tensão; 
- Estudos dinâmicos: contemplando o efeito de distúr-

bios na rede elétrica sobre o desempenho da usina eólica e 
o efeito de distúrbios internos à usina sobre o desempenho 
da rede elétrica. 

B.  Sistema Estudado 
Neste trabalho foi estudada um usina eólica de 192MW, 

instalada na região de Caetité (BA) e conectada à barra de  
230kV da subestação de Bom Jesus da Lapa, através de 
duas linhas paralelas de transmissão de 140 km. Foram 
implementadas nesta usina, cerca de 96 turbinas eólicas 
individuais de 2MW, tanto com tecnologia DFIG como 

com tecnologia PMSG. Os parâmetros elétricos e mecâni-
cos utilizados nos modelos implementados são aqueles 
presentes no trabalho de Akhamatov (2003) e os ganhos 
dos controladores e parâmetros dos filtros CC e CA foram 
calculados por rotinas desenvolvidas neste trabalho. 

A usina eólica foi representada por uma única turbina 
equivalente em potência de 192MW de potência instalada 
e 160MW de potência máxima de operação. 

As simulações foram implementadas em ATP, com a 
rede externa modelada por um equivalente do SIN, cons-
truído por solicitação ao ONS e com equivalentes em Ser-
ra da Mesa 500kV, Camaçari 500kV, Catu e Sobradinho 
500kV. Além disto as condições operativas do SIN na 
região são: 

- Anel fechado em Sobradinho/Bom Jesus da Lapa 
230kV; 

- Interligação Sudeste/Nordeste 500kV em operação 
normal; 

-  Fluxo SE/NE: 800,0MW (aproximadamente) 

C.  Resultados dos Estudos Dinâmicos 
São apresentados a seguir os resultados de simulação de 

curtos-circuitos monofásicos e trifásicos ocorridos no sis-
tema elétrico dedicado à usina eólica. Tais estudos mos-
tram-se importantes na avaliação do desempenho da usina 
eólica frente a distúrbios internos ou externos à mesma. 
Os resultados apresentados mostram o efeito de tais dis-
túrbios sobre a tensão do barramento CC entre os dois 
conversores estáticos. Por ser o barramento CC de suma 
importância para o sistema de geração como um todo, 
pode-se observar que, a intensidade e duração do distúrbio 
ocorrido, pode afetar de forma contundente a operação da 
usina, levando, em alguns casos, até mesmo à desconexão 
da central eólica do SIN.   Em todos os distúrbios simu-
lados a usina eólica estava representada pela tecnologia 
com geradores DFIG operando em condição nominal de 
vento e com potência restrita a 160MW, como definida 
nos estudos anteriores para esta usina. 

 No caso do curto-circuito trifásico em uma das linhas 
de transmissão retidas da usina eólica, com duração de 
150ms e posterior abertura dos terminais da linha faltosa, 
uma subtensão intensa de cerca de 40% no barramento CC 
dos conversores é um indicativo de estresse severo na 
usina. Neste caso, ilustrado nas figuras 11 a 17, uma solu-
ção de “ride-throught”deve ser proprocionada para evitar 
a retirada de toda usina e as conseqüências deste evento 
sobre o sistema elétrico. Um alternativa que se impõe nes-
te caso, é a solução “cross bar”, que desconecta o rotor do 
DFIG do conversor estático e conecta os enrolamentos do 
rotor a resistências externas, possibilitando a redução na 
contribuição de corrente pelo estator e a minimização de 
seu impacto sobre o desempenho operacional da usina. 

Para o curto-circuito fase-terra, com duração de 1 se-
gundo,  e ocorrendo no ponto de acoplamento comum da 
usina, a queda de tensão no barramento CC é pouco signi-
ficativa, cerca de 2%, principalmente devido a atenuação 
do afundamento de tensão para os terminais do gerador e 
do conversor estático. As figuras 18 e 24 ilustram a tensão 
no PCC e no barramento CC dos conversores, respectiva-
mente.  
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Figura 11. Tensão de fase no PCC - Curto-circuito trifásico  

 

Figura 12. Corrente de estator  do gerador - Curto-circuito trifásico  
 

 
Figura 13. Corrente de rotor do gerador - Curto-circuito trifásico  

 

 
Figura 14. Tensão do barramento CC - Curto-circuito trifásico  

 

VII.  CONCLUSÕES 
O presente trabalho apresenta os resultados do esforço 

do projeto de P&D para estudo de conexão de centrais 
eólicas a velocidade variável ao SIN. Neste período, tais 
esforços culmiram no desenvolvimento de uma ferramenta 
de simulação para diversas topologias de usinas eólicas 
dentro de um programa (ATP) amplamente difundido e 

utilizado pelos mais diversos setores elétricos nacionais e 
internacionais. 

 

 
Figura 15. Rotação do gerador (vermelho) e da turbina (verde) em rad. 

ele./s - Curto-circuito trifásico  
 

 
Figura 16. Potência ativa gerada (verde) e mecânica da turbina (azul) - 

Curto-circuito trifásico  
 

 
Figura 17. Potência reativa de estator (vemelho) e potência ativa de rotor 

(azul) - Curto-circuito trifásico  
 

 
Figura 18. Tensão de fase do PCC - Curto-circuito monofásico  

Os resultados obtidos encontram-se hoje validados por 
simulações semelhantes desenvolvidas em um ambiente 
mundialmente utilizado (MATLAB /Simulink), estando, 
em fase final de estudo, a validação frente a programas 
internacionais amplamente utilizados, sobretudo na Euro-
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pa, para estudos de conexão de centrais eólica, tais com o 
Digsilent.  

 
Figura 19. Tensão do barramento CC - Curto-circuito monofásico 

 

 
Figura 20. Corrente de estator do gerador - Curto-circuito monofásico 

 

 
Figura 21. Corrente de rotor do gerador - Curto-circuito monofásico 

 

 

Figura 22. Rotação do gerador e da turbina em rad.ele/s  - Curto-circuito 
monofásico 

 
Figura 23. Potência ativa total e potência mecânica da turbina - Curto-

circuito monofásico 

 
Figura 24. Potência reativa de estator e potênci ativa de rotor _ Curto-

circuito monofásico 
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