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Resumo 

A geração de eletricidade através da energia eólica teve, recentemente, um 
importante crescimento em todo planeta, com a existência de vários planos de 
instalações de potência eólica para o futuro. Dessa forma, o aumento na geração de 
eletricidade através da energia eólica requer, cada vez mais, análise de estudos da 
interação entre os parques eólicos e os sistemas elétricos de potência. Este trabalho tem 
como objetivos implementar modelos equivalentes de aerogeradores síncronos para 
representar um parque eólico no programa ATP e examinar o comportamento dos 
modelos através de simulações. Simulações com aplicações de faltas foram realizadas 
para avaliar o comportamento das tensões do sistema para cada modelo equivalente, 
através de comparações entre os resultados dos modelos propostos, para verificar se as 
diferenças obtidas permitem a adoção do modelo mais simples. 

Palavras-chaves: Energia eólica, modelos equivalentes, geradores síncronos.  
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Abstract 

At present, the electricity generation through wind energy has an importance 
growing in the world, with the existence of very large plans for future wind power 
installation worldwide.  Thus, the increasing the electricity generation through wind 
power requires, more and more, analysis of studies of interaction between wind parks 
and electric power systems. This paper has as purposes to implement equivalent models 
for synchronous wind generators to represent a wind park in ATP program and to check 
behavior of the models through simulations. Simulations with applications of faults 
were achieved to evaluate the behavior of voltages of system for each equivalent model, 
through comparisons between the results of models proposed, to verify if the differences 
obtained allows the adoption of the simplest model.

Keywords:  Wind energy, equivalent models, synchronous generator.  
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Capítulo 1 

1.2 Introdução

A energia eólica foi utilizada inicialmente na substituição da força humana e 
animal em atividades agrícolas. Essa utilização foi sendo desenvolvida através de 
moinhos de vento, utilizados para moagem de grãos, em serrarias e para bombeamento 
de água. A revolução industrial trouxe o desenvolvimento das máquinas a vapor, que 
passaram a substituir tais equipamentos, provocando o declínio na utilização da energia 
eólica (OLIVEIRA,2002). 

A grande utilização de combustíveis fósseis fez com que o uso da energia eólica 
não tivesse o desenvolvimento em pesquisas, fato que foi alterado a partir do choque do 
petróleo na década de 70. Esse fato possibilitou o desenvolvimento na utilização da 
energia eólica para produção de eletricidade. As pesquisas foram iniciadas 
principalmente em países como Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e 
Inglaterra. Desde então, houve considerável evolução de turbinas eólicas e de 
equipamentos de aerogeradores, conforme se relata na referência (OLIVEIRA,2002). 

Recentemente, a geração de eletricidade através da energia eólica tem 
apresentado um importante crescimento mundial, com planos de instalações de potência 
eólica muito grande para o futuro. Conforme se mostra na referência (GERTMAR, 
LILJESTRAND e LENDENMANN, 2007), estima-se que a energia eólica crescerá de 
60 GW em 2005 para 2000 GW em 2030, representando um aumento de 12 % ao ano 
em todo planeta. 

Esse crescimento na utilização da energia eólica é provocado pelos 
investimentos em pesquisas nessa área e principalmente pela busca de novas fontes de 
energia, visto que é uma fonte renovável que permite a diminuição de emissões de CO2

pela não utilização de fontes poluidoras. O crescimento de mercado fez com que a 
Associação Européia de Energia Eólica indicasse que, até 2020, cerca de 10% da 
energia elétrica no mundo poderá vir da energia eólica, conforme se relata na literatura 
(Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2002). 

No Brasil, devido ao grande potencial hidráulico existente, a utilização da 
energia eólica para produção de eletricidade só passou a ganhar espaço nos últimos 
anos. Segundo a referência (CARVALHO e ESTANGUEIRO, 2003), o potencial eólico 
brasileiro pela qualidade e distribuição dos ventos vem estimulando iniciativas para os 
desenvolvimentos tecnológico, industrial e de projetos de parques eólicos nas diferentes 
regiões do país. O governo federal criou em 2001 o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, onde foi prevista para a primeira fase a 
instalação de 3.300 MW em projetos de energia renovável até o ano de 2006. Este 
programa proporcionou maiores investimentos para a área de geração eólica no país. A 
Tabela 1.1 mostra a situação atual dos empreendimentos de fonte eólica no Brasil.  

Tabela 1.1: Resumo da situação atual dos empreendimentos de fonte eólica no Brasil. 

Empreendimentos Situação Potência Associada (kW) 
105 empreendimentos outorgada 4.533.643 

2 empreendimentos  Em construção 48.600 
16 empreendimentos Em operação 247.050 

Fonte: ANEEL, 2007. 
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O aumento na quantidade de geração de energia eólica requer a cada dia análise 
de estudos da interação entre parques eólicos e sistemas de potência.    Considerando 
que os parques eólicos são formados, normalmente, por dezenas a centenas de 
aerogeradores, os modelos utilizados para simulações devem representar o 
comportamento real do sistema. O modelo completo considera o parque eólico 
representado por cada aerogerador e respectivos sistemas de controles, considerado 
como um esquema detalhado do sistema eólico. Esse modelo representa uma forma 
mais próxima do real, do sistema eólico, mas requer um grande esforço computacional 
devido à representação de todos os aerogeradores. Normalmente, o parque eólico é 
representado pelo chamado modelo equivalente, em que o conjunto de aerogeradores é 
substituído por um único aerogerador e sistema de controle para estudos dos efeitos no 
sistema de potência. Os principais trabalhos publicados sobre o assunto utilizam o 
modelo equivalente como uma aproximação considerável para as principais análises dos 
efeitos do parque eólico no sistema de potência. Dentre as análises pode-se citar os 
estudos de estabilidade, estudos de fluxo de carga e análise dinâmica dos aerogeradores 
por flutuação do vento e distúrbios no sistema de potência. 

O presente trabalho apresenta a implementação de modelos equivalentes de 
aerogeradores síncronos para serem utilizados em simulações dos impactos no sistema 
elétrico com a entrada de um parque eólico.  

1.2 Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica apresenta alguns trabalhos que de alguma forma foram 
utilizados como referência no presente trabalho, para implementação dos modelos 
equivalentes. 

Pöller e Achilles (2003) mostram modelos de aerogeradores síncronos com a 
apresentação dos esquemas de controle, tipos de conversores e modelagem do sistema 
eólico. Em outro artigo dos mesmos autores, Pöller e Achilles (2003), os autores 
apresentam um modelo de aerogerador equivalente para geradores eólicos de velocidade 
fixa e variável para a análise dinâmica de um sistema de potência considerando a 
dinâmica do parque eólico. 

Miller, Price e Sanchez-Gasca (2002) apresentam recomendações de modelos 
dinâmicos de geradores eólicos da GE para uso em estudos da interação de 
aerogeradores em sistemas de potência. Este trabalho apresenta a modelagem do sistema 
eólico. 

Akhmatov e Knudsen (2002) tratam da observação de modelos de parques 
eólicos com geradores de indução na simulação de estabilidade de sistemas de potência. 
Esse artigo faz uma comparação entre o modelo completo, com todos os aerogeradores 
de um parque e modelos equivalentes. As comparações são realizadas com um único 
aerogerador equivalente para um modelo do vento com distribuição regular e um 
modelo chamado multi-máquinas, para distribuição do vento irregular levando em 
consideração o sistema mecânico do aerogerador. 

Eping, Stenzel, Päoller e Mäuller (2005) focalizam o estudo de estabilidade 
transitória e análises de impactos de vários aspectos como tecnologia de geradores, 
pontos de conexão, distribuição da geração, etc. Esse trabalho usa o modelo equivalente 
com um único aerogerador para representar o parque completo através de geradores de 
indução duplamente excitados (DFIG). 

Kazachkov, Feltes e Zavadil em (2003) têm como objetivos revisar e discutir as 
mais significantes características e especificações de modelos de turbinas eólicas de 
velocidade fixa e constante e fazenda eólica utilizando um simulador de sistema. Os 
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modelos são utilizados para estudos de fluxo de carga e estabilidade transitória para 
geradores síncronos e de indução. 

Oliveira M. (2006) apresenta uma descrição do desenvolvimento de modelos no 
programa DigSILENT PowerFactoryTM voltados ao estudo de estabilidade transitória 
em sistemas de potência com aerogerador. São utilizados modelos de geradores de 
indução duplamente excitados (DFIG) e geradores síncronos. Os resultados 
implementados são comparados com modelos utilizados no Programa ATP. 

Trudnowski, Gentile, Khan; Petritz (2004) propõem um modelo de redução de 
ordem da dinâmica de geradores eólicos de velocidade fixa para avaliar estudos de 
estabilidade transitória, com apresentação de modelos da turbina, do gerador DFIG e um 
modelo equivalente de aerogerador. 

Oliveira T., Medeiros e Oliveira M. (2007) apresentam modelos de simulação 
para uso nos programas ATP e DigSILENT PowerFactoryTM para estudos de 
estabilidade transitória de sistemas de potência com aerogeradores. O objetivo do 
trabalho é comparar a utilização do programa PowerFactory com um programa de 
distribuição livre, o ATP, ambos internacionalmente conhecidos. Foram utilizados dois 
tipos de tecnologias de geradores: gerador de indução duplamente excitado (DFIG) e 
geradores síncronos. 

Com base nas referências apresentadas, observou-se que a maioria dos trabalhos 
utiliza um modelo equivalente com um único aerogerador para representar os parques 
eólicos, com o objetivo de avaliar os impactos causados pela conexão do parque ao 
sistema de potência.  

Dessa forma, surgiu a necessidade de avaliar se o modelo de um parque eólico 
equivalente, representado por um único aerogerador, representa todos as características 
do parque eólico completo, ou seja, se existem alguns fenômenos que não são 
observados com a utilização do modelo equivalente mais utilizado.  

1.3 Objetivos 

A maioria dos trabalhos publicados utiliza o modelo equivalente com um único 
aerogerador para representar os parques eólicos, sendo considerados como boa 
aproximação em relação ao modelo com todos os aerogeradores, como abordado 
anteriormente. Dessa forma, constata-se a necessidade de verificar o comportamento de 
modelos equivalentes com mais de um aerogerador equivalente através de comparações 
realizadas, em programa de simulações.  

Assim, o trabalho tem como principais objetivos: 
• Implementar modelos equivalentes de aerogeradores síncronos utilizando 

o programa ATP; 
• Verificar as possíveis diferenças entre os modelos equivalentes através 

de simulações no sistema; 
• Verificar a possibilidade de utilização de modelos intermediários que 

melhor identifiquem o parque eólico. 
Para os objetivos de exposição do trabalho realizado, estruturou-se o presente 

texto em sete capítulos, com apresentação dos modelos utilizados e resultados de 
simulações. 

No capítulo 2, são apresentados os principais componentes do sistema que foram 
implementados, como aerogeradores, conversores, controladores e rede elétrica.  

No capítulo 3, são mostrados como foram realizadas as modelagens dos 
componentes do sistema, através da apresentação de equações, esquemas de 
controladores e funcionamento dos componentes. 
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No capítulo 4, são apresentados o programa ATP e os modelos implementados. 
Neste capítulo são mostrados como os componentes do sistema simulados foram 
implementados no ATP. Apresenta-se uma simulação inicial mostrando o 
comportamento de algumas variáveis controladas. 

No capítulo 5, são mostrados como foram obtidos os modelos equivalentes para 
representar o parque eólico, através da mudança na quantidade de máquinas 
equivalentes. 

No capítulo 6, são apresentados os resultados das simulações realizadas bem 
como a comparação entre modelos equivalentes, para os comportamentos de vento 
simulados. Realiza-se uma análise dos resultados apresentados com a verificação do 
comportamento dos modelos equivalentes, para períodos de simulação relevantes. 

No capítulo 7, são apresentadas as principais conclusões, avaliadas de acordo 
com os resultados das simulações e perspectivas para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

2 Descrição dos componentes do sistema 

Atualmente, existem diversos esquemas de geração eólica, que se diferenciam de 
acordo com o tipo de gerador elétrico e com as características de conexão com a rede, 
como direta ou indireta, através de conversores estáticos. As simulações realizadas no 
trabalho utilizam um sistema formado por geradores síncronos conectados à rede 
através de conversores estáticos. Os conversores estáticos permitem o controle de 
variáveis como potências e tensões, além de proporcionar o desacoplamento entre a rede 
elétrica e o sistema eólico. Esse desacoplamento possibilita que distúrbios provocados 
pela velocidade do vento não sejam transmitidos para rede e também permite que o 
gerador funcione com velocidade variável.  A Figura 2.1 ilustra um esquema 
simplificado do sistema a ser simulado, formado pela turbina eólica, gerador elétrico, 
conversor estático e a rede elétrica onde será conectado o sistema eólico.  

Figura 2.1: Esquema simplificado do Sistema de Geração Eólica 

Neste esquema, o conjunto formado pela turbina eólica e pelo gerador elétrico é 
responsável pela transformação da energia retirada do vento em energia elétrica. Esse 
conjunto é chamado de aerogerador. O conversor apresentado no esquema é formado 
por retificador, conversor DC/DC e inversor. Esses conversores permitem o controle de 
variáveis como potência ativa, potência reativa, tensão, fator de potência, dependendo 
da estratégia de controle desejada. A rede apresentada no esquema representa o sistema 
elétrico de potência onde será conectado o parque eólico.  

A Figura 2.1 apresenta um único aerogerador equivalente, mas na realidade um 
sistema eólico é formado por dezenas a centenas de aerogeradores, sendo estes 
chamados de parques eólicos ou fazendas eólicas. Apresenta-se a seguir uma descrição 
de cada componente do esquema de geração eólica da Figura 2.1. 

2.1 Aerogeradores 

O princípio de funcionamento de um aerogerador consiste basicamente em duas 
fases de conversão: O rotor, acionado pelas pás do aerogerador, retira energia cinética 
do vento e a converte em conjugado mecânico e o gerador converte o conjugado 
mecânico em eletricidade.  
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Os aerogeradores são formados basicamente pela turbina eólica, gerador elétrico 
e sistemas de controles.  

Os geradores utilizados nos parques eólicos são: Geradores síncronos a imã 
permanente, geradores síncronos a rotor bobinado, geradores de indução duplamente 
excitados e geradores de indução em gaiola. Neste trabalho, as simulações são 
realizadas com geradores síncronos a rotor bobinado. 

A turbina eólica é modelada com base nas variáveis mecânicas como velocidade 
mecânica do rotor, características da velocidade do vento e sistemas de controle. 

Os sistemas de controle permitem controles do sistema eólico proporcionando 
maior confiabilidade para o sistema. Os principais tipos de sistemas de controle são: 

a) Controle Aerodinâmico: Este controle permite alterações nas características 
de absorção do vento através da rotação das pás, em torno do seu eixo. Essa 
característica permite o controle da potência mecânica da turbina eólica para velocidade 
do vento acima de um valor máximo admissível. Este controle é chamado de controle 
das pás ou “pitch-control”; 

b) Controle dos conversores: Esse controle é realizado através dos conversores e 
respectivos controladores que permitem o controle de variáveis como potência ativa, 
potência reativa, fator de potência e tensão. Sua implementação dependerá da estratégia 
de controle utilizada. 

c) Controle de campo do gerador elétrico: Este controle permite que a tensão nos 
terminais do gerador seja controlada em um valor de referência. 

Os controles mecânicos e elétricos devem ser modelados para reproduzir o 
funcionamento real do sistema eólico.  

2.2 Conversores e Controladores 

Os conversores de freqüência e tensão permitem a conexão entre o sistema 
eólico e o sistema de potência e através dos controladores podem-se controlar variáveis 
como potência ativa e reativa entregue ao sistema. Atualmente, existem alguns 
esquemas de controle empregados em aerogeradores, sendo que o esquema utilizado 
neste trabalho é mostrado na Figura 2.2, com os conversores e controladores.  
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Figura 2.2: Esquema geral de conversores estáticos e controladores 

Esta estratégia de controle é formada por retificadores a diodo não controlados, 
conversor DC/DC com controle e conversor inversor controlador por PWM. 

O retificador possibilita tensão contínua na entrada do conversor DC/DC, sendo 
realizados por retificadores não-controlados. 

O conversor DC/DC é implementado com o “booster” que possibilita a 
estabilização da tensão DC na entrada do inversor. O controle da tensão é realizado por 
controladores PI como apresentado na Figura 2.2. 

O conversor inversor permite o controle da potência ativa e reativa entregue ao 
sistema através do controle PWM e controladores PI.  

Uma explicação detalhada do esquema da Figura 2.2 pode ser encontrada na 
referência (Pöller e Achilles, 2003).  

  
2.3 Características da rede e do parque eólico  

Um subsistema da COSERN (Companhia Energética do Rio Grande do Norte) 
foi utilizado com objetivos de avaliar a entrada de um parque no sistema da 
concessionária, para as simulações deste trabalho. O diagrama unifilar será apresentado 
no capítulo seguinte e os dados de linhas, cargas e transformadores, bem como dados de 
controladores estão disponibilizados no apêndice A.

O Parque Eólico consiste em 62 aerogeradores com uma potência total de 49.6 
MW, que foi representado por um modelo equivalente com quantidades de máquinas 
equivalentes diferentes. 

O sistema formado pela rede e o parque eólico foram implementados utilizando 
o programa ATP. 
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Capítulo 3 

3 Modelagem dos Componentes do sistema

A modelagem consiste em apresentar os modelos dos componentes e 
controladores de geradores e conversores utilizados nas simulações. 

3.1 Geradores Síncronos 

Os modelos de máquinas síncronas são derivados considerando-se as ondas de 
fmm e indução senoidais, saturação e perdas no ferro desprezadas e resistências 
constantes. A Figura 3.1 ilustra o modelo geral da máquina síncrona, que consiste de 
enrolamentos do estator (armadura), enrolamentos do rotor (campo) e enrolamentos de 
amortecimento (Oliveira, 2005). 

Figura 3.1: Modelo elétrico da máquina síncrona 

Os enrolamentos são formados pelas respectivas resistências e indutâncias que 
permitem a representação por equações da dinâmica da máquina. 

Sendo assim, baseado no modelo é possível obter as equações da dinâmica 
eletromagnética da máquina síncrona.  

Podem-se obter as equações das tensões no enrolamento do estator dadas por: 
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As equações do enrolamento do rotor são representadas pelos enrolamentos de 
campo e de amortecimento dadas por: 
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O modelo considera os enrolamentos do rotor em um eixo d e os enrolamentos 
de amortecimento em um eixo d e q, como ilustrado na Figura 3.1. 

O modelo da máquina é completado pelas equações que representam a dinâmica  
da máquina dadas por: 
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Para o modelo da máquina aplica-se a transformação de Park, na qual são 
considerados os eixos d e q com o objetivo de melhorar as características de simulação. 
Os procedimentos para a aplicação da transformada de Park podem ser observador nas 
referências (PÖLLER e ACHILLES,2003;OLIVEIRA,2002). Aplicando a 
transformação de Park,  tem-se para o estator: 
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Para o rotor as equações são apresentadas no conjunto das equações (3.4), 
(3.5) e (3.6). 

As equações de potência ativa, potência reativa e conjugado eletromagnético 
são possíveis obterem a partir das equações mostradas, dadas por: 
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O modelo da máquina é completado através das equações de enlace de fluxo 
magnético do estator e do rotor em componentes d e q dadas por: 
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Todas as equações apresentadas podem ser normalizadas com o objetivo de 
trabalhar com dados em pu, utilizando-se para isso os respectivos valores bases. Estas 
equações são utilizadas para obter o modelo geral do gerador síncrono. A modelagem 
mostrada pode ser verificada com mais detalhe na referência (OLIVEIRA,2002). 

O modelo do gerador síncrono é completado através da implementação do 
controle de campo, mostrado na Figura 3.2. 

Figura 3.2: Controlador para o controle de campo do gerador 

Nesse controlador, a tensão nos terminas do gerador Vtg é controlada de acordo 
com o valor de referência Vref .  

                                                                                                                                                            
3.2 Conversores e Controladores 

Os conversores e respectivos controladores são formados pelos retificadores, 
conversor DC/DC e inversores. Na estratégia do sistema, os retificadores são do tipo 
não controlados sendo apresentados, nos itens seguintes, os outros conversores com 
seus respectivos controladores. 

3.2.1 Conversor DC/DC “booster” 

O conversor DC/DC possibilita o controle da tensão no link dc, mantendo o 
valor constante no lado de tensão contínua do inversor. 

Os valores médios de tensão e corrente gerados pelo conversor são dados por: 
(PÖLLER e ACHILLES,2003). 

PID K1/(1+T1s) K2/(1+T2s) K3/(1+T3s)

K4/(1+T4s)

Vref

-

Vtg
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Neste caso, a variável de controle é o índice de modulação PWM dado por m, 
já as variáveis V1 e V2 representam as tensões de entrada e saída, respectivamente, do 
conversor, da mesma forma, as variáveis I1 e I2 representam as correntes de entrada e 
saída.  A Figura 3.3 mostra a estratégia de controle do conversor DC/DC. O sistema é 
formado por um controle de corrente interno e um controle da tensão de saída do 
conversor, permitindo que o valor de tensão de saída seja controlado numa referência 
desejada. 

Figura 3.3: Controle do conversor DC/DC 

A variável Vref é colocada em um valor de referência, como 1 pu, e deseja-se 
que a variável  Vdc permaneça em um valor igual ao valor de Vref. O controlador permite 
que esta situação seja realizada. O controle interno de corrente permite maior proteção 
do conversor, já que a corrente é limitada em um valor de referência iref. 

3.2.2 Inversor PWM 

O inversor permite o controle da potência de saída sendo usualmente 
implementado com a técnica de controle PWM. A relação entre a tensão AC de linha 
(RMS) e a tensão DC pode ser dada por: (PÖLLER e ACHILLES,2003). 
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O ângulo da tensão AC na saída do inversor é definido pelo conversor PWM. 
Da mesma forma, o índice de modulação PWM m é a variável de controle do sistema. A 
Figura 3.4 mostra a estratégia de controle sendo que, ao invés da tensão, as potências 
ativa e reativa da rede são as variáveis controladas. 
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Figura 3.4: Controle PWM do inversor 

Na estratégia de controle da Figura 3.4, as variáveis controladas são divididas 
em componentes d e q, pois o sistema é modelado através da transformada de Park. A 
potência ativa P é controlada considerando a componente d, através de controladores PI. 
A potência P é comparada com a potência de referência Pref, que representa a potência 
mecânica da turbina eólica, sendo já considerado o rendimento do processo. Da mesma 
forma, A potência reativa Q é controlada considerando a componente q, através de 
controladores PI. A potência Q é comparada com um valor de referência Qref desejado. 
O controle das variáveis P e Q caracteriza o controle do fator de potência na conexão 
com a rede elétrica. Da mesma forma como no conversor DC/DC, existe um controle 
interno de corrente que permite maior proteção do conversor através da limitação da 
corrente de saída. Dessa forma, as variáveis md e mq serão aplicadas no inversor para o 
ponto de funcionamento desejado e obtidas as variáveis νd e νq, que permitem os 
cálculos das variáveis P e Q, através das equações (3.11) e (3.12). Para o presente 
trabalho o valor Pref é utilizado como sendo a potência mecânica da turbina eólica e o 
valor Qref é utilizado como 0 pu, caracterizando um fator de potência unitário na saída 
do inversor.  

Uma outra forma de controle é, ao invés do controle do fator de potência, 
controlar a tensão nos terminais AC do inversor, ou ainda o controle do torque 
eletromagnético. Estas estratégias são detalhadas na referência (PÖLLER e 
ACHILLES,2003). 

3.3 Modelagem do sistema mecânico de controle 

A modelagem do sistema mecânico eólico consiste basicamente na obtenção 
das equações aerodinâmicas da turbina eólica que relacionam a potência mecânica com 
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a velocidade do vento e a velocidade mecânica da turbina. A equação 3.22 apresenta 
esta relação (OLIVEIRA,2002). 

)22.3(                                                                                 
2

),( 32
wpt RcP υπρβλ=

        

Onde: 
Pt: Potência mecânica da turbina eólica. 
ρ : Densidade do ar. 
R: Raio do rotor. 
λ : Relação de velocidade da ponta da pá. 
β : ângulo de passo das pás. 
cp: Coeficiente de potência em função de λ e β . 
υw: Velocidade do vento 

A relação de velocidade é dada por: 

)23.3(                                                                                                        
w

t R

υ
ωλ =

, onde wt é a velocidade de rotação da turbina eólica. 
A potência Pt representa a parcela da potência absorvida pelo vento, sendo o 

rendimento da turbina dado pela variável cp. Nesse trabalho, a curva da variável cp

acompanha  a curva de máxima potência da turbina eólica, essas características podem 
ser verificadas na referência (MILLER, PRICE e SANCHEZ-GASCA, 2003). 

A Figura 3.5 ilustra o modelo geral da turbina eólica, formada pelo controle 
das pás e pelo modelo da velocidade do vento, onde wr representa a velocidade do rotor, 
que deve ser comparada com uma velocidade de referência. Observa-se pela Figura que 
as variáveis de entrada no modelo da turbina são: a velocidade do vento (υw), o ângulo 
de passo das pás (β ) e a velocidade de rotação da turbina eólica (wt). 

Figura 3.5: Modelo geral da turbina eólica 

Dessa forma, o modelo dinâmico da turbina eólica deve representar 
características como variações na velocidade mecânica, variações na velocidade do 
vento e variações no ângulo das pás. 

O controle das pás ou “Pitch-control” permite o controle da velocidade da 
turbina, e conseqüentemente da potência mecânica, quando a velocidade do vento 
permanecer maior que uma velocidade máxima de referência. Esse sistema é utilizado 
para a análise dinâmica dos aerogeradores. A Figura 3.6 apresenta o modelo geral do 
controle das pás. A velocidade do rotor é comparada com uma velocidade de referência 
produzindo um erro que alimenta um controlador proporcional que apresenta como 
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saída o valor do ângulo de passo de referência βref. Esse ângulo de passo de referência 
será comparado com o ângulo das pás de saída e através de um controlador integrador 
possibilita o controle do ângulo de passo de saída em um valor desejado. 

Figura 3.6: Modelo geral do controle das pás da turbina eólica 

Uma característica importante na modelagem do controle das pás é garantir a 
limitação da variação da velocidade de giro das pás para a implementação do controle 
de passo, caracterizado por dβ/dt na Figura 3.6, e do ângulo de giro das pás, 
caracterizado por βmáx e βmin na mesma Figura, para proporcionar o real funcionamento 
do sistema de controle.  

Uma outra estratégia de controle consiste em utilizar a potência mecânica 
como variável de entrada, o que possibilita o controle da potência mecânica de saída da 
turbina, sendo limitada em um valor de referência. Da mesma forma, a comparação 
entre a potência mecânica e a potência de referência possibilita obter o valor do ângulo 
de passo de referência βref. A estratégia de controle apresentada na Figura 3.7 é utilizada 
no trabalho para representar o controle das pás. 

Figura 3.7: Controle do ângulo das pás utilizando a potência mecânica 

3.4 Sistemas Elétricos Utilizados nas Simulações 
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O sistema utilizado nas simulações é formado pela rede elétrica de um 
subsistema da Cosern e pelo sistema do parque eólico. 

A rede utilizada nas simulações consiste de um sistema da Cosern (Companhia 
Energética do Rio Grande do Norte) cujos dados encontram-se no apêndice A. A Figura 
3.8 ilustra o diagrama unifilar da rede.  

Figura 3.8: Diagrama Unifilar do Subsistema da Cosern  

A barra de RFG 69 kV foi utilizada para conexão de um parque eólico na rede 
apresentada na Figura 3.8, com o objetivo de avaliar o comportamento de tensões no 
sistema através de aplicação de faltas na barra de conexão. 

3.5 Características do Parque Eólico 

O parque é formado por 62 aerogeradores sendo a geração de energia realizada 
a uma tensão de 400 V por geradores síncronos. Cada aerogerador possui uma linha que 
está interligada a um transformador de 0.4/34.5 kV. Todos os aerogeradores 
equivalentes são conectados em uma barra de 34.5 kV, através dos respectivos 
transformadores elevadores de 0.4/34.5 kV, e a partir dessa barra conectam-se quatro 
linhas que transmitem a potência gerada até um transformador elevador de 34.5/69 kV. 
A Figura 3.9 mostra um modelo equivalente do parque eólico em que os geradores são 
representados por um único gerador equivalente, com os respectivos conversores.  
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Figura 3.9: Representação elétrica do gerador eólico com conversores 

Dessa forma, cada aerogerador equivalente é conectado à barra de 34.5 kV 
através de uma linha e um transformador, quando for alterada a quantidade de máquinas 
equivalentes para representar o parque eólico. 
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Capítulo 4 
  

4 Programa ATP e Modelos Implementados 
As simulações foram implementadas através do programa ATP.  

4.1 ATP 

O ATP - Alternative Transients Program - é um programa usado para 
simulação digital de fenômenos transitórios eletromagnéticos em sistemas de energia 
elétrica, além de possibilitar a análise de outras características dos sistemas de potência. 
Este programa possui uma interface gráfica que permite ao usuário construir diagramas 
de circuitos unifilares, chamado de ATPdraw. O ATP possibilita ainda verificar o 
comportamento de variáveis de simulação através de gráficos gerados pelo programa. A 
Figura 4.1 mostra o ambiente gráfico do ATP, na qual se pode observar como são 
mostrados os gráficos de variáveis e o desenho de circuito.  

Figura 4.1: Ambiente de trabalho do ATPdraw 

O programa ATP possibilita simulações de faltas nos sistemas analisados, bem 
como criação de modelos de componentes elétricos e o uso de diversos tipos de 
controladores para serem utilizados nas simulações. O ATP permite criarem variáveis 
de simulação através de equações, com a utilização de outras variáveis do ambiente de 
simulação. O programa também permite que variáveis sejam obtidas através de rotinas 
computacionais que “rodam” no próprio ATP.  

Dessa forma, o programa ATP é uma ferramenta que apresenta grandes 
aplicações em sistemas de potência e pode ser bastante útil nos estudos que analisam a 
interação de parques eólicos com sistemas de potência.   
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4.2 Modelos Implementados no ATP 

O sistema implementado no ATP é constituído pelos componentes da rede e o 
parque eólico. O parque eólico é implementado pelos modelos dos aerogeradores e 
controladores apresentados no capítulo 3. Mostram-se a seguir os diagramas com os 
modelos implementados no programa ATP. 

4.2.1 Modelo da Rede Elétrica 

A Figura 4.2 representa o sistema formado pela rede, na qual será conectado o 
parque eólico e a representação do parque eólico equivalente por um único aerogerador. 

Figura 4.2: Sistema elétrico com a rede e o parque eólico implementados no ATP 

A Figura 4.2 apresenta o sistema, com todos os componentes da rede como: 
transformadores, cargas, linhas de transmissão, capacitores shunt, entre outros 
componentes da rede implementados no ATP. 

4.2.2 Modelo da Turbina Eólica 

Como apresentado, o parque eólico é formado basicamente pelos 
aerogeradores e controladores para possibilitar o real funcionamento do sistema. Os 
aerogeradores são formados basicamente pela turbina eólica, gerador elétrico e 
controladores. A Figura 4.3 ilustra a modelagem da turbina eólica implementada no 
ATP.  
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Figura 4.3: Modelo da Turbina Eólica; a) Modelagem da equação da dinâmica da 
máquina, b) Modelo da turbina eólica com variáveis de entrada e saída. 

A Figura 4.3a representa a equação (2.3) apresentada no capítulo 2, em que 
está sendo modelada a dinâmica da máquina. Na Figura 4.3b, a velocidade mecânica da 
turbina, representada por Wm, é obtida através de variáveis de entrada como: Diferença 
entre os torques mecânico e eletromagnético representado por Ta, bem como 
características de inércia da máquina. A Figura 4.4 mostra os dados de entrada que 
representam o modelo da inércia da máquina equivalente. 

Figura 4.4: Dados de entrada que representam a inércia da máquina 

A Figura 4.3b mostra o modelo da turbina em que a variável de saída Wm, 
apresentada na Figura 4.3a, é utilizada como entrada para o cálculo das variáveis de 
saída da turbina. A variável de entrada BETA representa o ângulo de passo que também 
é utilizado para o cálculo de variáveis de saída da turbina. A Figura 4.5 representa o 
ambiente de entrada de dados do modelo da turbina. 
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Figura 4.5: Entrada de dados da turbina eólica 

Nesse ambiente de entrada de dados tem-se um programa que faz os cálculos 
das variáveis de saída do modelo da turbina eólica de acordo com as variáveis de 
entrada apresentadas e dados como potência base da turbina (SB), número de máquinas 
representadas pelo modelo equivalente (NPP) e raio do rotor (RAIO). O programa 
permite o cálculo de variáveis de saída como velocidade do vento, potência mecânica, 
torque mecânico e velocidade do rotor, que podem ser utilizadas em outras entradas no 
modelo. 

O modelo da turbina é completado pelo controle do ângulo de passo das pás 
(BETA) que é utilizado como entrada de dado na turbina. A Figura 4.6 apresenta o 
controlador do ângulo de passo das pás implementado no ATP. 

Pnom

Pm

1/Tw

BETA

1/S

Figura 4.6: Controle do ângulo de passo 

 Como ilustrado na Figura 4.6, nesse controlador foi utilizado como entrada a 
potência mecânica Pm que é comparada com um valor de referência Pnom. A variável 
Pnom é utilizada como o valor da potência nominal da máquina. Esse modelo representa 
o controle de passo apresentado no capítulo 3. 

4.2.3 Modelo do vento 

O modelo que representa o comportamento do vento é implementado através 
de equações que representam sua velocidade em função do tempo. As equações são 



39

calculadas no mesmo programa utilizado no modelo da turbina eólica, sendo a 
velocidade do vento uma variável utilizada para o cálculo da potência mecânica da 
turbina. Neste trabalho, foram utilizados três tipos de comportamento do vento: Rajada 
de vento, velocidade constante e rampa de vento. A seguir, são apresentadas as 
equações do comportamento dos modelos de ventos utilizados e as respectivas figuras.  
a) Rajada de vento 

Figura 4.7: Velocidade do vento – rajada de vento 

A equação (4.1) representa o comportamento caracterizado por rajada de vento 
e a  Figura 4.7 mostra um período de comportamento do modelo. 
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b) Velocidade constante 

Figura 4.8: Velocidade do vento – constante 
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A equação (4.2) representa o comportamento da velocidade constante 
apresentada na Figura 4.8, em que “K” é o valor da velocidade constante. 

)2.4(                                                                                                                          Kw =υ

c) Rampa de vento 

Figura 4.9: Velocidade do vento – rampa de vento 

As equações (4.3) e (4.4) representam o comportamento da rampa de vento 
apresentada na Figura 4.9. 
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O valor DT corresponde a uma constante e t ao tempo. SIGN(T) representa 
uma função de t, nessas equações. 

Um quarto comportamento de vento foi utilizado nas simulações, em que 
velocidades de ventos diferentes dentro do parque foram implementadas para simular a 
possibilidade dos aerogeradores apresentarem velocidades diferentes. Esse 
comportamento de vento foi chamado de velocidade espacialmente variável do vento, 
que utiliza os comportamentos de vento dos itens a, b e c.  

4.2.4 Modelo de controle do gerador síncrono 

O gerador síncrono é implementado através do controle da tensão nos 
terminais do gerador.    
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Vtg

Ampli Exci Ger

sensor

Vrefg

PID

Figura 4.10: Controle da tensão no terminal do gerador 

Neste controlador, a tensão nos terminas do gerador Vtg é controlada em um 
valor de referência dado por Vrefg. O valor utilizado no trabalho para Vrefg é 1 pu.  

4.2.5 Modelo de controle dos conversores 

O sistema é completado através de modelos de controladores dos conversores 
DC/DC e inversor, mostrados a seguir. 

a) Conversor DC/DC 
O conversor DC/DC é implementado da mesma forma como apresentado no 

capítulo 3, em que a variável de saída Vdc é comparada com um valor de referência Vref  
e o controle realizado através de controladores PI, com um controle interno de corrente 
tendo como entrada a corrente Idc. Deve ser observado que a variável de saída Vdc é 
calculada utilizando-se o valor da variável m e pela tensão nos terminais do gerador Vtg. 
A Figura 4.11 ilustra o conversor implementado no ATP. 

PI

m

Vdc

1.35

Vtg

Vref

Idc

Idc

YC(pu)

Figura 4.11: Controle de tensão do conversor DC/DC 

O conversor DC/DC tem como função, manter a tensão no link dc em um 
valor de referência para o comportamento adequado do inversor. No trabalho foi 
utilizado o valor de referência de 1 pu.

b) Inversor 
A Figura 4.12 ilustra o modelo do controlador do inversor implementado no 

ATP. Esse controlador permite o controle da potência ativa do aerogerador, fazendo 
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uma comparação com a potência mecânica representada por Pref. A potência reativa Q é 
comparada com um valor de referência de 0 pu, possibilitando o controle do fator de 
potência com valor unitário. 

Esse controlador também permite o cálculo das variáveis Vd e Vq, tensões na 
saída do inversor em componentes de Park, através das variáveis de controle md, mq e 
Vdc. A variável Vdc representa a tensão de saída controlada do conversor DC/DC. As 
variáveis Vd e Vq são utilizadas para o cálculo da potência ativa P e Potência reativa Q, 
como exposto nas equações (3.11) e (3.12).   

iq

PI

mqQref
Vq

P

Pref

id

PI md

Vdc

Vd

Q

Figura 4.12: Controle do Inversor 

4.3 Simulação do modelo 

As simulações a seguir mostram o comportamento de algumas variáveis 
apresentadas anteriormente, com o objetivo de melhor ilustrar o funcionamento dos 
controladores implementados no ATP.   

As simulações apresentadas a seguir ilustram os resultados das variáveis para o 
comportamento sem aplicação de faltas no sistema com velocidade do vento 
representado pela rajada de vento, sem distúrbios no sistema.  

A Figura 4.13 ilustra o comportamento da tensão nos terminais do gerador Vtg, 
essa tensão é controlada pelo controle de campo do gerador síncrono em um valor de 1 
pu.



43

Figura 4.13: Tensão nos terminais do gerador equivalente simulado no ATP 

  
A Figura 4.14 ilustra o comportamento da potência ativa e da potência reativa 

geradas. Essas potências representam o comportamento das variáveis P e Q controladas 
pelo inversor. A potência ativa é limitada pelo valor nominal do parque eólico, que é de 
49.6 MVA. Os valores estão apresentados em pu para uma potência base de 100 MVA. 
A variação na potência é provocada pelo comportamento do vento simulado. 

Figura 4.14: Potência gerada simulada no ATP 

A Figura 4.15 apresenta os comportamentos das potências mecânica Pm e ativa 
P. Observa-se que a potência ativa P acompanha o comportamento da potência 
mecânica Pm, ocasionado pelo fato da potência mecânica ser utilizada como referência 
no controle do inversor, por isso as curvas estão sobrepostas. 
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Figura 4.15: Comportamento das potências mecânica e elétrica, simulado no ATP 

A Figura 4.16 apresenta o comportamento do ângulo de passo. Observa-se que, à 
medida que a potência mecânica vai aumentando, como mostra a Figura 4.15, até chegar 
ao valor nominal, o ângulo de passo aumenta provocando a limitação da potência 
mecânica em um valor de referência. Essa limitação da potência mecânica é 
proporcionada pelo controle do ângulo de passo. 

Figura 4.16: Comportamento do ângulo de passo simulado no ATP 

A Figura 4.17 ilustra o comportamento da tensão controlada na saída do 
conversor DC/DC. Essa tensão é comparada com um valor de referência igual a 1 pu.



45

Figura 4.17: Tensão na saída do conversor DC/DC simulado no ATP 
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Capítulo 5 

5 Desenvolvimento dos modelos equivalentes 

As simulações foram baseadas na representação de aerogeradores equivalentes 
para avaliar o comportamento do modelo com quantidades de aerogeradores 
equivalentes diferentes. A análise foi verificada pela simulação de curto-circuito 
trifásico e curto-circuito fase-terra, sendo analisado o comportamento de tensões do 
sistema. A análise foi realizada para quatro tipos de comportamento do vento: 
Velocidades constantes, rajadas de vento, rampa de vento e velocidade do vento 
diferente entre aerogeradores. A velocidade do vento diferente entre aerogeradores 
consiste em atribuir diferentes tipos de modelos do vento entre os aerogeradores, 
considerando, que em um determinado tempo, cada aerogerador ou grupos de 
aerogeradores do sistema apresentam uma velocidade do vento diferente. A seguir são 
mostrados os procedimentos utilizados para a obtenção dos modelos equivalentes, 
através da mudança na quantidade de aerogeradores equivalentes para representar o 
parque eólico. 

5.1 Modelos equivalentes 
  

Os modelos equivalentes foram criados a partir do modelo equivalente com um 
único aerogerador equivalente, ilustrado na Figura 5.1. Dessa forma, o parque eólico foi 
representado com as seguintes quantidades de aerogeradores equivalentes: 1, 2, 4, 8, 12, 
16, 20, 24 e 28. 

Figura 5.1: Modelo com um único aerogerador equivalente representando 62 
aerogeradores. 

  
O modelo equivalente mostrado na Figura 5.1 representa 62 aerogeradores com 

uma potência nominal de 49.6 MVA, ou seja, os 62 aerogeradores foram agrupados 
considerando que os mesmo possuíam o mesmo ponto de operação, sendo considerados 
coerentes. A inércia da máquina equivalente representa uma máquina com potência 
nominal do parque, para o modelo equivalente com um único aerogerador.  
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Os modelos com alterações nas quantidades de aerogeradores equivalentes 
foram criados a partir do modelo mostrado na Figura 5.1, sendo realizadas alterações 
nos dados de entrada de cada modelo equivalente, tais como: Inércia das máquinas, 
número de máquinas representadas e alterações nos dados do transformador e da linha, 
que liga o aerogerador ao respectivo transformador, entre outras alterações realizadas no 
programa. A Figura 5.2 mostra o esquema com dois aerogeradores equivalentes para 
representar o parque eólico. 

Figura 5.2 :Modelo com dois aerogeradores equivalentes 

Para a alteração nos dados da linha que liga cada aerogerador equivalente ao 
respectivo transformador de 0.4 kV/34.5 kV, utilizam-se as seguintes equações: 

(5.2)                                                                                                    *X

(5.1)                                                                                                      *

1ijn

1

nX

nRR

ij

ijijn

=

=

Os valores Rijn e Xijn representam a resistência e a reatância, respectivamente, de 
cada linha acrescentada que liga o aerogerador equivalente ao respectivo transformador 
(representados na Figura 5.2 por “LINHA”). Os valores de Rij1 e Xij1 representam a 
resistência e a reatância da linha, com um único aerogerador equivalente. O valor n é o 
número de aerogeradores equivalentes que representam o parque eólico, por exemplo, 
na Figura 5.2 tem-se n=2. 

Da mesma forma, os dados de cada transformador  de 0.4/34.5 kV são alterados 
de acordo com a equação seguinte: 

(5.3)                                                                                                                   *1 nXX t =

O valor Xt é a reatância de cada transformador equivalente e o valor X1 é a 
reatância do transformador com um único aerogerador equivalente.   

Já para os dados que representam a inércia da máquina, as alterações são 
representadas pelas seguintes equações: 
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(5.5)                                                                                                            U
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As variáveis Ci e Ui representam os dados de inércia modelados no programa 
ATP para cada turbina equivalente. Já os dados C1 e U1 são os valores para a inércia de 
um único aerogerador equivalente. Estes dados estão ilustrados na Figura 5.4. 

Outra alteração a ser realizada consiste em mudar a quantidade de máquinas 
equivalentes representadas por cada aerogerador. Por exemplo, para o modelo com dois 
aerogeradores equivalentes, apresentados na Figura 5.2, cada aerogerador equivalente 
passou a representar 31 aerogeradores, com a metade da potência do parque eólico para 
cada modelo equivalente. A Figura 5.3 mostra esta alteração que deve ser realizada em 
cada modelo equivalente, na entrada de dados da turbina. A alteração consiste em 
dividir o número de máquinas total pela quantidade de máquinas equivalentes. Para o 
modelo equivalente com dois aerogeradores equivalentes o campo “NPP” foi alterado 
para 31 máquinas. Dessa forma, dependendo do número de aerogeradores equivalentes, 
o número total de aerogeradores do parque deve ser dividido pelo número de 
aerogeradores equivalentes. 

  

Figura 5.3 :Alteração na entrada de dados do modelo da turbina 

O dados de entrada da inércia do modelo com um único aerogerador devem ser 
divididos pelo número de máquinas equivalentes que estão representando o parque 
eólico. Para dois aerogeradores equivalentes, os dados que representam a inércia da 
máquina equivalente devem ser divididos por 2, como apresentado nas equações (5.4) e 
(5.5). A Figura 5.4 mostra os dados a serem alterados no modelo da inércia da máquina.  
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Figura 5.4: Alterações nos dados de entrada que representam a inércia da máquina 
equivalente. 

Os modelos equivalentes restantes são obtidos da mesma forma como mostrado 
anteriormente, com alterações que dependerão da quantidade de máquinas equivalentes. 
A Figura 5.5 mostra o modelo com quatro aerogeradores equivalentes. Cada 
aerogerador equivalente representa ¼ da potência nominal do parque eólico. 

Figura 5.5: Modelo com quatro aerogeradores equivalentes 

A Figura 5.6 mostra o modelo com 8 aerogeradores equivalentes. Deve ser 
observado que cada aerogerador equivalente é criado pelo mesmo modelo utilizado com 
um único  aerogerador equivalente, sendo apenas alterada a quantidade de máquinas 
equivalentes para  representar o parque eólico, além de outras alterações como já 
mostradas.   
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Figura 5.6 : Modelo com oito aerogeradores equivalentes

Dessa forma, os outros modelos equivalentes foram obtidos com os mesmos 
procedimentos apresentados. 

5.2 Simulações Realizadas 

Simulações de curtos-circuitos trifásicos e fases-terra foram realizadas na barra 
de RFG 69 kV do parque eólico e verificados os comportamentos das tensões nas barras 
de RFG 69, IGA 69 e NT 69, como identificadas na Figura 5.7, para quatro tipos de 
modelos do vento. A análise foi realizada observando-se o comportamento das tensões 
antes, durante e após as faltas para cada modelo com quantidade de máquinas 
diferentes. 
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Figura 5.7 : Identificação das barras analisadas 
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Capítulo 6 

6 Simulações e Resultados  

A seguir são apresentados os principais resultados encontrados através das 
simulações implementadas no ATP. Simulações de curto-circuito na barra de RFG 69 
kV para quatro tipos de comportamento do vento foram realizadas. Inicialmente, foi 
verificada a comparação entre cada modelo equivalente com o modelo que possui um 
único aerogerador equivalente, sendo analisadas as tensões nas barras RFG 69 kV, IGA 
69 kV e NT 69 kV. Deve ser observado que as tensões têm uma característica senoidal  
sendo avaliados os valores instantâneos das curvas. As comparações foram realizadas 
com a análise de alguns pontos em comum das curvas e verificadas as possíveis 
diferenças existentes. Para cada modelo de vento serão apresentados gráficos que 
mostra o comparativo entre os modelos equivalentes. Os resultados estão apresentados 
por tipo de regime de vento, por tipo de falta e por barra.  

Foi observado que o período logo após a eliminação das faltas apresentou as 
maiores diferenças encontradas, entre os modelos equivalentes. Esse período é 
caracterizado por oscilações nas curvas por um certo tempo, que depois volta às 
características de regime permanente antes da aplicação da falta. Sendo assim, uma 
maior ênfase foi dada no período em que ocorreram as maiores diferenças entre 
modelos, já que antes e durante as faltas os modelos equivalentes apresentaram valores 
bem próximos, fato também verificado após o período oscilatório.  

Dessa forma, todas as comparações serão apresentadas nos períodos em que as 
diferenças entre os modelos foram maiores. No item 6.5 são analisados os períodos de 
simulação. 

6.1 Modelo - rajada de vento 

Os resultados das simulações de curtos-circuitos trifásicos e fases-terra para o 
comportamento caracterizado como rajada de vento estão apresentados.   

6.1.1 Curto-Circuito Trifásico 

As comparações entre modelos equivalentes para um curto-circuito trifásico na 
barra de RFG 69 kV são apresentadas a seguir. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 
7.03 segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV 
A Figura 6.1 mostra a comparação entre o comportamento da tensão na barra de 

RFG 69 kV para o modelo equivalente com um único aerogerador e o modelo 
equivalente com 28 aerogeradores. Esse comportamento ilustra que existem diferenças 
entre os modelos para o período apresentado. A Figura 6.1 apresenta uma parte do 
período em que ocorreu a maior diferença entre os modelos comparados. Pode-se 
observar que o período apresentado na figura representa um momento logo após a 
eliminação da falta, já que a mesma aconteceu entre 7.0 e 7.03 segundos. Deve-se 
lembrar que as tensões estão representadas na forma senoidal e no caso da Figura 6.1 foi 
mostrado um pequeno período de simulação para enfatizar as diferenças entre as curvas. 
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Figura 6.1:Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

Essa comparação pode ser mais bem observada na Figura 6.2, em que são 
apresentadas as comparações entre o modelo com um único aerogerador equivalente 
com os modelos restantes em valores de tensão, em um ponto da simulação. Esse 
gráfico foi elaborado com o objetivo de avaliar as diferenças ocorridas, em relação ao 
modelo como um único aerogerador equivalente, quando se aumenta a quantidades de 
máquinas equivalentes para representar o parque eólico.  

Figura 6.2 : Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de RFG 69 kV. 

Como se pode observar na Figura 6.2, o comportamento das diferenças entre 
valores apresenta uma característica fora do “padrão” esperado, que seria o aumento das 
diferenças em relação ao modelo com um único aerogerador equivalente à medida que 
se aumenta a quantidade de aerogeradores equivalentes. Essa característica pode não ter 
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sido obtida pelo fato de ser observado apenas um ponto em comum nas curvas, que 
representou a maior diferença encontrada, sendo necessária à avaliação de outros pontos 
para verificar o comportamento esperado. No entanto, pode-se observar no gráfico que 
as diferenças em relação ao modelo com um único aerogerador passaram a permanecer 
em valores bem próximos, para o ponto analisado, a partir do modelo equivalente com 
16 aerogeradores. 

A Figura 6.3 mostra a comparação em valores de tensão, para o mesmo ponto 
analisado na Figura 6.2, entre modelos equivalentes adjacentes. Por exemplo, essa 
figura ilustra a comparação entre os modelos com 1 e 2 aerogeradores equivalentes, 
representados no gráfico por “1--2”. Esse gráfico foi elaborado com o objetivo de 
avaliar como ocorrem as diferenças entre modelos adjacentes, quando se aumenta a 
quantidade de aerogeradores equivalentes.   

  

Figura 6.3 : Comparação entre modelos equivalentes na barra de RFG 69 kV 

A Figura 6.3 mostra que as diferenças entre modelos equivalentes permanecem 
em valores bem próximos, a partir do modelo 16, como já observado na Figura 6.2. Esse 
gráfico permite verificar a possibilidade de utilização de um modelo equivalente 
adequado para representar o parque eólico, como por exemplo, a partir do modelo 16 as 
diferenças entre modelos são pequenas, não sendo necessário aumentar a quantidade de 
máquinas equivalentes para representar o parque eólico, para este caso.  

b) Barra de IGA 69 kV 

A Figura 6.4 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 
equivalentes. Nessa Figura, observa-se que um pouco antes da eliminação da falta, antes 
de 7.03 segundos, os comportamentos das curvas são praticamente iguais, representando 
as curvas sobrepostas. As diferenças entre os modelos apresentam-se após a eliminação 
da falta. Essa característica representa o mesmo comportamento da tensão na barra de 
RFG 69 kV. 
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Figura 6.4: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes.

A Figura 6.5 mostra o gráfico de comparação entre modelos equivalentes em 
relação ao modelo com um único aerogerador equivalente. Como se pode observar, esse 
gráfico apresenta uma característica mais próxima do comportamento esperado, em que 
à medida que se aumenta a quantidade máquinas equivalentes, as diferenças em relação 
ao modelo com um único aerogerador aumentam. Pede-se verificar também que a partir 
do modelo com 16 aerogeradores equivalentes, as diferenças possuem valores bem 
próximos, em relação ao modelo 1. Mesmo caso ocorrido para a barra de RFG 69 kV.  

Figura 6.5: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV. 
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Para o gráfico da Figura 6.6, pode-se verificar a mesma característica do gráfico 
da Figura 6.5, em que são avaliadas as diferenças entre os modelos equivalentes, para 
um ponto analisado.  

Figura 6.6: Comparação entre modelos equivalentes na barra de IGA 69 kV 

c) Barra de NT 69 kV 
A Figura 6.7 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Pode-se observar que apenas no primeiro ciclo, após a eliminação da falta, 
ocorreu alguma diferença entre os modelos equivalentes. Essa característica mostra que 
a barra de NT 69 kV apresenta menor influência em relação ao aumento na quantidade 
aerogeradores equivalentes para essa simulação.  Observa-se que logo depois do 
primeiro ciclo as curvas passaram a permanecer em valores praticamente iguais. 

Figura 6.7: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.8 ilustra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente para a barra de NT 69 kV. Observa-se 
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que o comportamento do gráfico é parecido com o mostrado para a barra de IGA. A 
diferença em relação ao modelo 1 varia um pouco no  início e depois aumenta 
permanecendo com valores bem próximos à medida que se aumentam as quantidades de 
máquinas equivalentes.   

Figura 6.8: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV. 

A Figura 6.9 mostra as diferenças entre modelos equivalentes, em valores de 
tensão. Observa-se que o comportamento é parecido com aquele da barra de IGA 69 kV. 
Verifica-se também que as diferenças entre modelos são bem menores que as 
encontradas nas barras de RFG e IGA. 

Figura 6.9 : Comparação entre modelos equivalentes na barra de NT 69 kV 

6.1.2 Curto-Circuito Fase-terra 

As comparações entre modelos equivalentes para um curto-circuito fase-terra na 
barra de RFG 69 kV são apresentadas. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.2 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV 
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A Figura 6.10 apresenta a comparação entre os modelos com 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. Como pode ser observado, foi enfatizada na figura uma 
parte do período um pouco após a eliminação da falta, em que as maiores diferenças 
entre os modelos são ocorridas. 

Figura 6.10: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.11 apresenta a comparação entre modelos equivalentes e o modelo 
com um único aerogerador equivalente. Observa-se que esse comportamento não 
apresenta uma característica esperada, mas pode-se verificar que as diferenças em 
relação ao modelo 1 são bem próximas entre os modelos equivalentes. Essa 
característica pode ser mais bem observada na Figura 6.12.  

Figura 6.11: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de RFG 69 kV. 

Na Figura 6.12, verifica-se que já a partir do modelo com 2 aerogeradores 
equivalentes, os modelos apresentam diferenças bem próximas, para o ponto analisado. 
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Esse resultado mostra que a influência para a falta fase-terra é menor que para a falta 
trifásica. 

Figura 6.12 : Comparação entre modelos equivalentes  para a barra de RFG 69 kV. 

b) Barra de IGA 69 kV 
A Figura 6.13 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Observa-se que a maior diferença entre modelos ocorreu um pouco antes 
da eliminação da falta, mas apresentado pequenas diferenças entre os modelos. 

Figura 6.13 : Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes.

A Figura 6.14 mostra a comparação entre os modelos equivalentes, em que se 
pode observar que as diferenças em relação ao modelo 1 apresentaram valores 
próximos. O comportamento do gráfico mostra um resultado mais próximo do 
comportamento esperado, com pequenas diferenças entre modelos equivalentes. 
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Figura 6.14: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV 

A Figura 6.15 apresenta a comparação entre os modelos equivalentes e mostra 
uma característica bem semelhante a obtida na barra de RFG 69 kV na falta fase-terra. 

Figura 6.15: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de IGA 69 kV 

c) Barra de NT 69 kV 
A Figura 6.16 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. O comportamento mostra que ocorreram pequenas diferenças antes da 
retirada da falta, como no caso anterior, mas com valores abaixo de 0.10 pu.  
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Figura 6.16 : Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.17 mostra a comparação entre modelos em relação ao modelo com 
um único aerogerador equivalente. O comportamento do gráfico é semelhante àqueles 
apresentados para as barras de RFG 69 e IGA 69, na falta fase-terra, mas apresentando 
menores diferenças que as barras anteriores. 

Figura 6.17 : Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV 

A Figura 6.18 ilustra a comparação entre os modelos equivalentes adjacentes, 
em que se podem observar as pequenas diferenças entre modelos. 
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Figura 6.18: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de NT 69 kV  

Os comportamentos mostrados para as barras analisadas identificaram que o 
curto-circuito fase-terra apresentou valores mais aproximados entre modelos em 
comparação com o curto-circuito trifásico.  Já com o modelo com dois aerogeradores 
equivalentes foram obtidos valores próximos em relação ao modelo com 28 
aerogeradores equivalentes.  

6.2 Modelo – Rampa de vento 

A seguir são apresentados os resultados das simulações de curtos-circuitos 
trifásicos e fases-terra para o comportamento caracterizado como rampa de vento.   

6.2.1 Curto-Circuito Trifásico 

As comparações entre modelos equivalentes são mostradas para um curto-
circuito trifásico na barra de RFG 69 kV. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.2 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV 
A Figura 6.19 mostra a comparação entre modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Observa-se que existem diferenças no comportamento dos modelos 
equivalentes, no período apresentado.  



64

Figura 6.19: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

Os comportamentos das curvas da Figura 6.19 mostram que as diferenças 
ocorreram logo após a eliminação da falta, com características semelhantes às 
encontradas no modelo de vento anterior.  

A Figura 6.20 apresenta a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Observa-se que as diferenças em 
relação ao modelo 1 aumentam até o modelo 8 e depois tende a permanece em valores 
bem próximos, em torno de 0.60 pu. Uma característica fora do padrão, como já 
verificador em resultados anteriores, pelo fato de ter sido utilizado apenas um ponto 
para análise. A característica a ser observada nesse gráfico é que a partir do modelo 16 
as diferenças em relação ao modelo 1 tendem a permanecer em valores bem próximos.  

Figura 6.20: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para barra de RFG 69 kV. 

Da mesma forma, as diferenças entre modelos adjacentes tendem a permanecer 
em valores bem próximos, como pode ser observado na Figura 6.21.  
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Figura 6.21: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de RFG 69 kV 

b) Barra de IGA 69 kV 
A Figura 6.22 mostra a comparação entre modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Observa-se que logo após a eliminação da falta, os modelos apresentam 
diferenças no comportamento das curvas. Dessa forma, a Figura 6.22 ilustra o período 
em que ocorreram as maiores diferenças entre as curvas, fato que já foi observado em 
gráficos anteriores. 

Figura 6.22: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.23 mostra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. As diferenças em relação ao modelo 1 
aumentam até permanecer em valores em torno de 0.2 pu.  
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Comparação entre modelos e o modelo 1 (em pu) para 
RFG 69 kV
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Figura 6.23: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV.  

A Figura 6.24 apresenta a comparação entre os modelos equivalentes adjacentes 
e podem-se observar como as diferenças entre modelos são bem próximas, 
principalmente a partir dos modelos 16 e 20(16--20). 
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Figura 6.24: Comparação modelos equivalentes para a barra de IGA 69 kV 

  
c) Barra de NT 69 kV 
A Figura 6.25 ilustra a comparação entre modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Observam-se pequenas diferenças entre os modelos logo após a 
eliminação da falta. 
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Figura 6.25: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.26 mostra a comparação entre modelos em relação ao modelo com 
um único aerogerador equivalente, em que as diferenças em relação ao modelo 1 
apresentam um comportamento variado, mas para os modelos 24 e 28 tendem a 
permanecerem muito próximas. Pode-se observar também que apesar deste 
comportamento fora do padrão, a maior diferença em relação ao modelo 1 permaneceu 
em torno de 0.06 pu. 
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Figura 6.26: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV. 

A Figura 6.27 mostra a comparação entre modelos equivalentes adjacentes, em 
que se pode observar que as diferenças entre os modelos são bem pequenas e para os 
modelos 24 e 28 verifica-se que estão praticamente iguais, para o ponto analisado.  
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Comparação entre modelos equivalentes para 
NT 69 kV
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Figura 6.27: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de NT 69 kV. 

6.2.2 Curto-Circuito Fase-Terra 

As comparações entre modelos equivalentes são apresentadas para um curto-
circuito fase-terra na barra de RFG 69 kV. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.4 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV 
A Figura 6.28 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que esse período apresenta 
valores diferentes entre as curvas.  

Figura 6.28: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.29 ilustra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Observa-se que as diferenças em 
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relação ao modelo 1 aumentam até permanecer em valores mais próximos para os 
modelos maiores. Esse comportamento está de acordo com o padrão esperado, quando 
se aumenta a quantidade de máquinas equivalentes.  

Comparação entre modelos e o modelo 1 (em pu) para 
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Figura 6.29: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de RFG 69 kV.

A Figura 6.30 ilustra o comportamento das diferenças entre modelos 
equivalentes. Pode-se observar que as diferenças entre modelos decrescem a partir do 
modelo 4 e modelo 8(4--8) , permanecendo em valores bem próximos. 
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Figura 6.30: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de RFG 69 kV.

b) Barra de IGA 69 kV 
A Figura 6.31 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Observam-se pequenas diferenças nos comportamentos das curvas. 
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Figura 6.31: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.32 apresenta a comparação entre modelos equivalentes em que se 
pode observar que as diferenças em relação ao modelo 1 apresentam características 
semelhantes como aquelas apresentadas para a barra de RFG 69 kV. A diferença entre 
modelos tende a diminuir e a diferença em relação ao modelo 1 tende a permanecer em 
torno de 0.20 pu. 
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Figura 6.32: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV. 

A Figura 6.33 ilustra a comparação entre os modelos equivalentes adjacentes, 
para o ponto analisado.  
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Figura 6.33: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de IGA 69  

c) Barra de NT 69 kV 
A Figura 6.33 ilustra a comparação dos modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes, logo após a aplicação da falta. Observa-se que existem pequenas 
diferenças entre os modelos. 

Figura 6.34: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.35 mostra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Observa-se que o gráfico apresenta um 
comportamento semelhante ao das barras de RFG e IGA anterior. 
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Figura 6.35: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV 

A Figura 6.36 mostra a comparação entre modelos adjacentes, em que pode ser 
verificado o comportamento das diferenças entre os modelos. Observa-se que as 
diferenças entre modelos diminuem e apresentam valores próximos entre si. 
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Figura 6.36: Comparação entre modelos equivalentes para a barra de NT 69 kV

6.3 Modelo de Vento – Velocidade constante 

A seguir são mostrados os resultados das simulações de curtos-circuitos 
trifásicos e fases-terra para o comportamento caracterizado como velocidade constante 
vento.   

6.3.1 Curto-Circuito Trifásico 
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As comparações entre modelos equivalentes são apresentadas para um curto-
circuito trifásico na barra de RFG 69 kV. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.2 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV 
A Figura 6.37 ilustra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que existem grandes 
diferenças entre os modelos apresentados. 

Figura 6.37: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.38 mostra a comparação entre modelos equivalentes, em que se pode 
observar que as diferenças em relação ao modelo 1 tende a permanecer em torno de 0.40 
pu.  
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Figura 6.38: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de RFG 69 kV. 



74

b) Barra de IGA 69 kV 
A Figura 6.39 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que antes da eliminação da 
falta os modelos apresentam o mesmo comportamento, possuindo curvas sobrepostas. 

Figura 6.39: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.40 ilustra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. As diferenças em relação ao modelo 1 
tende a permanecer em torno de 0.08 pu. Da mesma forma, as diferenças entre os 
modelos equivalentes tende a diminuir para valores bem próximos entre os modelos. 
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Figura 6.40: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV. 

c) Barra de NT 69 kV 



75

A Figura 6.41 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 
equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que, um pouco antes, os 
modelos apresentam comportamentos iguais, sendo as diferenças ocorridas no período 
transitório. 

Figura 6.41: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.42 ilustra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Observa-se que as diferenças em 
relação ao modelo 1 tende a permanecer em torno de 0.09 pu. Da mesma forma, as 
diferenças entre modelos tendem a permanecerem em valores bem próximos. 
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Figura 6.42: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV. 

6.3.2 Curto-Circuito Fase-Terra 
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As comparações entre modelos equivalentes são apresentadas  para um curto-
circuito fase-terra na barra de RFG 69 kV. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.5 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV 
A Figura 6.43 apresenta a comparação entre os modelos com 1 e 28 

aerogeradores equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que existem 
diferenças nos comportamentos das curvas para este período mostrado. 

Figura 6.43: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura  6.44 mostra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Pode-se observar que as diferenças 
entre modelos tendem a aumentar, mas permanecendo em valores próximos. 
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Figura 6.44: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de RFG 69 kV. 
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b) Barra de IGA 69 kV 
A Figura 6.45 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes, logo após a retirada da falta. Pode-se observar que as diferenças entre as 
curvas existem logo a eliminação da falta, pois um pouco antes os modelos apresentam 
valores iguais. 

Figura 6.45: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.46 ilustra a comparação entre os modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Pode-se observar que as diferenças em 
relação ao modelo 1 tendem a permanecer em torno de 0.16 pu, à medida que se 
aumenta o número de modelos equivalentes. Já as diferenças entre modelos próximos, 
tendem a valores muito pequenos, como o caso dos modelos 24 e 28.   
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Figura 6.46: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV para  



78

c) Barra de NT 69 kV 
A Figura 6.47 apresenta a comparação entre os modelos com 1 e 28 

aerogeradores equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que os 
comportamentos das curvas são semelhantes aos apresentados para a barra de IGA 69 
em outras simulações. 

Figura 6.47: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.48 mostra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo 1. Observa-se que à medida que o número de modelos equivalentes aumenta, as 
diferenças em relação ao modelo 1 também aumentam e as diferenças entre modelos 
diminuem. Essa característica mostra ,com mais clareza, que as diferenças dos modelos 
em relação ao modelo 1 tendem a permanecer em um valor constante ou em torno de 
um valor com pequenas diferenças entre modelos. 
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Comparação entre modelos e o modelo 1 (em pu) para 
NT 69 kV
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Figura 6.48: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV. 

6.4  Velocidade do Vento Variada 

No modelo de velocidade variada foram considerados valores diferentes de 
velocidade do vento para um aerogerador ou grupo de aerogeradores equivalentes de 
forma a produzir a mesma potência na saída do parque eólico. Esse modelo de vento 
tem como objetivo simular a possibilidade dos aerogeradores apresentarem velocidades 
diferentes em um determinado tempo, ocasionados pelas diferenças de posicionamentos 
no parque eólico. Dessa forma, foram implementados os modelos de ventos utilizados 
anteriormente (rajada de vento, velocidade constante e rampa de vento) entre os 
aerogeradores. 

6.4.1  Curto-circuito trifásico 

As comparações entre modelos equivalentes são apresentadas para um curto-
circuito trifásico na barra de RFG 69 kV. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.1 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV. 
A Figura 6.49 mostra a comparação para os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Pode-se observar que existem diferenças entre os modelos para o período 
apresentado. Esse período é mostrado logo após a eliminação da falta, representando 
uma parte do transitório eletromagnético das curvas. 
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Figura 6.49: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.50 ilustra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Observa-se que as diferenças em 
relação ao modelo 1 tendem a permanecer em torno de um valor, à medida que é 
aumentada a quantidade de máquinas equivalentes, como já observado em 
comportamentos anteriores. Observa-se que a característica do gráfico apresenta um 
comportamento fora do padrão esperado, mas com pequenas diferenças entre modelos a 
partir do modelo com 16 aerogeradores equivalentes.    
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Figura 6.50: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra  de RFG 69 kV. 

b) Barra de IGA 69 kV. 
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A Figura 6.51 ilustra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 
equivalentes. Pode-se observar que essa figura apresenta um comportamento semelhante 
aos outros casos mostrados anteriormente para a barra de IGA 69, com características 
iguais antes da eliminação da falta e diferenças logo após a eliminação da falta.  

Figura 6.51- Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.52 mostra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Pode ser verificado que as diferenças 
em relação ao modelo com um único aerogerador equivalente tendem a aumentar no 
início, mas permanecem em valores bem próximos a partir do modelo 12, para o ponto 
analisado. Essa característica representa um comportamento próximo do padrão 
esperado. 
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Figura 6.52: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV. 
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c) Barra de NT 69 kV 
A Figura 6.53 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes, logo após a eliminação da falta. Observa-se que existem diferenças 
consideráveis apenas no primeiro ciclo após esse período. 

Figura 6.53: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.54 ilustra  a comparação entre os modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente para um ponto das curvas analisadas.  
Pode-se verificar que a característica do gráfico apresenta um comportamento esperado, 
em que à medida que se aumenta a quantidade de máquinas equivalentes, as diferenças  
em relação ao modelo 1 aumentam. Contudo, tais diferenças aumentam, mas tendem a 
permanecer em valores bem próximos entre os modelos, como pode ser observado na 
Figura 6.54.     
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Figura 6.54: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV. 
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6.4.2  Curto-circuito fase-terra 

As comparações entre modelos equivalentes são apresentadas  para um curto-
circuito fase-terra na barra de RFG 69 kV. O curto-circuito foi aplicado entre 7.0 e 7.4 
segundos. 

a) Barra de RFG 69 kV. 
A Figura 6.55 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 

equivalentes. Pode ser observado que foi enfatizado um período após a eliminação da 
falta, em que foram verificadas as maiores diferenças entre as curvas. 

Figura 6.55- Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.56 ilustra a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente. Pode-se verificar que, a partir do 
modelo com doze aerogeradores, as diferenças em relação ao modelo com um único 
aerogerador  tendem a permanecer em valores bem próximos. 
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Figura 6.56: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de RFG 69 kV. 
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b) Barra de IGA 69 kV 
A Figura 6.57 mostra a comparação entre os modelos equivalentes com 1 e 28 

aerogeradores equivalentes. Observa-se que existem pequenas diferenças entre os 
modelos já no transitório. 

Figura 6.57: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.58 ilustra a comparação entre os modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente, para um ponto analisado. Pode-se 
observar que o comportamento do gráfico apresenta uma característica próxima da 
esperada e apresentando pequenas diferenças para o ponto analisado.   
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Figura 6.58: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de IGA 69 kV. 

c) Barra de NT 69 kV. 
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A Figura 6.69 mostra a comparação entre os modelos com 1 e 28 aerogeradores 
equivalentes. 

Figura 6.59: Comparação entre as tensões na barra de NT 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

A Figura 6.60 apresenta a comparação entre modelos equivalentes em relação ao 
modelo com um único aerogerador equivalente, para um ponto analisado nas curvas. 
Pode-se observar que as diferenças são bem pequenas para o ponto analisado. 
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Figura 6.60: Comparação entre o modelo com um único aerogerador equivalente e os 
modelos equivalentes restantes para a barra de NT 69 kV. 

Enfim, pode-se observar que os comportamentos dos gráficos apresentados 
possuem características semelhantes, mesmo com a alteração no regime de vento, em 
relação ao fato de apresentarem diferenças entre as curvas no período logo após a 
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eliminação das faltas e características praticamente iguais no regime permanente.  No 
item a seguir serão analisados os resultados de acordo com os períodos de simulação. 

6.5 Análise dos resultados 

Os comportamentos das tensões analisadas podem ser observados 
acompanhando os valores das curvas antes, durante e após a aplicação das faltas.  

Os valores das tensões antes da aplicação das faltas apresentaram 
comportamentos praticamente iguais para todas as simulações analisadas, para um 
mesmo regime de vento, como pode ser observado na Figura 6.61, em que dois modelos 
equivalentes são comparados em um período de regime permanente. 

Figura 6.61: Comparação entre as tensões na barra de RFG 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes antes da falta com o regime de velocidade do vento variada. 

Durante o curto-circuito, os valores também ficaram bem próximos, ocorrendo 
algumas pequenas diferenças na aplicação do curto-circuito fase-terra. As Figuras 6.62 e 
6.63 mostram os comportamentos para o curto-circuito trifásico e fase-terra, 
características observadas para todas as simulações. 
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Figura 6.62: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes durante o curto-circuito trifásico com o regime de 

velocidade do vento variada. 

Na Figura 6.62, observa-se que o curto-circuito trifásico foi aplicado durante o 
período de 7.0 a 7.10 segundos e os modelos equivalentes apresentaram os mesmos 
comportamentos, sendo um fato ocorrido para todas as simulações analisadas e para 
todas as quantidades de máquinas equivalentes. 

A Figura 6.63 ilustra o comportamento da tensão de dois modelos equivalentes 
durante um curto-circuito fase-terra. Observa-se que os modelos também apresentam 
características semelhantes, com pequenas diferenças quando comparados ao curto-
circuito trifásico. 

   

Figura 6.63: Comparação entre as tensões na barra de IGA 69 kV para 1 e 28 
aerogeradores equivalentes durante o curto-circuito fase-terra com o regime de 

velocidade do vento variada. 
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As maiores diferenças encontradas entre os modelos foram após a eliminação do 
curto-circuito, período caracterizado pela ocorrência de oscilações por alguns ciclos. 
Após o período de oscilações, os modelos voltaram a apresentar as características 
presentes antes da aplicação da falta, ou seja, igualdade entre as curvas. Como as 
maiores diferenças ocorreram em ciclos após a eliminação das faltas, os resultados 
apresentados nos itens anteriores deram maior ênfase a esse período.   

Os resultados mostraram que o curto-circuito trifásico apresentou maiores 
diferenças em relação ao curto-circuito fase-terra. A barra de RFG 69 apresentou 
maiores diferenças em relação às outras barras, sofrendo maior influência nas 
oscilações, devido a maior proximidade com a aplicação da falta. 

Durante o período oscilatório, observou-se que, na maioria dos casos, à medida 
que os modelos equivalentes se aproximavam do modelo com 28 aerogeradores 
equivalentes, as diferenças se tornavam menores em relação a esse modelo. Como pode 
ser observado na Figura 6.64, em que são apresentadas as diferenças (em %) entre os 
modelos equivalentes e o modelo com 28 aerogeradores equivalentes, para uma 
simulação realizada. 

Diferença em Relação ao Modelo Equivalente 28  
(em %) para a barra de RFG 69 kV.
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Figura 6.64- Diferença em relação ao modelo equivalente 28 para barra de RFG 69 kV 
em uma simulação. 

No entanto, em alguns casos, o comportamento mostrado na Figura 6.64 foi 
verificado apenas nos modelos mais próximos do modelo 28, como poder observado na 
Figura 6.65. Essa característica ocorreu devido às diferenças entre modelos serem 
tomadas apenas por um único ponto em comum nas curvas, o que pode não representar 
o comportamento adequado durante as oscilações. Esse comportamento foi observado 
principalmente em comparações realizadas nos primeiros ciclos do transitório. No 
entanto, mesmo com essa característica fora do padrão esperado, pode-se verificar que 
com o aumento da quantidade de máquinas equivalentes, as diferenças entre modelos 
tendem a permanecer em valores bem próximos a partir de uma quantidade de máquinas 
equivalentes.   
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Diferença em Relação ao Modelo Equivalente 28  (em %)
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Figura 6.65- Diferença em relação ao modelo equivalente 28 para barra de RFG 
69 kV em uma simulação. 

Esses gráficos permitem avaliar a possibilidade de utilização de modelos 
equivalentes com mais de um aerogerador equivalente para se obterem maiores 
aproximações, por exemplo, em estudos de transitório eletromagnético. 

Um outro gráfico, que foi bastante apresentado, mostra o comportamento das 
diferenças dos modelos equivalentes em relação ao modelo com um único aerogerador 
equivalente e as diferenças entre modelos próximos.  

Dessa forma, esses gráficos permitem verificar que, a partir de um modelo 
equivalente, as diferenças entre modelos podem ser consideradas mínimas, sem a 
necessidade de utilização de um maior número de aerogeradores equivalentes para 
representar o parque eólico 
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Capítulo 7 

7  Conclusões 

O crescente aumento na utilização da geração eólica trouxe a necessidade de 
maiores estudos sobre os possíveis impactos ocasionados nos sistemas de potência com 
a entrada dos parques eólicos. Os parques eólicos são formados, normalmente, por 
dezenas a centenas de aerogeradores e são representados normalmente por modelos 
equivalentes em programas computacionais. A utilização de modelos equivalentes tem 
como vantagem o menor esforço computacional quando comparado ao modelo 
completo, além de proporcionar menores dificuldades de implementação. 

O trabalho teve como objetivos implementar modelos equivalentes de 
aerogeradores síncronos para verificar as possíveis diferenças entre modelos e a 
possibilidade de utilização de modelos equivalentes intermediários que melhor 
identifique o parque eólico. As simulações foram realizadas com a aplicação de faltas na 
barra de interconexão do parque com o sistema de potência para diferentes tipos de 
velocidade do vento e foi utilizado um modelo de parque eólico equivalente com as 
seguintes quantidades de aerogeradores equivalentes: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28 
aerogeradores equivalentes. 

Baseado nas simulações e nas análises apresentadas, as seguintes conclusões 
foram obtidas: 

- A utilização do modelo com um único aerogerador equivalente, para estudos de 
regime permanente, apresentou valores muito próximos dos outros modelos 
equivalentes para todos os regimes de ventos utilizados. Essa característica confirma a 
utilização de um modelo com um único aerogerador equivalente para representar o 
parque por completo, utilizado na maioria dos trabalhos observados, em estudos de 
regime permanente.  

- A utilização do modelo com um único aerogerador equivalente para o 
comportamento das tensões logo após a eliminação da falta, correspondente a um 
período de oscilação nas curvas, apresentou diferenças em relação aos outros modelos 
equivalentes e entre os modelos equivalentes. Essas diferenças podem ter sido 
ocasionadas pelas freqüências de ressonâncias dos cabos e pelos aerogeradores 
equivalentes, mostrando que, durante períodos transitórios, o modelo com um único 
aerogerador apresenta características diferentes para modelos com uma quantidade de 
máquinas equivalentes maiores. Sendo assim, para períodos como o transitório 
eletromagnético, devem-se utilizar modelos equivalentes que melhor retratem o 
comportamento do parque eólico durante esse período.  

- As simulações mostraram, que na maioria dos casos, as diferenças entre 
modelos equivalentes diminuem com o aumento da quantidade de aerogeradores 
equivalentes. Este resultado mostra a possibilidade de implementação de um modelo 
que, em vez de apenas uma máquina equivalente, utiliza uma certa quantidade de 
máquinas equivalentes para estudos de transitórios eletromagnéticos, já que esse foi o 
período onde ocorreram as maiores diferenças entre modelos.  

 Dessa forma, pode-se observar que de acordo com o tipo de simulação (regime 
permanente ou transitório eletromagnético) pode-se utilizar um modelo equivalente que 
apresente melhores resultados levando-se em consideração o esforço computacional e as 
aproximações desejadas para a aplicação.  

Para trabalhos futuros, pode-se utilizar um modelo com duas massas para os 
aerogeradores, o que poderia proporcionar melhores resultados nas respostas dinâmicas 
das máquinas. Outra análise importante, seria a verificação de um maior número de 
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pontos entre as curvas comparadas, o que poderia representar o comportamento 
adequando das diferenças entre os modelos equivalentes, quando se aumenta a 
quantidade de máquinas equivalentes para representar o parque eólico. Podem-se 
também utilizar os modelos equivalentes apresentados para estudos de estabilidade mais 
detalhados, para avaliar as possíveis diferenças entre modelos.    
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Apêndice A 

1 Dados de carga 

Obs.: Padrão de entrada do ATP (ligação Y). 

2 Dados de linha 
Obs.: 
Impedância TH (em pu na base S=100MVA  e V=230 kV).
R1=0.008765;   X1=0.05939. 
Ro=0.000876;   Xo=0.026986. 

C(µMho) LINHA Rp(Ω) Xp(Ω) Rm(Ω) Xm(Ω) 
Bp Bm 

NTD/IGA 
02J4 

1.096617 5.878248 0.401511 2.940711 21.84415 - 4.2007982 

NTD/IGA 1.996446 10.717011 0.734781 5.175207 38.15725 - 7.63145 

LOCAL R(ohm) X(ohm) C(µMho)-
shunt 

L(ohm)-
shunt 

CNT 69 179.03527 70.757851 - - 
VNE 69 328.49416     149.73859 - - 
IGA A 13.8 9.2700836     5.7469521 48046.629 - 
IGA B 13.8 11.78127     7.616488 32031.086 - 
CAM 13.8 20.830217     7.5535316 16015.543 - 
SBN 13.8 85.649589     39.100899 5356.0176 - 
ZBL 13.8 222.38217        121.29936 - - 
BCA 13.8 42.161264         15.321763 5356.0176 - 
DMA 13.8 47.669587     11.917397 5356.0176   - 
EXT 13.8 8.5744813       4.2679721 16015.543 - 
JCM 13.8 34.70893     23.322932 5356.0176  - 
CTS 69 1343.1959     440.73617 - - 
RFG 34.5 - - 2335.6401 - 
NTU II 69 - - 5461.0376 - 
NTU II 230 - - 567.10775 
CNT 69 179.03527 70.757851 - - 
VNE 69 328.49416     149.73859 - - 
IGA A 13.8 9.2700836     5.7469521 48046.629 - 
IGA B 13.8 11.78127     7.616488 32031.086 - 
CAM 13.8 20.830217     7.5535316 16015.543 - 
SBN 13.8 85.649589     39.100899 5356.0176 - 
ZBL 13.8 222.38217        121.29936 - - 
BCA 13.8 42.161264         15.321763 5356.0176 - 
DMA 13.8 47.669587     11.917397 5356.0176   - 
EXT 13.8 8.5744813       4.2679721 16015.543 - 
JCM 13.8 34.70893     23.322932 5356.0176  - 
CTS 69 1343.1959     440.73617 - - 
RFG 34.5 - - 2335.6401 - 
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02J5 
NTD/IGA 

02J7 
4.019871 14.232216 0.953787 6.719358 49.009312 - 9.8018624 

IGA/CTN 
02C3 

0.149178 0.534819 0.034914 0.258681 1.7503326 - 0.3500665 

IGA/EXT 
02C5 

0.964896 5.184729 0.355488 2.594745 19.253658 - 3.8507316 

IGA/VNE 
02C6 

0.733194 3.975435 0.276138 1.990098 14.702794 - 2.9405587 

EXT/DMA 
02V1 

9.250623 32.589045 2.199582 15.482772 109.74585 - 21.94917 

EXT/CTS 
02V2 

0.236463 0.834762 0.055545 0.411033 2.9755654 - 0.5951131 

EXT/RFG 8.37936 44.945427 3.080367 21.702225 163.89694 - 28.558426 

DMA/BCA 
02L1 

8.404752 29.603898 1.996446 14.063994 99.768956 - 19.953791 

CAM/JCM  
02J2 

12.594432 44.361411 2.991495 21.07536 148.07813 - 29.615627 

CAM/ZBL  
02J1 

33.982431 45.258066 2.664573 18.782145 120.94798 - 24.189596 

JCM/SBN 15.436749 54.375381 3.667557 25.833186 183.25982 - 36.651964 

EXT/CAM 3.381897 18.152106 1.244208 8.763414 64.762305 - 12.952461 

RF1 0.202 0.26058 0 0 196.31 0 
RF2 0.240 0.3096 0 0 233.24 0 
RF3 0.059 0.07611 0 0 57.33 0 
RF4 0.09882 0.08479 0 0 80.67 0 
RF 0.01 0.0129 0 0 9.71 0 

3 Dados dos Transformadores 

Obs.: Padrão de entrada do ATP, xp (reatância primária) e xs (reatância secundária).  

Local CIRCUITO xp(Ω) xs(Ω) S(MVA) 
NTD 230/69 01 34.09405     3.0684645 100 
NTD 230/69 02 33.8031     3.042279 100 
NTD 230/69 03 34.4379     3.099411 100 
NTD 230/69 04 33.1683     2.985147 100 
EXT 69/13.8 01 15.401835     0.6160734 20 
SBN 69/13.8 01 31.75587     1.2702348 5 
DMA 69/13.8 01 17.85375     0.71415 10 
BCA 69/13.8 01 40.56372     1.6225488 5 
BCA 69/13.8 02 67.70142     2.7080568 2.5 
ZBL 69/13.8 01 31.23216     1.2492864 5 
CAM 69/13.8 01 17.47287     0.6989148 10 
CAM 69/13.8 02 67.70142     2.7080568 5 
JCM 69/13.8 01 18.0918     0.723672 10 
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RFG 34.5/69 01 1.30637     5.2254 41/55 
RFG 0.4/34.5 01 0.00533 39.65 0.9 

4 Dados de Controladores 

Conversor DC/DC 
Limite Mínimo - Kp=100 

Tp=1.0 Limite Máximo - 

Limite Mínimo 0 Kq=1.0 
Tq=1.0 Limite Máximo 1000 

Inversor PWM 
Limite Mínimo - Kpd=75 

Tpd=1.0 Limite Máximo - 

Limite Mínimo -100 Kbd=1.0 
Tbq=1.0 Limite Máximo 1000 

Limite Mínimo - Kpq=100 
Tpq=1.0 Limite Máximo - 

Limite Mínimo 0 Kpq=1.0 
Tpq=1.0 Limite Máximo 1000 

Controle de Passo 
Kg 1000 - - 

Limite Mínimo -10 1/Tw 0.33 

Limite Máximo 10 

Limite Mínimo 0 Integrador(1/s) - 

Limite Máximo 25 

Controle de Campo 
Ki    0.25

Ti 0.50

Kd 0.28

K1 10 

T1 0.10
K2 1.0 

T2 0.40
K3 1.0 

T3 1.0 
K4 1.0 

T4 0.05
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