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1. Introdução 

O progressivo aumento da integração de PD nas 
redes eléctricas têm sido objecto de aprofundada 
investigação, quer por razões ambientais, quer para 
obter melhorias da continuidade de serviço e diminuir 
a dependência energética. No que se refere à operação 
de redes com elevados níveis de integração de PD, e 
que em condições normais de funcionamento se 
encontram interligadas com a rede de transporte 
(redes AT) ou de distribuição (redes BT), dois tipos 
de situação podem ser consideradas: 
- formação de ilhas programadas (na sequência da 
necessidade de proceder à manutenção das redes a 
montante) ou espontâneas (resultando de defeitos 
isolados por actuação das protecções), envolvendo a 
posterior análise da viabilidade da operação em load-
following; 
- desenvolvimento de estratégias de black-start, 
explorando as capacidades da PD, por forma a reduzir 
os tempos da reposição de serviço após um black out 
generalizado. 

Neste contexto foram desenvolvidas plataformas 
de simulação específicas para cada tipo de redes, de 
forma a avaliar o seu comportamento dinâmico no 
caso de ocorrência de defeitos e no caso de variações 
do consumo e da produção em certas unidades (eólica, 
hídrica, solar). A robustez dos correspondentes SEE 
nestas condições foi testada num vasto conjunto de 
cenários de exploração, onde foram consideradas 
restrições relativamente a tensão e frequência. 

Para a identificação de estratégias de black-start 
em redes BT com PD, foi ainda desenvolvida outra 

plataforma de simulação que permite o estudo de 
fenómenos transitórios rápidos associados aos 
momentos iniciais da reposição de serviço. 

 
2. Islanding de Redes AT/MT com PD 

Toda a análise efectuada baseia-se na avaliação 
do comportamento dinâmico do sistema na sequência 
de perturbações simuladas, tendo exigido uma 
modelização detalhada de componentes e sistemas de 
protecção. A rede aqui utilizada foi uma rede típica 
de distribuição AT situada no norte de Portugal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fig. 1. Esquema unifilar da rede AT estudada 
 

A participação da PD na regulação de frequência 
e reposição de serviço vem romper com um 
paradigma de exploração das redes eléctricas existente 
há alguns anos, onde o conceito de “ilha eléctrica” era 
tido como um problema e portanto uma situação a 
evitar. 

A viabilidade do funcionamento em rede isolada 
passa pela assumpção de que a PD, nomeadamente as 
unidades de maior potência instalada e com 
capacidade de controlo sobre a utilização do recurso 
primário, estariam dotadas de sistemas de regulação 
de velocidade. Admitiu-se ainda que as unidades de 
PD utilizando máquinas síncronas teriam capacidade 
de regulação automática de tensão, corrigindo os 
desvios de tensão face a uma referência estabelecida 
através da injecção de potência reactiva na rede. 

Para avaliar da capacidade da PD em satisfazer as 
necessidades da rede quando explorada de forma 
isolada, quer por perda da rede primária na sequência 
de perturbação a montante ou por reposição de serviço 
após colapso do sistema, foram considerados 
diferentes cenários de produção/consumo por forma a 
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permitir obter uma imagem tão completa quanto 
possível da possibilidade de adoptar estas estratégias 
de operação. 

 
2.1 Ilha Programada 

O isolamento de uma parcela de rede é suposto 
ser efectuado através de manobra de aparelhos de 
corte da rede, exigindo um conjunto prévio de acções 
de balanceamento de consumo face à produção local 
com o objectivo de aproximar de zero o trânsito de 
potências no ramo da rede que ao ser aberto 
concretizará o isolamento desta parte do sistema. 

O cenário escolhido para demonstração 
corresponde a um Vazio de Inverno Seco. Resumindo, 
pode-se referir que a produção neste cenário 
relativamente à ilha é de cerca de 53 MW (consumo 
local de 60 MW) sendo a produção total de potência 
reactiva de 10.5 Mvar (consumo local de 11 Mvar). 

O quadro de “quase” equilíbrio verificado 
proporciona à partida uma capacidade real da ilha ser 
auto-suficiente em termos de produção/consumo, 
tendo sido apenas necessário reduzir a carga em duas 
subestações para limitar a possibilidade de qualquer 
disparo das protecções. Foi necessário efectuar esta 
redução de carga porque, estando a regulação de 
frequência centrada em grupos hídricos (com um 
comportamento inicial muito particular) e estando as 
protecções reguladas para disparo instantâneo, não era 
possível assegurar sucesso à formação da ilha 
havendo o colapso do sistema. 

 
2.2 Ilha Espontânea 

No mesmo cenário foi também simulado um 
curto-circuito junto ao ponto injector, que levou à 
abertura da linha da rede de transporte por actuação 
das protecções de distância. Ainda no que diz respeito 
às protecções, tiveram de ser efectuadas alterações aos 
seus valores de regulação (relaxamento) para que, 
durante e após o defeito, não ocorresse colapso local. 
 
3. Islanding de Micro-Redes 

Prevê-se que a crescente integração de PD nas 
redes AT/MT se estenda às redes BT num futuro 
próximo, resultando no conceito de Micro-Rede 
(MR). Desta forma a MR corresponde a uma rede de 
distribuição BT onde são ligados sistemas de micro-
geração relativamente próximos das cargas [2]. Neste 
sentido, uma MR pode ser constituída a partir de uma 
rede de distribuição de uma zona urbana, de uma rede 
de um centro comercial ou de uma unidade fabril. 

Em termos de tecnologias actualmente 
disponíveis, os sistemas de micro-geração podem 
incluir diversos tipos de pilhas de combustível, micro-
turbinas a gás, sistemas eólicos e solar fotovoltaicos, 
juntamente com dispositivos de armazenamento de 
energia (flywheels, super-condensadores, baterias de 
acumuladores). Uma das tecnologias mais 
promissoras corresponde à produção combinada de 
calor e electricidade (CHP) em condomínios e 
instalações domésticas. 

3.1. Arquitectura da Micro-Rede 
Para além dos dispositivos atrás mencionados, 

uma MR inclui ainda um sistema de controlo 
hierárquico suportado por um sistema de 
comunicações a instalar para o efeito [2]. A 
efectivação desse sistema de comunicação com base 
na tecnologia PLC – Power Line Carrier é uma 
solução técnica economicamente interessante. 
 

 
Fig. 2. Arquitectura da MR 

 
Relativamente ao sistema de controlo, a gestão 

técnica e económica da MR é feita de forma 
centralizada por uma unidade designada de MGCC – 
MicroGrid Central Controller, a instalar no posto de 
transformação de onde deriva a MR. Para esse efeito, 
o MGCC pode incluir diversas funcionalidades, como 
sejam a previsão de cargas, despacho óptimo 
económico, avaliação de segurança dinâmica, etc. 
Durante o funcionamento em rede isolada, o MGCC 
assumirá ainda as funcionalidades de um sistema de 
controlo secundário semelhante ao de um AGC para 
controlo de frequência. O MGCC será ainda 
responsável pela gestão da estratégia de black-start, o 
que constitui uma vantagem decisiva tendo em 
consideração o interesse na redução dos tempos de 
reposição de serviço. Num nível hierárquico inferior, 
cada carga (ou grupo de cargas) e unidade de micro-
geração disporá de um controlador local, 
respectivamente load controller (LC) e 
microgenerator controller (MC). Com base em 
informação recebida a partir do MGCC, estes sistemas 
controlam as cargas (utilizando o conceito de 
interruptibilidade) e as unidades de micro-geração 
(controlo de potência activa e de tensão).  

 
3.2. Plataformas de Simulação 
 O estudo do comportamento dinâmico das MR 
requereu o desenvolvimento de plataformas de 
simulação, onde foram integrados modelos dinâmicos 
de diversas unidades de micro-geração [3] já 
referidas. A maioria dessas unidades é ligada à rede 
através de interfaces baseadas em electrónica de 
potência, pelo que foi também necessário o estudo e 
implementação de modelos dinâmicos dos sistemas de 
conversão de energia (AC/DC/AC). A plataforma de 
simulação explora as ferramentas MATLAB / 
Simulink para análises dinâmicas e EMTP – RV 
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(versão comercializada pela Hydro-Quebeque/EDF) 
para o estudo de fenómenos transitórios rápidos 
associados aos momentos iniciais do balck-start.  

Com base nessa plataforma foram desenvolvidas 
técnicas de controlo de tensão e de frequência para a 
operação em rede isolada, depois implementadas nos 
controladores locais de cada micro-gerador. Foi 
também considerada a inclusão de cargas controláveis 
(passos de deslastre e religação). A figura 3 evidencia 
o comportamento da frequência após um isolamento 
intencional com deslastre e relastre de cargas.  

 

Fig. 3. Frequência da MR 

Neste tipo de sistemas eléctricos verifica-se a 
ausência das tradicionais máquinas síncronas, 
essenciais para a regulação de frequência. São 
sistemas eléctricos dominados por interfaces baseadas 
em electrónica de potência, onde surgem novos 
desafios de controlo [4]: tratando-se de redes BT onde 
predomina a resistência sobre as reactâncias, os 
princípios de controlo tradicionais baseados no 
desacoplamento deixam de ser válidos.  

As plataformas de simulação desenvolvidas 
permitem a avaliação do comportamento dinâmico / 
avaliação de estabilidade do sistema e foram 
utilizadas para a identificação de parâmetros 
adequados a utilizar nos diversos controladores do 
sistema. Esta plataforma permite a simulação e análise 
de diversas perturbações: 

- formação de ilhas programadas ou espontâneas, 
incluindo deslastre automático de cargas 

- load following em rede isolada 
- curto-circuitos 

 A plataforma de simulação em ambiente EMTP-
RV permite a identificação da sequência de eventos 
com vista à reposição de serviço, tendo em 
consideração fenómenos transitórios rápidos 
associados aos momentos inicias do black-start. De 
entre os passos a analisar, há a destacar: a) o estudo da 
energização do transformador MT/BT (através da 
BT), para fixar de início o potencial do neutro da rede 
BT atendendo a que o seu ponto de neutro se encontra 
ligado à terra; b) a modelização completa de 
conversores electrónicos; c) a sincronização de micro-
geradores; e d) a sincronização com a rede MT. 

4. Resultados 
De modo a avaliar da possibilidade de 

funcionamento em rede isolada, foram realizadas 
diversas simulações em redes de teste, das quais se 
apresentam os resultados mais relevantes. 
 
4.1. Redes AT/MT com PD 
4.1.2. Formação de rede programada 

Neste caso efectuou-se inicialmente uma redução 
do consumo para equilibrar com a produção local, 
tendo-se posteriormente aumentado a produção na 
rede isolada via produção hídrica e eólica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Evolução da carga em Subestação AT/MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Evolução da frequência da rede isolada 

 Como se pode verificar, a carga cortada 
inicialmente para permitir o isolamento foi totalmente 
resposta dada a disponibilidade entretanto verificada 
de recursos primários locais (hídricos e eólicos). 
Verificou-se ainda que o sistema de regulação de 
frequência das unidades utilizadas para esse efeito 
apresentou robustez adequada, não sendo 
significativos os desvios de frequência verificados. 

4.1.2. Formação de rede espontânea 
 No caso de ocorrência de um defeito na rede a 
montante, analisou-se a viabilidade de formação 
automática de uma ilha, por actuação das protecções 
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isolando parte da rede explorada em antena e com 
produção própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Evolução da carga Subestação AT/MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Evolução da frequência da rede isolada 

 
Analisando a evolução da carga observa-se um 

comportamento transitório subsequente ao defeito, 
evidenciando ainda a existência de uma margem de 
reserva na rede para aumentos de consumos. É visível 
a forte perturbação que o defeito impõe na frequência 
da rede isolada, verificando-se um aumento da 
frequência do sistema em virtude da contribuição das 
máquinas para o defeito, sendo que os sistemas de 
regulação conseguem trazer ao seu valor de volta aos 
50 Hz ao fim de 50 segundos. 

4.2. Micro-Redes 
A figura 8 mostra a evolução a evolução da 

potência produzida pelos micro-geradores 
seleccionados para a regulação de frequência na MR 
na sequência de uma manobra de isolamento 
intencional.  

Trata-se de um cenário em que existia um 
desequilíbrio de cerca de 20 kW entre a carga e a 
produção na MR, o que levou ao deslastre de parte da 
carga nos momentos seguintes ao isolamento da MR, 
e que começou a ser religada em t=40s (figura 3). 

Na figura-9 apresentam-se os resultados relativos 
aos momentos iniciais de uma sequência de black-
start, onde se pode visualizar a energização do 

transformador (t=0.8 s), a sincronização de dois 
micro-geradores (t=3.9 s) e a ligação de uma carga 
(t=6 s). 

Fig. 8. Potência activa nos micro-geradores 

Fig. 9. Potência activa durante o black-start 
 

5. Conclusões 
5.1. Rede AT/MT 

A partir dos resultados obtidos foi possível 
verificar a viabilidade de operação em rede isolada, 
nomeadamente nas situações de ilha programada. 
Constatou-se ainda que o sucesso da formação de 
situações de ilha espontânea é bastante limitado, 
dependendo do cenário de operação, ou seja 
dependendo fundamentalmente da relação produção / 
consumo no interior da ilha que se pretende formar e 
da disponibilidade do recurso primário. 

 
5.2. Micro-Rede 

A PD pode assegurar o funcionamento em rede 
isolada, permitindo uma melhoria na continuidade de 
serviço. No que se refere às MR, há que desenvolver 
legislação no sentido de permitir o funcionamento em 
rede isolada de redes BT, tendo em consideração a 
definição de standards para facilitar a ligação dos 
micro-geradores e a definição de novos sistemas de 
protecção de modo a explorar as potencialidades que 
estes sistemas podem oferecer. 
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