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Resumo 
Actualmente, um dos maiores desafios para Operadores e Clientes de Sistemas de Energia 

Eléctrica são as cavas de tensão e as interrupções sentidas ao longo da rede. As cavas de tensão são 

uma das perturbações mais prejudiciais de Qualidade de Energia Eléctrica. São um dos principais 

factores causadores de interrupções em processos de produção contínua, a nível industrial, parando 

processos de produção e originando consequências desastrosas a nível financeiro. 

O principal objectivo desta dissertação será desenvolver, dimensionar e testar um sistema 

baseado em electrónica de potência com a capacidade de manter a estabilidade do perfil de tensão da 

rede durante a ocorrência de uma cava de tensão provocada pelo arranque de uma máquina 

assíncrona industrial. São o coração das indústrias modernas e o equipamento eléctrico mais utilizado, 
constituindo cerca de 60% da energia eléctrica gerada. 

É proposto um dispositivo electrónico da família dos FACTS conectado em paralelo, o 
STATCOM. Constituído por um Condensador DC, Inversor Trifásico e Sistema de Controlo, regula a 

tensão no ponto de ligação através da geração ou absorção de potência reactiva, controlando o fluxo 

de potência reactiva do Sistema.  

O Sistema proposto é constituído por uma rede de MT de 15 kV, fazendo a ligação à instalação 

industrial de BT através de um transformador de distribuição. Em ambiente Simulink, são simulados 

vários cenários e analisados os resultados, onde se verifica que o fluxo de potência reactiva é, 

efectivamente, controlado, permitindo a manutenção do perfil de tensão no ponto de ligação.  
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Abstract 
Currently, one of the biggest challenges for Electric Power Systems Operators and Clients are 

voltage sags and interruptions felt throughout the network. Voltage sags are one of the most damaging 

disturbances of Electric Power Quality. It is one of the main factors causing interruptions in continuous 

production processes, at an industrial level, stopping production processes and causing disastrous 

financial consequences. 

The main objective of this dissertation will be to develop, size and test a System based on 

electronic power with the ability to maintain the stability of the network voltage during the occurrence of 

a voltage sag caused by the starting of an industrial asynchronous machine. Considered the heart of 

modern industries and the most used electrical equipment in industrial plants, they represent about 60% 
of the electric energy generated. 

A parallel connected electronic device of the FACTS family, the STATCOM, is proposed. 
Consisting of a DC Capacitor, a Three-Phase Inverter and a Control System, it regulates the voltage at 

the Point of Common Coupling (PCC) through the generation or absorption of reactive power, controlling 

the reactive power flow of the System.  

The proposed System consists of a 15 kV MV network, connecting to the LV industrial plant 

through a distribution transformer. Using Simulink software, several scenarios and tests are simulated. 

The obtained results show that reactive power flow is, effectively, controlled, allowing the maintenance 

of the voltage profile in the PCC. 
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1 Introdução 
A energia eléctrica é considerada um “produto”, que tem características muito particulares. As 

dificuldades de armazenamento de maneira eficiente e a constante necessidade de controlo de 

qualidade em “tempo real” são exemplificativas disso mesmo, sendo essencial para o desenvolvimento 

da grande maioria dos sectores de actividade [1]. 

Desde a introdução da energia eléctrica no século XIX existiram desenvolvimentos tecnológicos 

significativos, dando origem aos sistemas de energia eléctrica modernos. Estes sistemas cresceram 
em complexidade e, hoje em dia, são o resultado de uma vasta rede de interligações de transmissão, 

diferentes tipos de recursos de geração e cargas. Devido a este avanço tecnológico e muitos outros 

avanços científicos, no último século a qualidade de vida da maioria das pessoas aumentou 

substancialmente [2] [3]. 

No panorama actual, onde cada vez existem mais redes interligadas e descentralizadas no que 

toca a produção de energia, a QEE assume um papel fundamental. A forma de onda da tensão 

proveniente da rede tem de cumprir determinados requisitos para que não existam perturbações ao 

nível dos consumidores, conectados à mesma [3] [4] [5]. 

Um fornecimento de energia eléctrica fiável é vital para qualquer tipo de equipamento eléctrico 

funcionar correctamente. Num cenário ideal, é expectável que o fornecimento de tensão a um 

determinado equipamento se mantenha constante e perfeitamente sinusoidal em qualquer tipo de 

circunstâncias. No entanto, devido a factores como o aumento da carga devido ao crescimento da 

população, maior sensibilidade das cargas ao desenvolvimento industrial, ao aumento de fontes de 

geração e imprevisibilidade das fontes de energia renovável as Redes de Energia Eléctrica encontram-

se cada vez mais sobrecarregadas e estão longe de ser ideais, tendo fornecimentos de tensão variantes 
no tempo e, ocasionalmente, interrompidos. Possuem dimensões extremamente grandes cobrindo 

várias cidades ou, em alguns casos, países, tendo milhões de consumidores em simultâneo. Todos 

estes aspectos fazem com que sejam falíveis a vários eventos imprevisíveis e que muitas vezes não 

podem ser controlados [6]. 

Desequilíbrios no perfil da tensão ao longo da rede eléctrica são um dos maiores desafios para 

operadores de sistemas. Existem duas temáticas centrais no que toca a perturbações em Sistemas de 

Energia Eléctrica (SEE): interrupções e cavas de tensão, sendo as últimas aprofundadas ao longo desta 

dissertação.  

As cavas de tensão são definidas como uma diminuição brusca da tensão no ponto de ligação 

do cliente á rede para um valor situado entre 5% e 90% da tensão nominal durante um curto período 

de tempo, geralmente entre 10 ms e 1 minuto, havendo de seguida o restabelecimento de valor próximo 
ao valor nominal de tensão. 

Afectam inúmeras áreas de actividade, sendo um dos principais factores causadores de 
interrupções em processos de produção contínua, a nível industrial. No passado, o equipamento 

utilizado para controlar processos industriais era, na sua maioria, mecânico, sendo bastante tolerante 
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a perturbações de tensão. Actualmente, os equipamentos industriais modernos utilizam uma grande 

quantidade de componentes electrónicos, bastante sensíveis a perturbações de tensão, fazendo com 

que a preocupação com os métodos de mitigação de cavas de tensão tenha vindo a crescer 

gradualmente [7].  

O equipamento industrial pode ser particularmente susceptível a problemas relacionados com 

cavas de tensão, pois encontra-se interconectado e o mau funcionamento de qualquer um dos 

componentes pode fazer com que toda a instalação se desligue, parando todos os processos de 

produção. Exemplos destas indústrias incluem plásticos, petroquímica, têxteis, papel, semicondutores 

e borracha. Várias cargas importantes podem ser impactadas, estando os motores, elementos de 

aquecimento e outras cargas trifásicas que possam estar ligadas em BT entre elas. 

Exemplos de equipamentos industriais afectados podem ser lâmpadas de alta intensidade 

(High-Intensity Discharge Lamps) e controladores lógicos programáveis (Programmable Logic 

Controllers). Relativamente às primeiras, as lâmpadas de mercúrio extinguem-se quando a sua tensão 
apresenta valores na ordem dos 80% relativamente ao seu valor nominal, necessitando de tempo para 

reiniciarem. No caso dos controladores lógicos programáveis representam uma categoria 

extremamente importante de equipamento industrial, porque todo o processo de produção se encontrra, 

geralmente, sob o controlo destes dispositivos. A sua sensibilidade relativamente a cavas de tensão é 

bastante variável, mas várias secções de um sistema PLC global são extremamente sensíveis a este 

fenómeno. 

É importante salientar que todo o processo de uma instalação industrial pode depender da 

sensibilidade de um único equipamento, sendo por vezes bastante difícil de identificar a fonte do 

problema após a interrupção [8]. É necessário que exista um conhecimento prévio por parte dos clientes 

industriais acerca do número esperado, profundidade e duração das cavas de tensão que possam 
afectar as suas instalações, para que possam tomar as medidas necessárias à sua mitigação.  

Esta dissertação aborda as cavas de tensão causadas pelo arranque de uma máquina 
assíncrona numa instalação industrial. Motores de indução ou máquinas assíncronas são o coração 

das indústrias modernas, sendo o equipamento eléctrico mais utilizado em todas as instalações 

industriais, consumindo cerca de 60% da energia eléctrica gerada. Apesar de serem consideradas 

relativamente confiáveis e robustas devido ao seu design simples e tecnologias de fabrico bem 

desenvolvidas continuam a ocorrer determinadas falhas, podendo ter consequências bastante severas 

e, no limite, levar à interrupção de processos industriais e até provocar acidentes desastrosos. Assim 

sendo, protecções, segurança e melhorias no rendimento e desempenho são de uma importância 

extrema devido a razões económicas.  

 As consequências inerentes a este tipo de perturbação em clientes industriais são variáveis, 

dependendo da amplitude e duração da cava de tensão. Vários estudos científicos comprovaram que 
cavas de tensão devido ao arranque de grandes motores de indução afectarão as operações de uma 

instalação industrial, provocando o mau funcionamento de outras cargas adjacentes. Quando a tensão 

diminui devido à ligação da máquina a corrente aumenta para valores bastante superiores ao seu valor 
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nominal, originando um grande aumento de temperatura e consequente sobrecarga no estator da 

máquina, resultando em falhas de isolamento do mesmo. A corrente de arranque da máquina 

assíncrona é considerada constante durante todo o processo de arranque, sendo cerca de três a sete 

vezes superior à corrente nominal, dependendo da utilização de arranque assistido ou não. De facto, 

se a corrente não for constante terá um pico inicial bastante elevado, (extremamente elevado para 

motores com baixo consumo de energia) descendo rapidamente para a faixa de valores mencionada 

anteriormente, mantida durante a maior parte do processo. Depois disso, a corrente é reduzida 
suavemente para o seu valor nominal [9]. 

Em termos estatísticos, o relatório sobre a qualidade de serviço elaborado pela EDP 

distribuição relativo ao ano de 2014 mostra que 85% das cavas de tensão registadas em barramentos 
de Média Tensão monitorizados teve uma duração igual ou inferior a 200ms com uma tensão residual 

igual ou superior a 80% da tensão nominal. Assim sendo, constata-se que as cavas se originam 

maioritariamente a partir de fenómenos de curta duração [10]. Causam perdas financeiras na ordem 

dos 86.5 biliões de euros por ano nos países europeus, representando 57% dos custos financeiros 

anuais devido a fracas condições de QEE. 

Segundo um estudo realizado pelo Electric Power Research Institute (EPRI) e pelo consórcio 

CEIDS para as indústrias americanas no ano de 2000, estimou-se que a economia daquele país sofreu 

uma perda anual de 119 a 188 biliões de dólares devido a cavas de tensão, interrupções de curta-
duração e outros problemas de QEE. 

1.1 Objectivo 
O principal objectivo desta dissertação é propor e avaliar um sistema baseado em conversores 

electrónicos de potência que consiga garantir a estabilidade do perfil de tensão na rede, mitigando o 

efeito de uma cava de tensão industrial provocada pelo arranque de uma máquina assíncrona. Dado 

ser uma cava com uma duração bastante prolongada e de profundidade considerável, pretende-se que 
sejam atingidos os valores mínimos admissíveis de funcionamento dos diferentes equipamentos da 

instalação industrial, para que não existam interrupções na produção. 

Para testar esta situação foi criada, em ambiente Simulink, uma rede de MT/BT que alimenta 

uma instalação industrial representada pela máquina referida anteriormente. São realizados vários 

ensaios em condições de funcionamento distintas, com o objectivo de avaliar o impacto da instalação 

do dispositivo proposto na estabilização do perfil da tensão no PCC. 

A solução proposta é o STATCOM, um sistema pertencente à família dos FACTS. Projectado 

para ser instalado na Rede de Energia Eléctrica (REE), é responsável por fornecer compensação de 

potência reactiva e melhorar os limites de funcionamento de tensão operacional com um tempo de 

resposta mais rápido comparativamente aos tradicionais Static Var Compensator (SVC). Conectado 

em paralelo, tem a capacidade de injectar uma corrente indutiva ou capacitiva independentemente da 

tensão do sistema AC, fornecendo controlo e suporte de tensão, controlo de potência reactiva e 
aumento da capacidade de transferência de energia. Fornece continuamente uma potência reactiva 
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variável em resposta a variações de tensão, auxiliando a estabilidade da rede. Funciona de acordo com 

os princípios de funcionamento do Voltage Source Converter (VSC), combinando uma modulação por 

largura de impulso (PWM) com comutações de milissegundos.  

 A origem do termo synchronous está relacionada com o facto de este dispositivo poder 

absorver ou fornecer potência reactiva em sincronismo com a necessidade de estabilização da tensão 

no PCC.  

1.2 Estrutura do Trabalho 
A dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. 

No primeiro capítulo é feito um enquadramento geral do sector energético actual, abordando a 

complexidade do mesmo e os problemas de QEE associados. É introduzida a problemática das cavas 

de tensão em ambiente industrial e algumas das suas consequências, dando especial relevância às 
cavas de tensão provocadas pelo arranque de máquinas assíncronas industriais. 

No segundo capítulo é abordada a temática da Qualidade de Energia Eléctrica. É feito o seu 

enquadramento no sector eléctrico actual, bem como a definição do seu conceito. São abordados os 
principais problemas de QEE dando especial ênfase às cavas de tensão, perturbação estudada nesta 

dissertação. 

No terceiro capítulo são estudados alguns métodos de mitigação de cavas de tensão, 

nomeadamente os dispositivos FACTS. No final do capítulo é feita a apresentação do dispositivo a 

utilizar nesta dissertação, o STATCOM. 

No quarto capítulo é elaborada a descrição completa do modelo do STATCOM: topologia, 

funcionamento e modulação do inversor trifásico de tensão, dimensionamento de todos os 

componentes a utilizar, processo de controlo aplicado e transformações de variáveis necessárias para 

a realização do mesmo. 

No quinto capítulo apresenta-se o modelo da rede com os respectivos elementos utilizados em 

ambiente Simulink e a simulação do mesmo. São elaborados três ensaios em diferentes condições de 

funcionamento para testar o comportamento do dispositivo dimensionado. 

No quinto capítulo apresenta-se o modelo da rede, os respectivos elementos utilizados em 

ambiente Simulink e a simulação do mesmo. São elaborados três ensaios em diferentes condições de 

funcionamento. 

No sexto capítulo são realizadas as conclusões da dissertação realizada e as perspectivas de 

trabalho futuro acerca desta temática.  
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2 Qualidade de Energia Eléctrica (QEE) 
A problemática da QEE no sistema energético adquiriu especial importância a partir do final da 

década de 80. O interesse pela mesma está directamente relacionado com as três entidades 

envolvidas: empresas do sector energético (responsáveis pela produção, distribuição e comercialização 

de electricidade), fabricantes de equipamento e consumidores de energia eléctrica. Problemas que 

afectam o fornecimento de electricidade, outrora ignorados e considerados toleráveis pelos produtores 

energéticos e consumidores são agora encarados como problemas reais e urgentes [11]. 

 Associada ao desenvolvimento tecnológico, também a economia mundial tem evoluído no 

sentido de uma maior dependência da energia eléctrica. A garantia de uma QEE elevada é um factor 

fulcral para que a competitividade das organizações em mercados globalizados seja assegurada, tendo 

em conta o aumento da sensibilidade de equipamento electrónico a perturbações e as baixas margens 

de lucro que as diferentes organizações obtêm. Concretamente, as indústrias baseadas em processos 

contínuos de produção e com elevada penetração de Tecnologias de Informação (TI) são as mais 

críticas. Assim sendo, torna-se fundamental a protecção adequada de todos os processos críticos numa 

determinada indústria, para que as diferentes perturbações de QEE não provoquem prejuízos avultados 
e diminuição dos níveis de produtividade da mesma [1]. 

Uma das medidas utilizadas por alguns países para que a QEE se mantenha em níveis 

satisfatórios foi a criação, a nível Europeu, de entidades reguladoras responsáveis pelo 

estabelecimento de padrões mínimos de Qualidade de Serviço e pela supervisão da aplicação dos 

mesmos por parte das operadoras energéticas [8]. 

No caso Português, a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE) realiza essa 

função. Monitoriza e avalia o desempenha de todas as operadoras de rede. Mediante o cumprimento 
ou incumprimento desses mesmos indicadores, incentivos ou penalizações económicas são atribuídas 

às mesmas. 

2.1 Conceito 
Globalmente, e não tendo uma definição concreta, há um consenso generalizado no facto de a 

qualidade ser a “adequação de determinado bem ou serviço à sua finalidade ou uso”. Aplicado ao 

domínio eléctrico, existe qualidade na energia fornecida por um determinado sistema eléctrico quando 
o funcionamento do equipamento eléctrico é garantido sem que ocorram alterações de desempenho 

significativas. 

Considerando a vertente de distribuição energética, QEE está relacionada com a qualidade e 

continuidade da onda de tensão. Estando em presença de condições normais de exploração, a tensão 

a fornecer ao Cliente é controlada pelos sistemas de distribuição e a corrente absorvida irá depender 

do tipo de carga que exista nas instalações. 

A temática da QEE pode ser abordada em duas vertentes: continuidade de serviço e qualidade 

da onda de tensão. A primeira é caracterizada pela frequência e duração das interrupções de 
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fornecimento de energia eléctrica, sendo a segunda definida pela forma de onda de tensão, amplitude, 

frequência e simetria do sistema trifásico de tensões. 

Relativamente às tensões disponibilizadas ao Cliente, o sistema trifásico de tensões é 

composto por três tensões sinusoidais com amplitude e frequência constantes, encontrando-se 

desfasadas de 120º no tempo. Qualquer tipo de alteração relevante nas características mencionadas 

anteriormente conduz à degradação da QEE [1]. 

2.2 Problemas de QEE 
Na perspectiva actual, a grande maioria da energia eléctrica é gerada em centrais 

electroprodutoras. A rede de transporte é responsável pela interligação das mesmas, garantindo 

respostas muito eficazes às variações de cargas do sistema. Consequentemente, não se verificam 

perturbações de amplitude ou frequência da tensão ao nível dos locais de geração, sendo a QEE 

bastante satisfatória. 

 
Figura 2-1 - Exemplo de Perturbações de QEE [12] 

 

Contudo, desde o local de geração até ao consumidor final, a instalação do Cliente, a energia 

eléctrica está exposta a uma grande diversidade de agentes perturbadores, originando uma 

degradação da sua qualidade [1]. A título exemplificativo, na Figura 2-1 podemos observar um gráfico 

com algumas perturbações de QEE que apresenta a percentagem de tensão afectada em função do 

respectivo período de duração. 
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A Tabela 2-1 mostra a categorização de alguns problemas de QEE, apresentando informação 

relativamente ao conteúdo espectral típico, duração e magnitude dos mesmos. Todas as categorias e 

respectivas descrições são bastante importantes para que se possam classificar resultados de medida 

e identificar os tipos de fenómenos responsáveis por perturbações de QEE [13]. 

 
Tabela 2-1 - Categorias e características de fenómenos electromagnéticos de um SEE [13] 

 

Devido à elevada quantidade de perturbações existentes num SEE apenas os fenómenos mais 

comuns serão discutidos nesta dissertação, tendo como base o Manual de Qualidade da Energia 

Eléctrica da EDP [1], dando especial relevância às cavas de tensão, sendo a única variação de tensão 

de curta duração mencionada. 

2.2.1 Desequilíbrio de Tensão 
Um sistema trifásico de tensões equilibrado é caracterizado por três tensões sinusoidais com 

valores eficazes iguais, tendo um desfasamento de 120º entre si. 



8 
 

 

Figura 2-2 - Equilíbrio de Tensões [14] 

Contrariamente, um sistema é considerado desequilibrado numa situação em que as três fases 

diferem em amplitude ou estão deslocadas do seu desfasamento normal de 120º, ou ambas.  Trata-se 
de um um problema de QEE bastante frequente na rede de distribuição de energia eléctrica de BT e 

em sistemas eléctricos que alimentam cargas monofásicas de grandes dimensões [15]. O desequilíbrio 

dos sistemas trifásicos de tensões ao nível de Transporte e Distribuição (T&D) é, de maneira geral, 

bastante reduzido, não causando perturbações significativas no funcionamento do equipamento. 

 

Figura 2-3 - Desequilíbrio de Tensões [14] 

A configuração e os componentes de uma rede de alimentação influenciam bastante a 

estabilidade da tensão fornecida, sendo o seu efeito amplificado com determinadas características do 

sistema, como impedâncias de linha desiguais, fusíveis queimados e, maioritariamente, partilha 

desigual de cargas monofásicas pelas três fases [16]. 

De facto, a grande causa de desequilíbrio de tensões é a distribuição assimétrica de cargas 

pelas fases, dando origem a sistemas de correntes desequilibradas e provocando quedas de tensão 

diferentes nas três fases, originando desequilíbrios nos sistemas de tensões. 

Em termos de MT e AT, a grande maioria das cargas é equilibrada. No entanto, há uma 

percentagem de cargas monofásicas e bifásicas que, a este nível, contribui consideravelmente para o 

desequilíbrio de sistemas trifásicos de tensões. Efectivamente, na indústria são utilizadas algumas 
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cargas monofásicas de grande potência, como fornos de arco, fornos de indução e sistemas de tracção 

eléctrica.  

Por outro lado, em BT a maioria das cargas são monofásicas. Mesmo garantindo a simetria em 

projecto, os ciclos de funcionamento das diferentes cargas podem originar desequilíbrios significativos 

[1]. 

Exemplos de áreas problemáticas podem ser REE rurais, constituídos por longas linhas de 

distribuição, bem como grandes sistemas de energia urbanos cujas grandes instalações comerciais 

impõem cargas monofásicas bastante exigentes do ponto de vista energético, nomeadamente de 

iluminação. 

Tensões desequilibradas podem originar efeitos adversos no equipamento e no sistema 

eléctrico, intensificadas pelo facto de um pequeno desequilíbrio nas tensões das fases poder causar 

um consideravelmente maior nas correntes dessas mesmas fases [17]. Este fenómeno leva ao 

sobreaquecimento de equipamento, amplificando as perdas e a queda do rendimento geral do sistema 

eléctrico, sendo considerado uma das perturbações de QEE mais indesejáveis em sistemas de 

distribuição de energia eléctrica de baixa tensão. Apesar da tensão no lado da transmissão estar bem 
regulada e equilibrada, a tensão a nível do utilizador pode tornar-se desequilibrada devido a variações 

de carga em cada uma das fases e diferentes impedâncias. Consequentemente, a indústria eléctrica 

procura sempre distribuir as cargas dos clientes de maneira uniforme entre as três fases das redes de 

distribuição [18]. 

2.2.2 Distorção Harmónica 
Trata-se de um fenómeno que tem oscilado bastante ao longo da história, tendo períodos de 

maior e de menor relevância. Referências a estudos sobre problemas das correntes harmónicas 

existem desde 1900, facilmente se encontrando artigos nas décadas de 30 e 40. 

Sabendo que até à década de 70 as cargas eléctricas eram predominantemente lineares, nos 

sectores eléctricos e comercial a energia eléctrica destinava-se maioritariamente à iluminação e ao 

aquecimento. Mesmo na vertente industrial a percentagem de cargas não-lineares era bastante 

reduzida, destacando-se os fornos, rectificadores e iluminação de descarga, sendo a força motriz a 
principal aplicação da energia eléctrica. 

A partir da década de 70 constatou-se uma grande aplicação de componentes electrónicos, 
como díodos, transístores e tirístores [1]. Outra das tendências que aumentou a relevância desta 

temática foi a necessidade de melhoramento do factor de potência por parte dos operadores de rede, 

de modo a evitar penalizações [19]. Consequentemente, e associada a cargas não-lineares que 

absorvem correntes não sinusoidais e provocam a distorção da forma de onda da tensão, a distorção 

harmónica é um problema de QEE que pode provocar mau funcionamento e perdas no equipamento e 

nas linhas de um SEE [20]. 
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A figura 5.1 ilustra este fenómeno, sendo aplicada uma tensão sinusoidal a uma resistência 

não-linear, onde a tensão e corrente variam de acordo com os gráficos apresentados. Enquanto que a 

tensão aplicada é perfeitamente sinusoidal, a corrente resultante encontra-se distorcida. Aumentado 

ligeiramente a tensão pode fazer com que a corrente duplique, originando com uma forma de onda 

diferente, sendo esta a origem da maioria das distorções harmónicas num SEE. 

 

Figura 2-4 - Distorção de corrente causada por resistência não linear [13] 

A figura 5.2 ilustra que qualquer forma de onda periódica distorcida pode ser descrita pela soma 
de várias sinusóides. Quando uma forma de onda é idêntica de um ciclo para o outro pode ser 

representada pela soma de ondas sinusoidais perfeitas, onde a frequência de cada sinusóide é um 

múltiplo inteiro da frequência fundamental da onda distorcida. A soma de sinusóides é denominada por 

série de Fourier, em homenagem ao grande matemático que descobriu o conceito [13]. 

 

Figura 2-5 - Representação em série de Fourier de uma forma de onda distorcida [13] 

Harmónicas podem ser definidas como tensões ou correntes sinusoidais com frequências 

múltiplas inteiras da componente fundamental (50 Hz) que caracterizam a distorção harmónica da 

tensão ou da corrente num determinado ponto do sistema eléctrico, podendo ser classificados pela 

ordem e frequência, entre outros. 

Relativamente à ordem, está relacionada com o múltiplo da frequência fundamental (2º, 3º, etc). 

Exemplificando, a 3ª harmónica ou harmónica de ordem 3 possui uma frequência três vezes superior à 

frequência fundamental. As harmónicas de ordem ímpar são muito mais significativas que as de ordem 
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par. As últimas devem-se á assimetria da corrente ou da tensão, na presença de uma componente 

contínua [1]. 

A quantidade de harmónicas é maior na rede de baixa tensão comparativamente com a rede 

de média tensão. As harmónicas na tensão ocorrem devido a harmónicos nas correntes, e são 

dependentes da impedância da rede. Uma rede forte (Potência de Curto-Circuito elevada), gera uma 

menor quantidade de harmónicas de tensão quando comparada com uma rede fraca (Potência de 

Curto-Circuito reduzida), na situação em que ambas são afectadas pelas mesmas harmónicas de 

corrente. No entanto, se a rede eléctrica estiver bem dimensionada, o impacto de harmónicas não 

causará qualquer problema. 

Geralmente, as harmónicas de ordem mais elevada são insignificantes para a análise do 

sistema. Embora possam causar interferência em dispositivos electrónicos de baixa potência, não são 

prejudiciais ao sistema de energia. Adicionalmente, torna-se complexo recolher dados suficientemente 

precisos para modelar sistemas eléctricos a estas frequências [13]. 

Para que possa ser feita a quantificação deste fenómeno, e considerando os valores das 

harmónicas mais significativas, é utilizado o conceito de taxa de distorção harmónica, Total Harmonic 
Distortion (THD). De acordo com a definição utilizada nas normas da IEC, é calculada através do 

quociente entre o valor eficaz das componentes harmónicas e o valor eficaz da componente 

fundamental, variando sempre entre 0% e 100% [1]. 

𝑇𝐻𝐷 =
}∑ 𝑆�([��)5�

��5

𝑆[��
	× 	100 = 	

}𝑆5([��)5 + 𝑆]([��)5 + ⋯+ 𝑆�([��)5

𝑆[��
	× 	100 (2.1)	

O aumento de THD reflecte-se no aumento das perdas de Joule, nas perdas por efeito pelicular, 

no efeito de proximidade e no aumento das correntes de neutro [21]. 

Relativamente à origem deste problema, a corrente absorvida por cargas lineares é 

proporcional à tensão de alimentação, e em sistemas de tensão sinusoidal esta corrente será também 

sinusoidal, não resultando em distorção harmónica. O mesmo não se verifica para cargas não-lineares 

(díodos, transístores, tirístores, entre outros) que não têm impedância constante com a variação de 

tensão. Assim sendo, a corrente não será proporcional à tensão, originando formas de onda não 

sinusoidais [1]. Adicionalmente, existe uma tendência para as correntes harmónicas que fluem das 

respectivas cargas serem transportadas para a fonte de alimentação, cujo efeito é hostil para outras 

cargas conectadas à mesma. Harmónicas geradas numa determinada parte do SEE originam o 
aumento de efeitos de ressonância noutra [22]. 

Em termos de possíveis consequências da distorção harmónica para equipamentos, materiais 

das redes ou instalações do Cliente, dependerão obrigatoriamente da susceptibilidade do equipamento 
e das características técnicas da rede. Aparelhos electrónicos apresentam maior sensibilidade, 

contrariamente a equipamentos como aquecedores resistivos que praticamente não são afectados pela 

distorção harmónica. 
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Este fenómeno manifesta-se através do aumento do valor eficaz da corrente ou da deformação 

das ondas de tensão ou de corrente. A subida de temperatura dos componentes eléctricos é 

consequência do aumento do valor eficaz da corrente, levando à degradação de isolamento, diminuição 

de rendimento e ineficácia dos sistemas de protecção. A deformação da onda de tensão é uma das 

consequências mais prejudiciais para o equipamento electrónico sensível, podendo causar 

perturbações consideráveis. 

2.2.3 Flutuações de Tensão 
Flutuações de tensão são definidas como variações cíclicas da tensão ou como séries de 

variações relativamente rápidas e aleatórias, geralmente entre 90% e 110% da tensão nominal. 

O conceito de tremulação ou flicker é definido pelo European Committee for Electrotechnical 

Standardization (CENELEC) como a “sensação de instabilidade visual provocada por um estímulo 

luminoso, cuja luminância ou repartição espectral flutua no tempo”. A principal causa deste fenómeno 
é atribuída à flutuação de tensão de alimentação dos sistemas de iluminação. 

As flutuações de tensão são maioritariamente provocadas por cargas de grande potência e 
com regimes instáveis, como fornos de arco e equipamentos de soldar [1], sendo os primeiros a causa 

mais comum de flutuações de tensão nos sistemas de transmissão e distribuição. 

 No entanto, flutuações de menor amplitude podem surgir devido a outros equipamentos, como 
motores de indução com cargas de binário pulsante [1]. 

Os efeitos mais comuns deste tipo de fenómeno são diminuição do desempenho e instabilidade 
das tensões e correntes internas de equipamentos electrónicos, bem como problemas de compensação 

de potência reactiva [23]. 

 
Figura 2-6 - Flutuações de tensão causadas pelo funcionamento de um forno de arco [23] 
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2.2.4 Oscilações de Frequência 
A frequência da tensão alternada depende da velocidade de rotação dos geradores. A 

estabilidade da mesma depende da garantia de equilíbrio entre a absorção e a geração de potência 

activa e, as suas variações são praticamente insignificantes em redes fortemente interligadas, devido 

à elevada capacidade de resposta das mesmas a variações de carga. 

 
Figura 2-7 - Oscilações de Frequência [24] 

 Especificamente no caso Português, não é expectável que ocorram oscilações consideráveis 

de frequência consideráveis a nível continental, pois os sistemas de T&D apresentam um excelente 

nível de interligação, existindo inúmeras ligações à rede Europeia. 

 Contrariamente ao caso mencionado anteriormente, é nas redes isoladas e de pequenas 

dimensões que são necessários cuidados redobrados no que toca a desvios de frequência que possam 

comprometer a estabilidade do sistema eléctrico e funcionamento do equipamento do Cliente. 
Equipamentos como máquinas rotativas de grande potência são sensíveis a variações de frequência 

na ordem dos 3 Hz a 4 Hz [1]. 

Oscilações de frequência podem fazer com que um determinado motor opere mais rápido ou 

mais devagar para igualar a frequência do sistema de alimentação, fazendo com que o mesmo opere 

de maneira ineficiente, sobreaqueça e se degrade devido ao aumento da sua velocidade e consumo 

de corrente adicional [24].  

2.2.5 Variações de Tensão de Longa Duração  
Variações no valor eficaz durante períodos de tempo superiores a um minuto são geralmente 

denominadas de longa duração. Relativamente às diferentes variações de amplitude, podem ser 
atribuídas a defeitos permanentes, variações de cargas e operações de comutação no sistema. Por 

exemplo, a comutação de um banco de condensadores ou a existência de uma carga de elevadas 

dimensões pode causar mudanças significativas na tensão. De acordo com a variação de amplitude da 

mesma, podem ser classificadas como sobretensões, subtensões e interrupções sustentadas. 

2.2.5.1 Interrupção Sustentada 

Quando o valor da tensão de alimentação é nulo durante um período superior a um minuto, a 

variação de tensão de longa duração é considerada uma interrupção sustentada. Estes tipos de 
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perturbações são maioritariamente permanentes, necessitando de intervenção humana para que 

possam ser solucionadas. 

 
Figura 2-8 - Interrupção Sustentada [25] 

O termo interrupção sustentada refere-se a fenómenos específicos do sistema de potência, não 
tendo relação com o termo interrupção (outage). Como definido no IEE Standard 100, este último não 

se refere a um fenómeno específico, mas sim ao estado de um determinado componente num sistema 

que não funcionou como seria expectável. Consequentemente, este termo foi adoptado para abordar 

especificamente a ausência de tensão durante longos períodos de tempo [13]. 

2.2.5.2 Subtensão 

Trata-se de uma diminuição do valor eficaz da tensão AC para valores inferiores a 90% da 

tensão nominal a uma determinada frequência, durante um período temporal superior a um minuto. 

São consequência de eventos de comutação opostos aos que originam sobretensões [13], 

sendo também o resultado de problemas a longo prazo que originam cavas de tensão [24]. 

 
Figura 2-9 – Subtensão [26] 

O termo brownout é geralmente utilizado para descrever períodos sustentados de subtensões, 

iniciados tendo como base uma estratégia específica de despacho por parte dos distribuidores 

energéticos para reduzir a procura de energia durante períodos extensos de alta exigência energética. 

Não havendo uma definição formal para brownout e, não sendo tão claro como o termo subtensão, 

deverá ser evitada a sua utilização. 

Podem causar sobreaquecimento em diversos equipamentos, levando a falhas em carga não 

lineares, como fontes de alimentação de computadores [24]. 
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2.2.5.3 Sobretensão 

Sobretensão é uma perturbação bastante relevante na QEE que pode influenciar o normal 

funcionamento de um determinado equipamento, forçando-o a funcionar fora das especificações 

operacionais e do fabricante, com o perigo de danificar o mesmo. Podem ser classificadas como 

sobretensões de baixa frequência, quando ocorrem à frequência do sistema eléctrico (50 Hz) ou como 

sobretensões de alta frequência, quando ocorrem a frequências consideravelmente superiores [1]. 

Trata-se de um aumento no valor eficaz da tensão AC superior a 110% a uma determinada 

frequência, com uma duração superior a um minuto. Geralmente, originam-se a partir de comutações 

de carga (desligando uma carga de grandes dimensões ou fazendo o carregamento de um banco de 

condensadores, por exemplo). Ocorrem devido ao facto de a rede ser demasiado fraca (Potência de 
Curto-Circuito reduzida) para a tensão desejada ou existência de controlo inadequado da mesma [13]. 

Adicionalmente, segundo a EDP, de entre os inúmeros factores causadores de sobretensões 

os fenómenos mais severos estão relacionados com descargas atmosféricas, descargas 
electroestáticas, manobras inerentes à exploração de sistemas de T&D e defeitos de isolamento. 

 
Figura 2-10 – Sobretensão 

São comuns em zonas onde as configurações do transformador de alimentação estão 

incorrectamente definidas. Verificam-se especialmente em zonas sazonais onde as comunidades 

reduzem o consumo de energia durante o período de menor necessidade mantendo-se, no entanto, as 

configurações para o período de maior necessidade energética [24].  

As consequências podem ser devastadoras. Sobretensões de elevada amplitude e energia dão 

origem à destruição das camadas de isolamento de componentes e a correntes elevadas que provocam 

o aquecimento excessivo dos mesmos por efeito de Joule, respectivamente. Provocam um aumento 

dos níveis de tensão nos barramentos DC das fontes de alimentação, originando avarias nos 

reguladores de tensão ou inversores. Tendo em conta todas estas características, a destruição de 

componentes eléctricos e electrónicos é um dos cenários a ter em consideração [1]. 
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2.3 Cavas de Tensão 
As cavas de tensão, principal objecto de estudo nesta dissertação, englobam-se na categoria 

de variações de tensão de curta duração, bem como todo o tipo de interrupções de curta duração. Cada 

variação pode ser classificada como instantânea, momentânea ou temporária, dependendo da sua 

duração, tal como definido na Tabela 2-1. 

2.3.1 Definição 
De acordo com a norma NP EN 50160:2001, uma cava de tensão caracteriza-se por uma 

diminuição brusca da tensão no ponto de ligação do cliente à rede para um valor situado entre 5% e 

90% da tensão nominal durante um curto período de tempo, geralmente entre 10 ms e 1 minuto, 

havendo de seguida o restabelecimento de valor próximo do valor nominal da tensão. Inicia-se quando 

o valor eficaz da tensão em algum local da rede eléctrica, seja numa única fase ou em várias, sofre um 

decréscimo para valores situados entre os 5% e 90% da tensão nominal. Opostamente, termina quando 

a tensão atinge um valor superior a 90% da tensão nominal [4]. 

Efectuando uma medição quantitativa acerca da ocorrência deste tipo de fenómeno, é utilizado 

um mapa de eventos acerca da amplitude da tensão de um determinado consumidor obtido pela EPRI 

(Electric Power Search Institute), representado na Figura 2-11. Podemos concluir que mais de 90% de 

todos os eventos registados tiveram uma duração inferior a 500 ms e uma amplitude de tensão 

remanescente superior a 50% [27].  

 
Figura 2-11 - Mapa de Eventos [27] 
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2.3.2 Caracterização das cavas de tensão 
O elevado número de ocorrências na rede, bem como o seu impacto num SEE, faz com que 

exista uma necessidade de compreensão deste fenómeno para a obtenção de resultados práticos que 

minimizem o seu impacto no fornecimento de energia eléctrica. Neste capítulo serão incluídos os 

principais parâmetros de cavas de tensão. 

2.3.2.1 Parâmetros relevantes 

Com o objectivo de caracterizar a perturbação com o menor número possível de parâmetros, 

para reduzir a complexidade e garantir fiabilidade de resultados, a análise das cavas de tensão traduz-

se em duas características base: tensão e duração. 

 
Figura 2-12 - Cava de Tensão [4]  

A tensão de uma cava de tensão é caracterizada pela sua amplitude ou profundidade. Pode 

ser definida como a diferença entre o valor da tensão nominal ou declarada (tensão de referência) e o 

valor da tensão eficaz durante a cava de tensão. Exemplificando, e considerando uma rede de BT 

portuguesa, para um evento cujo valor eficaz da tensão atinja 161 V (70%) a amplitude da cava de 

tensão será 30%. Apesar de não o considerarmos nesta dissertação, alguma da literatura relativa a 
esta temática define a amplitude como o valor eficaz da tensão durante a cava de tensão [1]. 

A duração da cava de tensão inclui o tempo de reposição do valor da tensão nominal ou 

declarada, pelo que o seu valor pode ser superior ao tempo de actuação das protecções, dependendo 
dos sistemas de protecção utilizados. A recuperação para o valor da tensão nominal pode ser imediata, 

linear ou por degraus. Se a cava de tensão ocorrer devido a um defeito dependerá da origem do mesmo, 

se houve eliminação completa do defeito ou se as protecções de ambos os lados da linha actuaram 

com um determinado intervalo de diferença. 

Na Figura 2-13 observa-se a evolução do valor eficaz de uma das tensões de fase durante uma 

cava e a descrição das características do evento, tendo como base as normas existentes. Considera-

se o início da cava quando o valor eficaz decresce repentinamente para um valor inferior a 90% da 

tensão de referência, 𝑈�. A perturbação mantém-se até a tensão atingir o valor de 92% da referência. 
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A razão para o acréscimo de 2% é estabelecida pela CEI 61000-2-8 devido à consideração do 

fenómeno de histerese. A duração da cava de tensão, ∆𝑇, é limitada pelos limites citados anteriormente, 

enquanto que a amplitude da cava, ∆𝑈, é o menor valor de tensão observado durante o evento [28]. 

 
Figura 2-13 - Descrição das características de uma cava de tensão através da análise do valor eficaz da tensão 

simples [28]  

2.3.3 Origem 
Muitas das vezes ocorrem através de fenómenos completamente aleatórios, como curto-

circuitos devido a fenómenos naturais (descargas atmosféricas, queda de árvores, vento, entre outras), 

mau funcionamento dos equipamentos eléctricos presentes nos consumidores e manobras de religação 

de disjuntores e relés de protecção [4] [5] [29]. 

Estão na sua maioria relacionadas com defeitos de isolamento nos sistemas de T&D ou nas 

instalações do Cliente, sendo caracterizadas por amplitudes elevadas junto do respectivo ponto de 

defeito. Podem ser críticas para a operação de uma determinada instalação industrial, sendo as mais 

preocupantes. Dependendo do tipo de defeito (simétrico ou assimétrico), as amplitudes das cavas de 

tensão podem ser iguais em cada fase ou não, respectivamente [30]. 

 Também podem estar associadas à ligação de máquinas e cargas de grande potência, embora 

de duração consideravelmente superior e amplitude reduzida. Ao longo da dissertação irão ser focadas 

as cavas de tensão com origem nas instalações do Cliente industrial. 

2.3.3.1 Defeitos nos sistemas de Transporte e Distribuição 

Sempre que acontece um defeito no sistema de T&D ou nas instalações do Cliente, constata-

se um aumento brusco da corrente no ponto de defeito. Num defeito numa linha de MT, por exemplo, 

o fluxo da corrente de curto-circuito através da impedância da linha em defeito dá origem a cavas de 

tensão, que por sua vez se irão propagar ao respectivo barramento de MT da subestação e, 

consequentemente, às restantes linhas adjacentes alimentadas a partir do mesmo. Outro dos 
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acontecimentos possíveis é a propagação destas mesmas cavas de tensão à rede de AT que alimenta 

a subestação, embora com atenuação.  

O esquema simplificado da Figura 2-14 irá ser utilizado para análise da propagação de cavas 

de tensão em sistemas de T&D, onde os pontos 1 a 5 representam zonas em defeito e os pontos A a 

D representam Clientes.  

 
Figura 2-14 - Esquema simplificado de um sistema de T&D [1] 

Geralmente, os defeitos ao nível dos sistemas de MAT representados pelo ponto 1 afectam 
todas as subestações alimentadas pelo sistema em questão. Consequentemente, todos os Clientes 

representados na figura são afectados por cavas de tensão, sendo expectável que o Cliente A seja o 

menos afectado devido à sua proximidade à central electro-produtora.  

Ao nível da rede AT um defeito terá, tipicamente, um impacto reduzido na rede de transporte 

de MAT, não existindo perturbação significativa no Cliente A. Contudo, os restantes Clientes a jusante 

serão sujeitos a cavas de tensão de amplitudes elevadas.  

Um defeito na rede de distribuição de MT irá provocar cavas de tensão de grande amplitude no 

Cliente D, seguidas de interrupção de alimentação. O Cliente A não é afectado, sendo o cliente B alvo 

de cavas de tensão de amplitude moderada e o Cliente C sujeito a cavas de tensão de grande 

amplitude. 

A existência de um defeito no ponto 4 provoca cavas de tensão de elevada amplitude no cliente 

C, sendo mais moderadas no caso do Cliente D. Finalmente, caso aconteça no ponto 5 a situação será 

totalmente oposta: O Cliente D sofrerá cavas de tensão mais severas que o Cliente C. Em ambas as 

situações não é expectável que os Clientes A e B sejam afectados [1]. 
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2.3.3.2 Defeitos nas instalações do Cliente e Ligação de Cargas de grande potência  

Neste tipo de situações, o impacto de defeitos nas instalações do Cliente pode ser 

caracterizado pela abordagem realizada anteriormente, tendo em consideração o nível de tensão em 

que as mesmas são alimentadas.  

Relativamente a cargas de grande potência, o arranque das mesmas provoca um aumento 

significativo da corrente absorvida da rede. Quando consideramos sistemas eléctricos modernos, que 

se encontram fortemente interligados, este aumento da potência solicitada é facilmente compensado 

pela rede. O problema encontra-se em determinados pontos remotos da rede, cuja potência de curto-

circuito é mais reduzida, podendo ocorrer cavas de tensão na sequência do arranque de cargas de 

grande potência.  

 A título exemplificativo, um motor de indução numa manobra de arranque directo tem a 

capacidade de atingir correntes 5 a 6 vezes superiores à corrente nominal. Inclusivamente, em motores 

de grande potência, estas correntes poderão provocar quedas de tensão com valores superiores aos 
valores admissíveis por lei. Por esta razão, as cargas de potência elevada devem ser sempre ligadas 

o mais próximo possível do ponto de entrega de energia às instalações do Cliente, através de circuitos 

exclusivos. 

Dado que motores de indução são cargas trifásicas equilibradas, as cavas de tensão que 

ocorrem devido ao seu arranque são simétricas. Cada uma das fases absorve, aproximadamente, a 

mesma corrente de arranque. A amplitude da mesma dependerá das características do motor e da 

capacidade do sistema no ponto específico onde o mesmo se encontra ligado. A figura seguinte 

apresenta a forma de onda de uma cava de tensão nas três fases, provocada pelo arranque de um 

motor de indução [4]. 

 
Figura 2-15 - Cava de Tensão devido ao arranque de um motor de indução [30] 
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2.3.4 Curvas CBEMA e ITIC 
 Devido à variação de tensão nos sistemas eléctricos, torna-se necessário definir limites para 

os quais esta variação é aceitável. Baseado neste facto, surgiu a curva Computer and Business 

Equipment Manufacturers Association (CBEMA), responsável por estabelecer os limites admissíveis 

para os quais o equipamento informático e de escritório deve funcionar adequadamente, sendo estes 

uns dos aparelhos mais susceptíveis a cavas de tensão. Esta curva apresenta os limites toleráveis do 

equipamento para cavas de tensão, interrupções breves e sobretensões.  

 
Figura 2-16 - Curva CBEMA [1] 

 

A curva CBEMA foi revista em 1996, surgindo uma nova versão denominada CBEMA 96 ou 

curva Information Technology Industry Council (ITIC). Em 2000 esta versão foi igualmente revista, 
passando a ser caracterizada pelo formato apresentado na Figura 2-17.  

 
Figura 2-17 - Curva ITIC [1] 

Tendo como base a mesma, todo o equipamento informático e de escritório em operação nos 

EUA deve ser totalmente imune a perturbações de tensão que se encontrem na zona sombreada. 
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Opostamente, é previsível que ocorram problemas de funcionamento quando as perturbações 

ultrapassam os limites de tolerância limitados pela zona sombreada [1]. 

2.3.5 Consequências e Impacto Económico 
As cavas de tensão são um factor de enorme preocupação na manutenção da QEE. Fazem 

sentir-se em motores de indução, motores síncronos, equipamento electrónico, máquinas de controlo 

numérico, variadores electrónicos de velocidade, contactores e sistemas de iluminação, entre outros. 

Tendo em conta a crescente incidência de cavas de tensão em instalações industriais sensíveis, este 

tipo de perturbação pode resultar em consequências económicas significativamente mais graves 

comparativamente a interrupções de tensão. 

Podem ocorrer em qualquer ponto da REE, e evitá-las é praticamente impossível. Reduzir o 

número e a gravidade de cavas de tensão sentidas por um consumidor, para lá do que é considerada 

uma boa prática a nível de engenharia, torna-se extremamente caro. 

Todo o tipo de equipamentos electrónicos são, até certo ponto, susceptíveis a cavas de tensão. 

Muitos deles são automaticamente afectados se a tensão diminuir até 90% da sua tensão nominal, 
mesmo que a duração seja apenas de um ou dois ciclos, ou seja, menos de 100 milissegundos. O 

tempo para reiniciar a produção devido a uma paragem não planeada pode demorar minutos, horas ou 

até mesmo dias, sendo os custos variáveis consoante o tempo de paragem.  

Cavas de tensão com a duração de alguns ciclos resultam em grandes perdas económicas, 

maioritariamente causadas por factores como custos de reparação, má qualidade de produto 

(afectando o nome da marca, da indústria e mesmo do próprio país em questão), insatisfação do 

Cliente, perdas relacionadas com o produto final (capacidade de produção afectada, custos de descarte 

e maiores exigências de inventário), perdas relacionadas com a mão-de-obra (funcionários ociosos, 

existência de horas-extra, limpezas e reparação) e custos adicionais (equipamento danificado, custos 

de oportunidades negociais perdidas e penalizações devido a atrasos nas entregas) [31]. 
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3 Mitigação de Cavas de Tensão  
Tradicionalmente os SEE, particularmente as redes de transporte, eram sobredimensionados 

para que os níveis de segurança se mantivessem elevados. Contudo, nas últimas décadas, os SEE 

têm vindo a ser explorados cada vez mais perto dos seus limites, tornando a sua gestão 

consideravelmente mais complicada [32]. 

No Mercado energético actual existe uma grande diversidade energética, a partir de onde é 

possível entender os meandros e a complexidade do fornecimento de energia eléctrica mundial. 

Actualmente existe uma rede altamente interconectada de linhas de transmissão dentro e fora das 

fronteiras de cada país. Estas conexões existem não apenas para garantir a entrega de energia, mas 

também possibilitam uma melhor utilização dos recursos existentes por parte das fábricas e dos centros 
de carga, com a finalidade de minimizar a capacidade total de geração e custo de combustível.  

 As interconexões de transmissão permitem aproveitar a disponibilidade de fontes e os preços 
de combustível para fornecer electricidade às cargas a um custo mínimo e com a máxima fiabilidade. 

Se o Sistema foi implementado utilizando geradores locais individuais, sem estarem conectados a um 

Sistema de rede, seriam necessários mais recursos de geração para alimentar as mesmas cargas com 

a mesma fiabilidade, originando custos mais elevados na produção de electricidade.  

O projecto da rede de transmissão deve ser feito minuciosamente para que seja alcançado um 

equilíbrio entre a geração e a transmissão, o que pode ser difícil de alcançar. Requer um estudo 

bastante complexo por parte dos planeadores do Sistema, tendo em conta tanto os recursos de geração 

como de transmissão.  

À medida que as transferências de energia aumentam, a operação do Sistema de energia como 

um todo torna-se cada vez mais complexa, existindo a possibilidade de se tornar menos seguro para 

enfrentar interrupções significativas. Pode levar a grandes fluxos de potência com controlo inadequado, 

potência reactiva excessiva e grandes oscilações dinâmicas em várias partes do sistema. Tudo isto 

fará com que as interconexões de transmissão não possam ser utilizadas no seu máximo expoente, 
podendo colocar a integridade do Sistema em perigo [2] [3] [5] . 

3.1 Dispositivos FACTS 
A solução ideal seria aumentar a capacidade de transmissão da rede, sem investimentos 

demasiados elevados, fazendo com que a mesma se torne mais eficiente sem que a segurança do 

sistema eléctrico seja comprometida.  

Uma alternativa interessante, que vem ao encontro deste novo cenário de flexibilidade 

acrescida do sector eléctrico, é a utlização de Flexible AC Transmission Systems (FACTS). Trata-se 

de um conceito tecnológico de gestão das trocas de energia eléctrica através de sistemas flexíveis de 

transmissão em corrente alternada, possibilitando novas estratégias de operação e controlo. Envolve, 
de maneira generalizada, inúmeros dispositivos de electrónica de potência que possibilitam uma maior 
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capacidade de rápida e continua alteração dos parâmetros que controlam a dinâmica de um sistema 

eléctrico [32]. 

O IEEE define os FACTS como “sistemas de transmissão de corrente alternada incorporando 

componentes electrónicos de potência e outros controladores estáticos para melhorar a capacidade de 

controlo e transferência de potência” [2]. A sua principal desvantagem prende-se com o facto de terem 

custos elevados associados, sendo bastante importante prever com elevado grau de precisão as 

melhorias que podem oferecer a um determinado Sistema, para que se possam avaliar adequadamente 

os benefícios financeiros gerais resultantes da sua instalação [33]. 

O sistema FACTS fornece regulação de tensão rápida, maior transferência de potência ao 

longo de linhas longas AC, amortecimento das oscilações de potência activa e controlo de carga no 

sistema em malha. Estão encarregues do controlo de tensão sob inúmeras condições de carga, 

equilíbrio de potência reactiva, aumento da estabilidade de transmissão de energia em longas 

distâncias e aumento da estabilidade de potência activa.  

Tal como referido anteriormente, a exigência colocada em redes de transmissão é cada vez 

maior devido ao desenvolvimento da indústria associado às necessidades da população. Para 
ultrapassar isso a utilização deste tipo de tecnologia tornou-se frequente, através da sua capacidade 

de permitir uma melhor regulação do fluxo de potência activa e reactiva na rede, aumentando a 

fiabilidade da mesma.  

É relevante constatar que a utilização de FACTS não resolverá todos os problemas existentes 

num SEE, sendo apenas uma alternativa para diferentes métodos e permitindo evitar a instalação de 

soluções consideravelmente mais caras [2]. 

A potência transmitida entre dois sistemas através de uma linha pode ser influenciada por 

actuação em três parâmetros: valor eficaz da tensão (𝑉1, 𝑉2), impedância da linha (𝑋𝑙) e desfasagem 

das tensões (𝜃 = 𝜃O − 𝜃5). Os FACTS actuam sobre um ou mais destes parâmetros; assim, os 

parâmetos a serem controlados dependem do objectivo a atingir, uma vez que a sua influência nos 

trânsitos de potencia activa e reactiva é distinta [32].     

3.2 Compensação de Potência Reactiva 
Em sistemas de energia de corrente alternada a geração e consumo de energia eléctrica devem 

ser constantemente regulados, pois os sistemas de transmissão e distribuição eléctricos não possuem 

armazenamento eléctrico significativo. A potência reactiva no Sistema afecta o perfil de tensão na linha: 

quando existe um excesso de potência reactiva no Sistema, a tensão na carga aumenta para valores 

superiores aos que são permitidos pelas normas utilizadas, com o intuito de garantir os padrões de 

qualidade de fornecimento. Por outro lado, se não existir potência reactiva adequada, o Sistema vai 

sofrer um colapso de tensão. Consequentemente, e com o objectivo de evitar que a tensão fornecida à 
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carga sofra demasiadas flutuações que possam afectar o desempenho geral do SEE, existe uma 

necessidade de compensação de potência reactiva [2]. 

3.3 Tipos de FACTS 
Os principais tipos de FACTS existentes no mercado contemplam a existência de dispositivos 

ligados em paralelo, em série e mistos (em série e em paralelo). Os primeiros destinam-se 

essencialmente ao controlo da potência reactiva e da tensão no barramento de ligação (um desses 
exemplos é o Static Synchronous Compensator, STATCOM, dispositivo estudado nesta dissertação). 

Os dispositivos ligados em série permitem controlar, em primeiro lugar, a potência activa e, 

acessoriamente, a potência reactiva, influenciando a impedância da linha. Um exemplo desse tipo de 

topologia é o compensador série síncrono estático (SSSC). Finalmente, os dispositivos mistos 

controlam selectivamente ou simultaneamente as potências activa e reactiva, como é o caso do 

controlador universal de potência (UPFC). 

 Relativamente aos dispositivos de compensação em paralelo, têm a possibilidade de controlar 

a tensão em regime estacionário e, de seguida, auxiliar a rede à qual se encontram ligados a reagir às 

adversidades, injectando potência reactiva durante um defeito, por exemplo [32]. 

Na Figura 3-1 é possível observar uma representação estatística do tipo de dispositivos FACTS 

instalados globalmente. Uma análise do desempenho dos diferentes dispositivos apresenta-se na 

Tabela 3-1, 

 

 
Figura 3-1 - Instalação Global de controladores FACTS [34] 
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Tabela 3-1 - Desempenho dos diferentes controladores FACTS [34]  

 

3.3.1 Configuração em Série 
Este tipo de ligação consiste na injecção de tensão em série com a linha. Trata-se de uma 

maneira eficiente de controlar o fluxo de potência na linha e melhorar a estabilidade. Desde que a 

tensão se encontre em quadratura com a corrente da linha, o controlador em série absorve ou injecta 

potência reactiva dependendo das necessidades do Sistema. Qualquer outro factor de deslocamento 

entre a tensão e a corrente resultará também no fluxo de potência activa (injecção ou consumo) [2]. 

Um dos exemplos de compensador em série é o SSSC (static synchronous series 

compensator). Trata-se de um conversor ligado em série com uma linha de transmissão, tal como 

demonstrado na Figura 3-2. Controla a queda de tensão numa linha de transmissão através da injecção 

de uma tensão em quadratura com a corrente na linha, controlando a potência transmitida [35]. 

 
Figura 3-2 - Linha de transmissão com um SSC [35] 

A Figura 3-3 apresenta dois outros tipos de compensadores em série, o TCSR (thyristor-

controlled Series Reactor) e o TCSC (thyristor-controlled series capacitor), que podem ser utilizados 

para realizar o controlo do fluxo de potência e amortecimento de oscilações de potência.  
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Figura 3-3 - Exemplos de configurações em série [2] 

3.3.2 Configuração em Paralelo 
Este tipo de compensadores injectam corrente no Sistema no denominado PCC (point of 

common coupling). Pode estar conectado no meio da linha, onde controla a tensão para que a mesma 

mantenha o mesmo perfil ao longo de toda a linha, ou no fim da linha. Neste último caso, estarão ligados 
em paralelo com a carga e, a partir deste ponto, regularão a tensão para que variações da mesma 

devido a instabilidades de carga ou a problemas de geração possam ser mitigadas [2]. 

Um dos exemplos mais significativos deste tipo de compensadores, para além do STATCOM, 

é o SVC (Static Var compensator). Trata-se de outro controlador electrónico de potência ligado em 

paralelo, com capacidade de trocar potência reactiva com a rede. É baseado em tirístores e utiliza 

componentes passivos, como condensadores ou indutores, para produzir ou consumir potência 

reactiva. A configuração da Figura 3-4 é um exemplo de uma das suas possíveis estruturas.  

 
Figura 3-4 - Linha de transmissão equipada com SVC [35] 

A potência reactiva pode ser controlada através da variação do ângulo de disparo dos tirístores 

ou através da comutação para ON ou OFF de um determinado número de componentes passivos. 

Comparativamente com o STATCOM é sem dúvida uma alternativa mais barata, mas sem as rápidas 

propriedades dinâmicas do mesmo [35]. 

Devido à sua importância no aumento da capacidade e estabilidade do Sistema são bastante 

utilizados desde o momento do seu aparecimento, sendo desenvolvidas novas soluções para projectos 

específicos e para optimização do seu rendimento. Dentro dos SVC, os mais populares são: thyristor 

controlled reactor (TCR), utilizado para consumir potência reactiva; thyristor switched capacitor (TSC), 
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responsável por fornecer potência reactiva ao sistema; thyristor switched reactor (TSR), semelhante ao 

TCR mas com a vantaem de não injectar correntes harmónicas no sistema; mechanically switched 

capacitor (MSC), um banco de condensadores utilizado para responder à necessidade de potência 

reactiva em regime estacionário. Algumas destas configurações encontram-se esquematizadas na 

Figura 3-5.  

 

 

Figura 3-5 - Configurações do SVC [2] 

São maioritariamente utilizados em centros de cargas para mitigação de perturbações de rede 

em cargas sensíveis. Isolando as cidades do efeito provocado por perturbações como defeitos, 

desempenha um papel crucial na regulação diária de tensão, que variaria de acordo com os padrões 
de carga se não existisse este dispositivo. 

Em áreas industriais o equipamento é bastante vulnerável a alterações de carga. A instalação 

do SVC evita níveis de tensão baixos durante oscilações de potência e previne a existência de sobre 
ou subtensões temporárias no caso de perda de grandes linhas de transmissão ou subestações de 

geração [2]. 

3.3.3 Configuração Mista 
Um dos dispositivos pertencentes a esta categoria é o Unified Power flow controller (UPFC), 

resultando da combinação de um STATCOM e um compensador em série, como um SSSC. 

 A Figura 3-6 representa a configuração básica do UPFC. Consiste numa combinação de um 

STATCOM e um compensador em série cujos terminais DC se encontram conectados a um 

condensador DC comum. O dispositivo em série actua como uma fonte de tensão controlável, enquanto 

que o dispositivo em paralelo funciona como uma fonte de corrente controlável. Permite um fluxo 

bidireccional de potência activa entre os terminais em série e em paralelo do PCC e do STATCOM. 

Tem a capacidade de controlar a tensão, impedância e ângulo da linha de transmissão, ou controlar o 

fluxo de potência activa e reactiva na linha [36]. 
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Figura 3-6 - Configuração básica do UPFC [36] 

3.4 Solução Proposta 
A solução proposta nesta dissertação é o STATCOM. Trata-se de um equipamento electrónico, 

conectado em paralelo, utilizado para regular a tensão no ponto de ligação, através do controlo 

adequado do fluxo de potência reactiva [32]. Também denominado ASVG (Advanced Static Var 

Generator), é um dos dispositivos FACTS de nova geração reconhecido como uma das tecnologias 

chave dos SEE futuros [37]. 

 Pertence à família dos compensadores em paralelo, permitindo o controlo de corrente indutiva 

e reactiva que pode ser fornecida ou consumida independentemente do Sistema de tensão AC.  

As primeiras aplicações desta tecnologia tiveram o seu início com a utilização do compensador 

VAR estático, SVC, mencionados anteriormente. Recentes avanços tecnológicos na área da 

electrónica de potência possibilitaram a utilização de uma nova geração de dispositivos FACTS 

baseados em conversores DC/AC (inversores), utilizando semicondutores totalmente controlados. O 

STATCOM integra esta nova geração de dispositivos.  

Relativamente à sua composição, o STATCOM é usualmente constituído por quatro elementos 

básicos: transformador de acoplamento, inversor, sistema de controlo e condensador DC, tal como se 

pode observar na Figura 3-7.  

 
Figura 3-7 - Esquema simplificado do STATCOM [32] 
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O transformador, se existir, possibilita a ligação do dispositivo à rede, uma vez que, geralmente, 

opera em níveis de tensão distintos; o inversor, conjuntamente com o Sistema de controlo e o 

condensador DC, origina o chamado conversor de fonte de tensão (VSC). Constituído por um conjunto 

de semicondutores totalmente controlados (por exemplo, GTO ou IGBT, sendo o segundo utilizado 

nesta dissertação), o inversor tem como função gerar uma onda de tensão alternada, a partir da tensão 

aos terminais do condensador [32]. 

 Fornece suporte de tensão através da geração ou absorção de potência reactiva no PCC, 

através de uma tensão de saída trifásica controlável. Alterando essa mesma tensão a troca de potência 

reactiva entre o conversor e o sistema AC pode ser controlada. Assumindo que a tensão do Sistema 

eléctrico é constante, se a tensão do STATCOM for diminuída para valores abaixo da tensão do sistema 
eléctrico no PCC é produzida uma corrente atrasada relativamente à tensão, absorvendo potência 

reactiva (modo indutivo). Se a tensão do STATCOM for aumentada para ser maior que a do sistema 

eléctrico no PCC é produzida uma corrente em avanço relativamente à tensão, fornecendo potência 

reactiva (modo capacitivo) [2]. Assim sendo, variando a injecção de corrente indutiva ou capacitiva, é 

possível fazer a regulação da tensão no barramento de ligação [32]. 

 

Figura 3-8 - Diagrama simplificado de um STATCOM ligado a uma rede de distribuição [38] 

 

Na Figura 3-9 é possível observar a característica tensão – corrente do STATCOM. Tal como 

é ilustrado, se a tensão da rede se desviar significativamente da tensão de referência (𝑉���) o 

STATCOM permite compensar o Sistema através do fornecimento de uma corrente máxima constante, 

podendo esta ser indutiva ou capacitiva (𝐼��� ou 𝐼���, respectivamente). No caso de a tensão da rede 

ser menor que a tensão minima de funcionamento do STATCOM (𝑉10���) o STATCOM deixará de ter 

capacidade para fornecer a corrente capacitiva máxima (Imin), sendo assim forçado a seguir a 

característica representada na Figura 3-9 [32]. 
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Figura 3-9 - Característica tensão-corrente do STATCOM [32] 

Comparativamente com o SVC e com outros compensadores convencionais de potência 

reactiva, o STATCOM apresenta inúmeras vantagens. Entre elas, tem um desempenho dinâmico 

consideravelmente superior aos restantes compensadores. A Figura 3-10 mostra um limite de operação 

muito superior do STATCOM relativamente ao SVC, por exemplo [37]. 

 
Figura 3-10 - Comparação entre características V-I do SVC e do STATCOM [33] 

A adaptabilidade, flexibilidade e controlabilidade do STATCOM fazem com que esta tecnologia 
seja utlizada para substituir recursos de gerações anteriores. A implementação deste dispositivo 

apresenta vantagens notórias: o perfil de tensão é mantido ao longo da linha, permite compensação 

através da potência reactiva e recuperações rápidas na eventualidade de uma cava de tensão [2]. 

A Figura 3-11 é um indicativo da pesquisa que tem vindo a ser efectuada na área de aplicações 

do STATCOM, sendo claro que o controlo de tensão num sistema eléctrico é a sua principal 

característica. A utilização deste dispositivo para melhorar a estabilidade de sistemas e mitigar 

perturbações de QEE é igualmente evidenciada, bem como a sua proliferação nas energias renováveis 

[34]. 
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Figura 3-11 - Crescimento do STATCOM [34] 
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4 Modelo do STATCOM 
Neste capítulo será feita uma exposição detalhada do STATCOM proposto para mitigar cavas 

de tensão industriais. Utiliza um inversor trifásico de tensão, cuja descrição é feita seguidamente. O 

dimensionamento dos diferentes componentes, transformações auxiliares de variáveis e processos de 

controlo utilizados serão igualmente abordados. 

4.1 Inversor Trifásico de Tensão 
Os inversores trifásicos de tensão (VSI – Voltage Source Inverter) são utilizados nas aplicações 

de média e alta potência. O objectivo é fornecer uma tensão trifásica a partir de uma fonte continua, 

onde grandezas como amplitude, fase e frequência da tensão devem ser sempre controláveis.  

4.1.1 Topologia 
A topologia de um inversor trifásico de tensão encontra-se representada na Figura 4-1. Apesar 

de a maioria das aplicações necessitar de ondas de tensão sinusoidais (variadores de velocidade, 

UPSs e FACTS, entre outros), outras precisam de tensões arbitrárias, como é o caso dos filtros activos 

e compensadores de tensão. Devido ao facto de serem constituídos por interruptores, as ondas de 

saída de um inversor são compostas por valores discretos, sendo necessária a inclusão de um filtro 
entre o inversor e a carga [27]. 

 
Figura 4-1 - Inversor de Tensão Trifásico 
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Os semicondutores utilizados nesta dissertação são IGBT’s. Geralmente são utilizados em 

conversores electrónicos de potência com tensões e potências elevadas, e que requerem uma 

frequência de comutação relativamente elevada. 

 Actualmente, existem conversores no mercado constituídos por módulos IGBT compactos, com 

reduzidas indutâncias parasitas. 

4.1.2 Funcionamento 
Os inversores trifásicos são constituídos por 3 braços. Devido a restrições topológicas 

relacionadas com a necessidade de prevenir curto-circuitos no lado contínuo, os dois grupos de 

dispositivos semicondutores do mesmo braço de potência devem estar em estados complementares. 

Assim sendo, os estados dos dispositivos semicondutores de potência do mesmo braço 𝑘	(𝑘 = 𝐴, 𝐵, 𝐶) 

podem ser representados por uma função 𝛾�, dita de existência ou de comutação. 

𝛾� = �1 → 	𝑆O�	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧	𝑒	𝑆5�	𝑎𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒	0 → 	𝑆O�	𝑎𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒	𝑒	𝑆5�	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧
 

As tensões em cada braço, 𝑣�	(𝑘 = 𝐴, 𝐵, 𝐶), podem ser expressas em função de 𝛾�: 

𝑣� = 𝛾�𝑈 (4.1) 

 Sendo 𝑉�£ as tensões simples à saída do conversor, as tensões compostas são definidas por: 

𝑣¤¥ = 𝑣¤ − 𝑣¥ = (𝛾¤ − 𝛾¥)𝑈 = 𝑉¤£ − 𝑉¥£ 

𝑣¥¦ = 𝑣¥ − 𝑣¦ = (𝛾¥ − 𝛾¦)𝑈 = 𝑉¥£ − 𝑉¦£ (4.2) 

𝑣¦¤ = 𝑣¦ − 𝑣¤ = (𝛾¦ − 𝛾¤)𝑈 = 𝑉¦£ − 𝑉¤£	

Através de algumas manipulações algébricas, obtêm-se as já conhecidas expressões das 

tensões simples: 

 

𝑉¤£ =
(2𝛾¤ − 𝛾¥ − 𝛾¦)𝑈

3 	

𝑉¥£ =
(2𝛾¥ − 𝛾¤ − 𝛾¦)𝑈

3
(4.3)	

	

𝑉¦£ =
(2𝛾¦ − 𝛾¤ − 𝛾¥)𝑈

3 	
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Tendo em conta os valores das funções 𝛾¨, as tensões de saída do conversor podem assumir 

oito estados (2]) de entre todas as 2© combinações existentes, representados na Figura 4-2. 

 
Figura 4-2 - Estados possíveis dos dispositivos semicondutores de potência do inversor trifásico [39] 

 Os estados possíveis podem ser representados por vectores de tensão, com componentes 𝑉¤, 

𝑉¥ e 𝑉¦ num referencial 𝐴𝐵𝐶 a 120º, ou por vectores em coordenadas 𝑉ª e 𝑉«, num referencial ortogonal 

𝛼𝛽 (Figura 4-3). [39] 

Tabela 4-1 - Vectores possíveis no inverso trifásico [39] 
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Figura 4-3 - Vectores do inversor trifásico no plano 𝛼𝛽 [39] 

4.1.3 Modulação 
Para obter tensões alternadas com menor conteúdo harmónico ponderado em conversores 

trifásicos é utilizada a modulação de largura de impulso. São utilizadas três modulantes sinusoidais, 

cos(𝜔𝑡), desfasadas de 120º entre si, de frequência fundamental 𝜔 = 2𝜋𝑓, em que 𝑓 = 50	𝐻𝑧, cuja 

amplitude é definida pelo índice de modulação 𝑚�(𝑚� ∈ [0,1]). Esta onda sinusoidal modula a portadora 

triangular r(t) cuja frequência deve ser um múltiplo ímpar do triplo da frequência da modulante, ou seja, 

deve ter um índice de pulsação 𝑝 = 3(2𝑛 − 1), (	𝑛 ∈ 𝑁) para garantir simetria de meia onda e de quarto 

de onda minimizando o conteúdo harmónico. 

O modulador SPWM, Figura 4-4, gera a variável 𝛾� que comanda o braço k do inversor (os 

comandos das fases B e C obtêm-se atrasando respectivamente de 1/3 e 2/3 do período fundamental 

os sinais da fase A).  

𝛾� = �1			, 𝑠𝑒	𝑚� sin(𝜔𝑡) > 𝑟(𝑡)	
0			, 𝑠𝑒	𝑚� sin(𝜔𝑡) < 𝑟(𝑡)	 (4.4) 

Na Figura 4-4 podemos observar o processo de modulação. Na parte superior da figura é feita 

a modulação comparando as três modulantes sinusoidais, de cada uma das fases, com a portadora 
triangular. A partir daí são gerados os seis sinais de disparo dos semicondutores do inversor, estando 

organizados em pares (dois por braço) e funcionando em estados complementares. 
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Figura 4-4 - Modulador SPWM, portadora, modulante e sinal 𝛾 de cada um dos dispositivos semicondutores [40] 

4.2 Dimensionamento 
Nesta secção apresentam-se os dimensionamentos dos componentes de fitragem de ligação 

à rede e do condensador do andar DC, efectuados para a realização das simulações apresentadas no 

capítulo seguinte. 

 

Figura 4-5 - Esquema simplificado do sistema a dimensionar 

Para garantir o correcto funcionamento do inversor, a tensão de alimentação contínua 𝑈¸¦ tem 

de verificar (4.5), onde 𝑉¹ é o valor eficaz composto da tensão da rede de BT. 

𝑈¸¦ > √2	𝑉¹ (4.5) 
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O valor escolhido para as simulações desta dissertação foi 𝑈¸¦ = 2000V [12]. 

4.2.1 Filtro de ligação à Rede 
Para minimizar as harmónicas de corrente de alta frequência geradas pela elevada frequência 

de comutação dos semicondutores são necessários componentes de filtragem na ligação do 

STATCOM ao PCC. O seu dimensionamento depende da tensão do condensador no lado DC, da 
frequência de comutação e do ripple da corrente. 

Para o modelo do inversor trifásico considerou-se um filtro 𝑅𝐿𝐶 de ligação à rede BT, estando 

os condensadores ligados em triângulo, tal como é possível observar na Figura 4-6. 

 
Figura 4-6 - Filtro de Ligação à Rede 

O dimensionamento da bobina de filtragem, 𝐿, dependerá da tensão de entrada 𝑈¸¦, da 

frequência de comutação do inversor, 𝑓0, e do ripple da corrente, ∆𝐼c. Será dimensionada a partir da 

expressão [41]: 

𝐿 =
𝑈¸¦
6∆𝐼c𝑓0

= 0.8	𝑚𝐻 (4.6) 

  Este dimensionamento é feito de maneira a limitar o tremor da corrente ∆𝐼c, que não deverá 

exceder 5% da corrente que o Statcom consegue injectar na rede [12] [29]. 

Relativamente ao dimensionamento das perdas, assumiu-se que as perdas numa resistência 

são aproximadamente 0.3% da potência de saída do Statcom, 𝑃s. 

𝑃[\ = 0.003𝑃s = 𝑅¾𝐼[\
5 (4.7) 

 Resolvendo (4.7) em ordem a 𝑅¾, obtém-se: 

𝑅¾ =
0.003𝑃s
𝐼[\
5 = 3	𝑚Ω (4.8) 
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Os condensadores de filtragem ligados em triângulo foram dimensionados através de (4.9), 

onde 𝑇c é o período de comutação e ∆𝑈Á00 é o ripple da tensão no PCC [41]. 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐶Æ =

𝑈¸¦𝑇5

24𝐿∆𝑈Á00

𝐶∆ =
𝐶Æ
3 = 0.15	𝑚𝐹

(4.9)	

4.2.2 Condensador DC  
Ao dimensionar o condensador, um dos aspectos mais importantes a ter em consideração para 

o funcionamento correcto do STATCOM é a existência de uma relação entre a tensão DC e a tensão 

AC, tal como representado em (4.5). Adicionalmente, o condensador deve ter a capacidade de fornecer 

energia por um determinado período de tempo sem descarregar abaixo de um valor definido que possa 
comprometer o normal funcionamento do conversor. 

 Utilizando (4.10) é possível obter o valor do condensador do andar DC [41], onde 𝑃�� é a 

potência de entrada do STATCOM. 

𝐶 =
2𝑃��∆𝑡
∆𝑈¸¦5

=
2𝑃��∆𝑡

∆𝑈¸¦���5 − ∆𝑈¸¦���5 (4.10) 

4.3 Transformação de variáveis 
Para efectuar o dimensionamento dos controladores dos sistemas trifásicos a ligar à rede, 

considera-se que as tensões da rede eléctrica são um sistema trifásico equilibrado, estando as suas 

fases desfasadas de um ângulo de 120º, tendo amplitudes iguais:  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑉� = √2	𝑉�� 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)

𝑉É = √2	𝑉�� 𝑐𝑜𝑠 Ê𝜔𝑡 −
2𝜋
3 Ë

𝑉0 = √2	𝑉�� 𝑐𝑜𝑠 Ê𝜔𝑡 −
4𝜋
3 Ë

(4.11) 

Posteriormente, as transformadas de Concordia e Park são utilizadas para transformar o 

modelo do sistema num sistema de coordenadas bifásico e linearmente independente. 

4.3.1 Transformação de Concordia 
Através da transformação de Concordia é possível fazer a conversão das grandezas de um 

sistema trifásico equilibrado para um sistema com um referencial de dois eixos alfabeta ortogonal. É 

conservativa em relação à potência, pois as potências activa e reactiva calculadas através do novo 
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sistema têm o mesmo valor que no sistema original. A matriz de Concordia apresenta-se na expressão 

(4.12). 

[𝐶] = Ì2
3	

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 1 0

1
√2

−
1
2

√3
2

1
√2

−
1
2 −

√3
2

1
√2⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

(4.12) 

O facto de a matriz de transformação C ser ortogonal permite calcular a sua inversa através da 

matriz de transformação transposta, 𝐶Ó, pois são coincidentes. 

[𝐶]Ó = [𝐶]ÔO (4.13) 

As grandezas em coordenadas abc são transformadas em coordenadas 𝛼𝛽0, onde 0 

representa a componente homopolar que se assume nula, pois num sistema equilibrado a soma das 

tensões e a soma das correntes é nula [42] [43]. Logo, a transformação de Concordia permite obter as 

grandezas trifásicas num referencial ortogonal bifásico 𝛼𝛽 (Figura 4-7), de acordo com a expressão 

(4.14).    

Õ
𝑥ª
𝑥«× = 𝐶Ó Ø

𝑥�
𝑥É
𝑥0
Ù (4.14) 

 Substituindo 𝐶Ó em (4.14), obtém-se:  

Õ
𝑥ª
𝑥«× = }5

]
	

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 1 − O

5
− O
5

0 √]
5

− √]
5

O
√5

O
√5

O
√5 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
Ø
𝑥�
𝑥É
𝑥0
Ù (4.15)

 
Figura 4-7 - Representação gráfica da transformação de Concordia [39] 
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Assim sendo, aplicando a transformação de Concordia às tensões da rede trifásica obtém-se: 

Ú
𝑉ª = √3𝑉�� cos(𝜔𝑡)
𝑉« = √3𝑉�� cos(𝜔𝑡)

(4.16) 

Analogamente, é igualmente possível a conversão do sistema bifásico para o sistema trifásico, 

através da transformação [𝑥� 𝑥É 𝑥0]Ó = 𝐶[𝑥ª 𝑥« 𝑥s]Ó. Assumindo novamente que a componente 

homopolar é nula, esta conversão é representada pela equação matricial apresentada em (4.17): 

Ø
𝑥�
𝑥É
𝑥0
Ù = Ì2

3	

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1 0

−
1
2

√3
2

−
1
2 −

√3
2 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

(4.17) 

4.3.2 Transformação de Park 
 Utilizando um referencial síncrono com as tensões da rede (𝜃 = 𝜔𝑡) e que roda a uma 

velocidade angular 𝜔 é possível obter tensões e correntes contínuas e não sinusoidais em regime 

permanente (sistema invariante no tempo), fazendo com que o sistema se torne bastante mais 

simplificado. Isso é conseguido através da transformação de Park, P (4.18). 

𝑃 = Õ 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃×

(4.18) 

Permite a transformação do sistema bifásico representado no sistema de coordenadas 𝛼𝛽 para 

o referencial bifásico dq através de (4.19). Tal como a matriz C, esta matriz também é ortogonal. 

Õ
𝑥1
𝑥Ü× = 𝑃Ó Õ

𝑥ª
𝑥«× (4.19) 

 Substituindo 𝑃Ó em (4.19) é possível obter a seguinte expressão:  

Õ
𝑥1
𝑥Ü× = Õ 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃× Õ
𝑥ª
𝑥«× (4.20) 

A representação do referencial síncrono apresenta-se na Figura 4-8, onde o eixo d representa 

a componente directa das tensões ou correntes e o eixo q representa a componente em quadratura 

das grandezas transformadas [39].  
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Figura 4-8 - Representação gráfica da transformação de Park [39] 

No sistema de coordenadas dq, considerando 𝜃 = 𝜔𝑡, as tensões de (4.11) serão dadas por: 

Ý𝑉1 = √3	𝑉��
𝑉Ü = 0

(4.21) 

Tendo como base as componentes determinadas em (4.15) na transformação de Concordia, a 

posição angular (𝜃 = 𝜔𝑡) do referencial dq poderá ser determinada a partir de (4.22). 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧cos 𝜃 =

𝑥ª

}𝑥ª5 + 𝑥«5

sin 𝜃 =
𝑥«

}𝑥ª5 + 𝑥«5

(4.22) 

Tal como no caso anterior, é possível realizar a transformação inversa do sistema bifásico dq 

para o sistema bifásico 𝛼𝛽, através de (4.23) [42] [43]. 

Õ
𝑥ª
𝑥«× = Õ𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 × Õ
𝑥1
𝑥Ü× (4.23) 

4.3.3 Potência Activa e Potência Reactiva 
Um dos principais objectivos do sistema de controlo do STATCOM, apresentado no tópico 

seguinte, consiste em controlar a potência reactiva do conversor no PCC. Aplicando as transformações 

de variáveis, as componentes segundo o eixo d da tensão e da corrente do referencial girante bifásico 

controlarão a potência activa entregue no pcc, enquanto as componentes segundo o eixo q controlarão 

a potência reactiva.  

Em coordenadas abc, a potência activa trifásica e a potência reactiva trifásica são obtidas a 

partir das seguintes expressões: 
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�𝑃 = 3𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠 𝜑
𝑄 = 3𝑉𝐼 𝑠𝑖𝑛 𝜑 (4.24) 

 Utilizando as transformações de Concordia e Park, as potências activa e reactiva no referencial 

dq são obtidas. 

�
𝑃 = 𝑉1𝐼1 + 𝑉Ü𝐼Ü
𝑄 = 𝑉Ü𝐼1 − 𝑉1𝐼Ü

(4.25) 

	 No referencial escolhido, e a partir de (4.20), as expressões finais das potências são obtidas. 

�
𝑃 = 𝑉1𝐼1
𝑄 = −𝑉1𝐼Ü

(4.26) 

De seguida, apresenta-se uma descrição geral do sistema de controlo utilizado no STATCOM, 

assegurado através do controlo da tensão aos terminais do condensador, e controlo interno das 

correntes de saída do inversor. 

4.4 Controlo 
Nesta secção apresenta-se uma descrição geral do sistema de controlo utilizado no STATCOM. 

Serão dimensionados, detalhadamente, todos os controladores utilizados nesta dissertação. Em 

primeiro lugar será feito o dimensionamento dos controladores de correntes do lado AC, à saída do 

inversor. Posteriormente, serão apresentados os controladores de tensão do lado DC aos terminais do 

condensador e de tensão do lado AC, à saída do inversor. 

4.4.1 Controlo das Correntes AC 
Estando o modelo do conversor e o tipo de modulação definidos, é importante definir o controlo 

de corrente do inversor de tensão trifásico. São inúmeras as técnicas utilizadas para controlar as 

correntes do inversor. Uma das mais comuns é o controlo histerético das correntes num referencial 

estacionário (referencial 𝛼𝛽) que inclui um comparador de histerese e que compara as correntes de 

saída do conversor com as correntes de referência. Contudo, este tipo de estratégia tem a desvantagem 

de a frequência de comutação do inversor ser variável, e de o sistema resultante não ser invariante no 

tempo [29] [40] [43]. 

O controlo de corrente num referencial estacionário é tipicamente implementado 

analogicamente. O controlo de corrente num refe [29]rencial girante é o mais adequado para ser feito 

através de uma implementação digital [44], sendo essa a técnica utilizada nesta dissertação. O grande 
objectivo deste tipo de controlo é o facto de este tipo de controladores, constituídos por compensadores 

Proporcionais-Integrais (PI), processar sinais contínuos. As saídas do controlador de corrente serão as 

tensões de entrada do modulador SPWM, responsável pela geração dos seis sinais de disparo dos 

semicondutores do inversor de tensão [40] [43].  
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4.4.1.1 Síntese da Cadeia de Controlo 

Apresenta-se na figura o esquema do sistema de controlo interno de corrente, constituído por 

duas cadeias de controlo. 

 

Figura 4-9 - Esquema de implementação do sistema de controlo interno da corrente do STATCOM [44] 

Assume-se que o sistema de controlo de corrente é implementado tendo em conta que o 

inversor funciona com frequência fixa e com as correntes controladas no referencial dq. 

A partir da análise da Figura 4-1 é possível obter as equações da dinâmica das correntes 

injectadas pelo STATCOM no PCC, onde 𝑣Á00�	(𝑘 = 𝑎, 𝑏, 𝑐) representa as tensões da rede no PCC e 

𝑣s� representa as tensões comutadas do inversor em cada fase. 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑑𝑖�
𝑑𝑡 = −

𝑅
𝐿 𝑖� +

1
𝐿 𝑣s� −

1
𝐿 𝑣ß¦¦�

𝑑𝑖É
𝑑𝑡

= −
𝑅
𝐿
𝑖É +

1
𝐿
𝑣sÉ −

1
𝐿
𝑣ß¦¦É

𝑑𝑖0
𝑑𝑡 = −

𝑅
𝐿 𝑖0 +

1
𝐿 𝑣s0 −

1
𝐿 𝑣ß¦¦0

(4.27) 

 O próximo passo será aplicar a transformação de Concordia, definida anteriormente, obtendo-

se: 

à

𝑑𝑖ª
𝑑𝑡 = −

𝑅
𝐿 𝑖ª +

1
𝐿 𝑣sª −

1
𝐿 𝑣ß¦¦ª

𝑑𝑖«
𝑑𝑡

= −
𝑅
𝐿
𝑖« +

1
𝐿
𝑣s« −

1
𝐿
𝑣ß¦¦«

(4.28) 
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 Finalmente, aplica-se a transformação de Park a (4.28), obtendo-se: 

à

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

= −
𝑅
𝐿
𝑖1 + 𝜔𝑖Ü +

1
𝐿
𝑣s1 −

1
𝐿
𝑣ß¦¦1

𝑑𝑖Ü
𝑑𝑡

= −
𝑅
𝐿
𝑖Ü − 𝜔𝑖1 +

1
𝐿
𝑣sÜ −

1
𝐿
𝑣ß¦¦Ü

(4.29) 

 De maneira a garantir o desacoplamento das correntes d e q, são definidas as variáveis 

auxiliares 𝐻�1 e 𝐻�Ü: 

�
𝐻�1 = 𝜔𝐿𝑖Ü + 𝑣s1 − 𝑣ß¦¦1
𝐻�Ü = −𝜔𝐿𝑖1 + 𝑣sÜ − 𝑣ß¦¦Ü

(4.30) 

 Substituindo 𝐻�1 e 𝐻�Ü em (4.28), são obtidas as equações linearizadas e desacopladas: 

à

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

= −
𝑅
𝐿
𝑖1 +

𝐻�1
𝐿

𝑑𝑖Ü
𝑑𝑡

= −
𝑅
𝐿
𝑖Ü +

𝐻�Ü
𝐿

(4.31) 

 A partir deste desenvolvimento podem então definir-se os parâmetros do compensador PI do 

sistema [43] [45]. 

4.4.1.2 Sincronização com a Rede 

Ao controlador de corrente esquematizado foi acrescentado o modelo responsável pelo 

sincronismo do inversor trifásico.  

Inicialmente, são calculadas as tensões da rede em coordenadas 𝛼𝛽 através da transformação 

de Concordia (4.14). De seguida, através de manipulação algébrica, é obtido o valor da amplitude do 

vector de tensão. Finalmente, dividindo cada uma das componentes da tensão neste referencial bifásico 

pela sua amplitude, são obtidos os valores de 𝑐𝑜𝑠𝜃 e 𝑠𝑖𝑛𝜃. Todo este processo reflecte as equações 

apresentadas em (4.22). 

Posteriormente, estes valores serão utilizados na transformação de Park, para que as correntes 

injectadas pelo STATCOM estejam em fase com as tensões da rede no PCC.  
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Figura 4-10 - Sincronização com a Rede em ambiente Simulink 

4.4.1.3 Determinação dos parâmetros do controlador PI 

Nesta secção serão dimensionados os controladores PI do controlo interno das correntes. Para 

que isso aconteça torna-se necessário obter e analisar a função de transferência em cadeia fechada, 

a partir da qual os ganhos 𝐾Á e 𝐾� serão calculados. 

 

Figura 4-11 - Controlador PI 

As equações linearizadas e desacopladas permitem a representação do STATCOM através de 

uma função de transferência de 1ª ordem, 𝐺�Ó¤Ó(𝑠), com ganho unitário e um atraso 𝑇1�: 

𝐺�Ó¤Ó(𝑠) =
1

𝑠𝑇1� + 1
(4.32) 
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O atraso médio da resposta do sistema, 𝑇1�, depende da frequência de comutação dos 

semicondutores.  

Considerando as funções de transferência do controlador PI, do STATCOM e do filtro indutivo 

na ligação à rede, obtém-se o diagrama de blocos do controlo de correntes AC, representado na Figura 

4-12, onde 𝛼� representa o ganho do sensor de corrente. 

 

Figura 4-12 - Diagrama de Blocos do Controlador de Correntes AC 

 Assim sendo, a função de transferência em cadeia fechada do sistema é dada por (4.33). 

𝑖1Ü(𝑠)
𝑖1Ü���(𝑠)

=
ã𝐾Á� +

𝐾��
𝑠 ä	

1
𝑠𝑇1� + 1

	 1
𝑠𝐿 + 𝑟

1 + 𝛼� 	ã𝐾Á� +
𝐾��
𝑠 ä	

1
(𝑠𝑇1� + 1)

	 1
𝑠𝐿 + 𝑟

(4.33) 

Desenvolvendo, simplificando e agrupando termos, obtém-se a função de transferência em 

cadeia fechada na forma canónica: 

𝑖1Ü(𝑠)
𝑖1Ü���(𝑠)

=
𝑠𝐾Á� + 𝐾��

𝑠] + 𝑠5 ã𝐿 + 𝑟𝑇1�𝐿𝑇1�
ä + 𝑠	 Ê

𝑟 + 𝛼�𝐾Á�
𝐿𝑇1�

Ë + 𝛼�𝐾��𝐿𝑇1�

(4.34) 

Finalmente, desprezando a resistência série da bobina, obtém-se a expressão final dada por 
(4.35) [45]. 

𝑖1Ü(𝑠)
𝑖1Ü���(𝑠)

=
𝑠𝐾Á� + 𝐾��

𝑠]𝐿𝑇1� +
𝑠5
𝑇1�

+ 𝑠	
𝛼�𝐾Á�
𝐿𝑇1�

+ 𝛼�𝐾��𝐿𝑇1�

(4.35) 

Utilizando o método da simetria óptima [46], os ganhos 𝐾Á� e 𝐾�� podem ser obtidos: 

𝐾Á� =
𝐿

𝛼�	𝑇1�	𝑎�
= 1.0237 (4.36) 

𝐾�� =
𝐿

𝛼�	𝑇1�	5𝑎�5
= 1279.6 
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O valor do atraso médio 	𝑇1�	 é definido como o dobro do período de comutação,	𝑇c. A constante 

𝑎� possui um valor recomendado entre 2 e 4 [46]. O ganho 𝛼� tem o valor unitário [45]. 

4.4.2 Controlo da Tensão DC 
O próximo passo do sistema de controlo do STATCOM é o controlo da tensão da fonte 

contínua, ou seja, a tensão do condensador 𝑈¸¦. O objectivo do mesmo será alterar o valor de 

referência, 𝐼1���, da corrente da cadeia de controlo interno da corrente, mencionada anteriormente. 

Deverá ter um tempo de resposta mais lento que o controlador de corrente, para minimizar conflitos 

durante a simulação.  

4.4.2.1 Síntese da cadeia de controlo 

Trata-se de um sistema de dupla realimentação, e o esquema de implementação da Figura 4-9 
é actualizado para o esquema representado na figura seguinte. 

 

Figura 4-13 - Esquema de implementação do Sistema de controlo da tensão no condensador DC com o controlo 
interno de corrente [39]. 

O sistema de controlo esquematizado na figura anterior contém duas cadeias de controlo das 

correntes de saída do inversor e uma cadeia de controlo da tensão do condensador, que estabelece a 

corrente de referência segundo o eixo d. A componente segundo o eixo q será usada para controlar a 

potência reactiva trocada entre o STATCOM e o PCC, enquanto que a componente segundo o eixo d 

controlará a potência activa. 

 Estes controladores garantirão que as correntes do lado alternado sigam as correntes de 

referência impostas pelo controlador da tensão no condensador.  
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 Novamente, a escolha do compensador é bastante importante. A utilização de compensadores 

dos tipos Proporcional (P) e Proporcional-Derivativo (PD) não garantem erro estático nulo, não sendo 

apropriados. Para realizar o dimensionamento dos parâmetros do controlo de tensão é necessário 

aplicar um compensador Proporcional-Integral (PI), pois este garante erro estático nulo e é apropriado 

para este tipo de sistemas [39] [43].  

O esquema simplificado do sistema a controlar apresenta-se na Figura 4-14. Antes do 

dimensionamento do controlador PI, é necessário estabelecer uma relação entre a tensão no 

condensador DC e a corrente que passa no mesmo.   A equação da dinâmica da tensão DC do 

STATCOM é definida por (4.37), onde 𝑈¸¦ e 𝑖¸¦ representam a tensão e a corrente do condensador, 

respectivamente. 

 

Figura 4-14- Esquema simplificado do sistema a controlar 

𝑖¸¦ = 𝐶
𝑑𝑈¸¦
𝑑𝑡

(4.37) 

4.4.2.2 Determinação dos parâmetros do controlador PI 

Para dimensionar o controlador de tensão DC, o inversor trifásico de tensão controlado por 

corrente será representado como uma função de transferência de 1ª ordem com um ganho 𝐺� =

𝑣ß¦¦1/𝑈¸¦ e um atraso 𝑇1/O. O diagrama de blocos do controlador de tensão DC encontra-se 

esquematizado na Figura 4-15, onde 𝛼/ representa o ganho do sensor de tensão. 
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Figura 4-15 - Diagrama de Blocos do Controlador de Tensão DC  

A partir de Figura 4-15, é possível obter a função de transferência em cadeia fechada: 

𝑈¸¦(𝑠)
𝑈¸¦���(𝑠)

=
ã𝐾Á/O +

𝐾�/O
𝑠 ä	 𝐺�

𝑠𝐶𝛼�(𝑇1/O𝑠 + 1)

1 + ã𝐾Á/O +
𝐾�/O
𝑠 ä 𝛼/𝐺�

𝑠𝐶𝛼�(𝑇1/O𝑠 + 1)

(4.38) 

Desenvolvendo, simplificando e escrevendo na forma canónica, obtém-se [45]: 

𝑈¸¦(𝑠)
𝑈¸¦���(𝑠)

=

𝐺�
𝐶𝛼�𝑇1/O

æ𝑠𝐾Á/O + 𝐾�/Oç

𝑠] + 𝑠5 1
𝑇1/O

+ 𝑠
𝛼/𝐺�𝐾Á/O
𝛼�𝐶𝑇1/O

+ 𝛼/𝐺�𝐾�/O𝛼�𝐶𝑇1/O

(4.39) 

Para determinar os parâmetros do controlador PI, é feita uma comparação entre o denominador 

da função de transferência com o polinómio de um sistema de 3ª ordem: 

𝑃](𝑠) = 𝑠] + 1.75𝜔s𝑠5 + 2,15𝜔s5𝑠 + 𝜔s] (4.40) 

Fazendo a correspondência entre os termos, obtém-se: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 1.75𝜔0 =

1
𝑇𝑑𝑣1

2.15𝜔02 =
𝛼𝑣𝐺𝑖𝐾𝑝𝑣1
𝛼𝑖𝐶𝑇𝑑𝑣1

𝜔03 =
𝛼𝑣𝐺𝑖𝐾𝑖𝑣1
𝛼𝑖𝐶𝑇𝑑𝑣1

(4.41) 

Desenvolvendo o sistema apresentado em expressão anterior, obtêm-se os ganhos 
proporcional e integral do compensador PI: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐾𝑝𝑣1 =

2.15𝛼𝑖𝐶
1.752𝑇𝑑𝑣1𝛼𝑣𝐺𝑖

= 32.2018

𝐾𝑖𝑣1 =
𝛼𝑖𝐶

1.753𝑇𝑑𝑣12𝛼𝑣𝐺𝑖
= 855.8609

(4.42) 
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4.4.3 Controlo das Tensões AC 
O controlo de tensão AC será utilizado, ocasionalmente, para fornecer suporte de tensão 

através de compensação reactiva em situações de tensão anormal.  

4.4.3.1 Síntese da cadeia de controlo 

O valor de referência da tensão no lado AC será comparado com o valor real da componente 

d da tensão AC no PCC, 𝑣ß¦¦1. O erro será a entrada de um controlador PI, sendo a saída o valor de 

referência da componente reactiva da corrente, 𝑖Ü���. Esse mesmo controlador utiliza a informação 

proveniente da componente d da tensão no PCC para conseguir determinar a compensação reactiva 

necessária para manter um perfil de tensão estável ao longo da linha [2] [43].  

 Na Figura 4-16 apresenta-se o esquema final do controlo do STATCOM. 

 

Figura 4-16 - Esquema de implementação completo do sistema de controlo do STATCOM [2] 

4.4.3.2 Determinação dos parâmetros do controlador PI 

As pequenas alterações entre a tensão no PCC e a corrente 𝑖Ü injectada na rede podem ser 

caracterizadas por uma função de transferência de 1ª ordem, com um ganho 𝐾è e um atraso 𝑇1/5. O 

ganho 𝐾è pode ser estimado a partir de expressão (4.43), onde 𝐿c é a indutância a montante do PCC, 

e 𝜔 é a frequência da rede: 

𝐾𝐺 =
∆|𝑉𝑑(𝑠)|
∆ê𝐼𝑞(𝑠)ê

≈ 𝜔𝐿𝑠 (4.43) 
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O diagrama de blocos do controlador de tensão no PCC apresenta-se na Figura 4-17. 

 
Figura 4-17 - Diagrama de Blocos do Controlador de Tensão AC 

Partindo da análise da Figura 4-17 retira-se a expressão da função de transferência em cadeia 

fechada: 

𝑉ß¦¦1(𝑠)
𝑉ß¦¦1���(𝑠)

=
Ê
𝑠𝐾Á/5 + 𝐾�/5

𝑠 Ë
𝐾è

𝑠𝑇1/5 + 1

1 + Ê
𝑠𝐾Á/5 + 𝐾�/5

𝑠 Ë
𝐾è𝛼/

𝑠𝑇1/5 + 1

(4.44) 

Desenvolvendo, simplificando e escrevendo (4.44) na forma canónica, obtém-se [43] [45]: 

𝑉ß¦¦1(𝑠)
𝑉ß¦¦1���(𝑠)

=

𝑠𝐾è𝐾Á/5 + 𝐾è𝐾�/5
𝑇1/5

𝑠5 + 𝑠 Ê
1 + 𝛼/𝐾è𝐾Á/5

𝑇1/5
Ë +

𝛼/𝐾è𝐾�/5
𝑇1/5

(4.45) 

Para determinar os parâmetros do controlador PI, é feita uma comparação entre a função de 

transferência de (4.45) com uma função de transferência de 2ª ordem escrita na sua forma canónica: 

𝐺5(𝑠) =
𝜔�5

𝑠5 + 2𝑠𝜉𝜔� + 𝜔�5
(4.46) 

Considerando um factor de amortecimento 𝜉 = √5
5

, obtêm-se os valores de 𝐾Á/5 e 𝐾�/5:  

2𝜉𝜔� =
1 + 𝛼/𝐾è𝐾Á/5

𝑇1/5
(4.47)	

𝐾Á/5 =
2𝜉𝜔�𝑇1/5 − 1

𝛼/𝐾è
= 8.0639𝑒 − 5 (4.48)	

𝜔�5 =
𝛼/𝐾è𝐾�/5
𝑇1/5

(4.49)	
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𝐾�/5 =
𝑇1/5𝜔�5

𝛼/𝐾è
= 1951.4 (4.50)	

Para garantir a estabilidade do sistema assume-se que 𝐾Á/5 ≥ 0, e para obter uma largura de banda 

finita tem-se que 𝐾Á/5 < 1, limitando o valor de 𝜔� [45]:  

1
2𝜉𝑇1/5

< 𝜔� <
𝛼/𝐾è + 1
2𝜉𝑇1/5

(4.51) 

 Na elaboração da dissertação e, para efeitos de simulação, considerou-se o valor mínimo para 

𝜔�, ou seja, quando 𝐾Á/5 = 0: 

𝜔� =
1

2𝜉𝑇1/5
(4.52) 
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5 Modelo e Simulação 
Neste capítulo será desenvolvido um modelo, em ambiente Simulink, que permita simular o 

efeito de cavas de tensão numa instalação industrial com funcionamento em BT e alimentada por uma 

rede de MT. Na Figura 5-1 é ilustrado o modelo referido anteriormente. 

 
Figura 5-1 - Modelo do sistema a simular. 

O sistema é alimentado pela rede de média tensão a 15 kV, valor típico em Portugal, tendo 

uma potência de curto-circuito de 19 MVA. O transformador de distribuição de MT para BT é de 630 

kVA. 

O dispositivo responsável pela compensação de tensão através de injecção de potência 

reactiva, encontra-se representado a vermelho na Figura 5-1. A carga utilizada é uma máquina 

assíncrona (a verde na Figura 5-1), cujo arranque origina as cavas de tensão testadas durante a 
simulação. A esquematização de ambos os blocos encontra-se descrita na secção seguinte. 

5.1 Elementos da Rede 
Nesta secção serão apresentados, em ambiente de simulação, os esquemas e informações 

adicionais acerca da carga utilizada e do STATCOM desenvolvido para mitigar as cavas de tensão na 

instalação industrial. 

5.1.1 Carga 
Tal como referido anteriormente, decidiu-se pela utilização de uma máquina assíncrona 

trifásica para simular a instalação industrial. O arranque em vazio de uma máquina é um fenómeno 

responsável por uma grande perturbação na rede criando uma cava de tensão de profundidade 

considerável no sistema, sendo interessante verificar se o STATCOM tem a capacidade de mitigar a 

mesma. Se isso for conseguido, ou seja, se o sistema continuar a funcionar dentro dos limites aceitáveis 

e estipulados, conseguiremos impedir a paragem da produção dessa mesma instalação, evitando 

assim prejuízos que, nalguns casos, poderão ser avultados. 
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Figura 5-2 - Máquina Assícrona em ambiente Simulink 

A máquina utilizada, representada na Figura 5-2, encontra-se na biblioteca do Simulink. Nas 

Tabela 5-1, Tabela 5-2 e Tabela 5-3 apresentam-se os parâmetros da máquina assíncrona desta 

potência utilizados para efectuar a simulação. 

Tabela 5-1 - Parâmetros da Máquina Assíncrona 

Potência Tensão Frequência 

𝑷 = 𝟏𝟔𝟎	𝒌𝑽A 𝑉 = 400	𝑉 𝑓 = 50	𝐻𝑧 

 

Tabela 5-2 - Parâmetros constitutivos da Máquina Assíncrona 

𝑹𝒔 𝑳𝒔 𝑹𝒓d  𝑳𝒓d  𝑳𝒎 

0.014 𝛀 0.152 mH  7.728 mΩ 0.152 mH 7.69 mH 

 

Tabela 5-3 - Parâmetros internos da Máquina Assíncrona 

J F Número de pares de pólos 

2.9 Kg.𝒎𝟐 0.057 N.m.s 2 
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5.1.2 STATCOM 
Relativamente ao dispositivo utilizado para compensar as perturbações existentes, é utilizado 

um STATCOM de 470 kVA. Na Figura 5-3 é possível observar o esquema principal do STATCOM e os 

respectivos componentes: condensador DC, inversor e sistema de controlo. 

As correntes AC são medidas imediatamente à saída do inversor para que possam ser 

utilizadas no bloco de controlo, sendo a tensão DC medida aos terminais do condensador. 

Relativamente às tensões AC, e após realizar os devidos testes, são medidas na MT pois o ruído é 

muito menor comparativamente à medição na BT. É de realçar o facto de existirem filtros imediatamente 

após a medição de tensões e correntes, igualmente para diminuição de ruído. Os valores dos filtros à 

saída do inversor trifásico apresentam-se na Tabela 5-4. 

   
Figura 5-3 - Esquema principal do STATCOM em ambiente Simulink 

Tabela 5-4 - Valores dos componentes de filtragem 

L R C 

0.8 mH 3 𝑚Ω 0.15 mF 

 

5.1.2.1 Sistema de Controlo 

O bloco de controlo (a verde na Figura 5-3), responsável pela geração dos sinais de comando 

do inversor, contém uma sequência lógica de procedimentos. As tensões (após a passagem de tensões 
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compostas para tensões simples) e as correntes AC são transformadas de abc para dq, pois o controlo 

é realizado nesse sistema de coordenadas, tal como é possível observar na figura 

 

Figura 5-4 - Transformação de variáveis em ambiente Simulink 

Tal como referido na secção do controlo, tanto o controlador PI do controlo de tensão AC como 

o controlador PI do controlo de tensão DC irão originar as correntes de referência 𝐼Ü��� e 𝐼1���, 

respectivamente, que servirão de referência ao sistema de controlo de correntes. 

 
Figura 5-5 - Controlador PI da tensão DC 

 

Figura 5-6 - Controlador PI da tensão AC 

Finalmente, através dos controladores PI das componentes d e q das correntes, e após a 

inclusão dos termos cruzados, serão obtidas as modulantes 𝑢01 e 𝑢0Ü, utilizadas pelo modulador do 

inversor novamente em coordenadas abc. 
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Figura 5-7 - Controladores PI das correntes e obtenção das modulantes em ambiente Simulink 

5.2 Simulação 
Com o modelo desenvolvido foram efectuados testes em situações de funcionamento normais 

(com uma carga resistiva) e em situações anómalas (com o arranque de uma máquina assíncrona em 

vazio, originando uma cava de tensão). 

5.2.1 Ensaio do Sistema em condições normais de operação, com 
ligação do STATCOM  

Este ensaio é caracterizado pelo funcionamento regular do sistema, sem qualquer tipo de falhas 

nem perturbações, onde é utilizada uma carga resistiva típica de 160 kW. As tensões e correntes na 

MT encontram-se esquematizadas nas Figura 5-8 e Figura 5-9, respectivamente. 

 
Figura 5-8 - Tensões na MT 
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Figura 5-9 - Correntes na MT 

O funcionamento da rede em condições normais é caracterizado por uma frequência de 50 Hz, 

valor eficaz da tensão fase-fase de 15 kV e potência de curto-circuito de 19 MVA. 

A passagem de Média a Baixa Tensão é feita através da utilização de um transformador de 

distribuição de 630 kVA, cujos parâmetros se encontram calculados no Anexo 1. 

 
Figura 5-10 - Tensões na BT (PCC) 
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Figura 5-11 - Correntes na BT (PCC)) 

Nas Figura 5-10 e Figura 5-11 apresentam-se as tensões e correntes na BT, ou seja, no PCC. 

Dado serem as formas de onda à saída do transformador de distribuição existe uma banda de ruído 

visível nas tensões, devido à comutação a alta frequência do conversor. 

Neste ensaio, dado que não existem perturbações nas tensões do sistema, a corrente injectada 

pelo STATCOM vai ser bastante baixa e a tensão no andar DC vai permanecer constante, tal como se 

pode constatar nas Figura 5-12 e Figura 5-13. 

 
Figura 5-12 - Corrente de saída do STATCOM 
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Figura 5-13 - Tensão no andar DC do STATCOM 

 

Na Figura 5-14 é possível observar que o valor de todos os erros dos quatro controladores PI 

do controlo realizado são nulos: 

- 𝑒�1: Erro entre a corrente de referência 𝑖1��� e a corrente medida 𝑖1; 

- 𝑒�Ü: Erro entre a corrente de referência 𝑖Ü��� e a corrente medida 𝑖Ü; 

- 𝑒/00: Erro entre a tensão de referência  𝑣1 e a tensão medida 𝑣1; 

- 𝑒/10: Erro entre a tensão de referência 𝑉10��� e a tensão medida 𝑉10. 

Na Figura 5-14 encontram-se os quatro erros mencionados anteriormente.  

 

                              a) Erro do controlador de tensão DC                                   a) Erro do controlador de tensões AC 
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a) Erro do controlador de correntes AC                           a) Erro do controlador de correntes AC 
Figura 5-14 - Erros dos controladores PI 

5.2.2 Ensaio do Sistema em condições de cava de tensão, sem 
ligação do STATCOM 
Neste segundo ensaio é provocada uma cava no sistema do lado do consumidor, ou seja, da 

instalação industrial. Para isso ser conseguido é alterada a carga resistiva para uma máquina 

assíncrona ligada em vazio, cujos parâmetros estão representados nas Tabela 5-1, Tabela 5-2 e Tabela 

5-3. 

A ligação da máquina ao sistema é feita através de um breaker com um tempo de comutação 

de 0.3 segundos, altura em que a máquina é ligada. Na Figura 5-15 podemos observar as correntes de 

arranque da máquina assíncrona, atingindo valores de pico na ordem dos 3000 A. 

Esta perturbação no sistema reflecte-se na tensão e irá originar uma cava de tensão na ordem 

dos 21% baixando a tensão até cerca de 450 V, tal como se pode observar na Figura 5-16. Esta 

perturbação irá ter uma duração de aproximadamente 660 ms. 

 

Figura 5-15 - Correntes de arranque da máquina assíncrona 
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Figura 5-16 – Tensões de arranque da máquina assíncrona 

 
Figura 5-17 - Velocidade de arranque da Máquina Assíncrona 

Sendo esta cava de uma profundidade e intensidade consideráveis, existe igualmente uma 

propagação da mesma para a rede de MT, tal como se pode observar na Figura 5-18. A tensão desce 

para um valor de 93% do seu valor nominal, cerca de 19750 V. 
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Figura 5-18 - Tensões e correntes na MT 

Através da análise da Figura 5-19 constatamos que existe uma diferença de fase entre a tensão 

e a corrente da máquina assíncrona, estando a primeira em avanço relativamente à segunda. 

Consequentemente, terá de ser utilizada a injecção de potência reactiva para realizar a compensação 

da cava de tensão. 
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Figura 5-19 - Diferença de fase na Carga 

5.2.3 Ensaio do Sistema em condições de cava de tensão, com 
ligação do STATCOM 
O último ensaio é realizado exactamente com a mesma carga utilizada no segundo ensaio, 

uma máquina assíncrona de 160 kW, provocando a cava de tensão da Figura 5-16. Desta vez o sistema 
dimensionado para realizar a mitigação de cavas de tensão é adicionado ao sistema, sendo ligado na 

BT. Tal como referido anteriormente, após a respectiva análise, constatou-se que seria mais vantajoso 

ligá-lo neste nível de tensão opostamente á MT, pois o ruído nas formas de onda era consideravelmente 

menor. 

 Tal como descrito anteriormente na parte teórica e na secção de controlo, a cava de tensão é 

compensada através da injecção de potência reactiva. É feita uma comparação, em coordenadas dq, 

entre a tensão de referência no PCC e a tensão real medida. No momento da cava de tensão, aos 0.3 

segundos, o controlador PI da tensão AC gera uma nova corrente de referência, 𝐼Ü���, com o objectivo 

de suprimir e atenuar qualquer perturbação da tensão nominal no PCC. De seguida, é feito o 

redimensionamento da corrente 𝐼Ü para o valor dessa mesma corrente de referência.  

 Através dos novos valores obtidos de 𝐼1 e 𝐼Ü e do sistema de controlo são geradas as 

modulantes utilizadas no processo de modulação. Através do mesmo, são enviados os sinais de 

disparo para o conversor, obtendo-se o modo de funcionamento do STATCOM. Em situação de cava 

de tensão torna-se necessária a injecção de potência reactiva, estando-se perante a operação em 

modo capacitivo. 

Dado que todo o processo de controlo é feito em coordenadas dq, faz todo o sentido que alguns 

dos resultados apresentados estejam neste mesmo referencial. Na Figura 5-20 é possível observar o 

redimensionamento da corrente 𝐼Ü perante o novo valor de 𝐼Ü���. É notória a pronta e rápida resposta 
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do sistema à cava de tensão. A razão para a corrente 𝐼Ü��� ser negativa dá-se devido ao sentido 

escolhido para as correntes do conversor.  

A corrente injectada pelo STATCOM, em coordenadas abc, apresenta-se na Figura 5-21, sendo 

visível uma pequena perturbação inicial que provocou algum ruído a mais na simulação. 

 
Figura 5-20 - Redimensionamento da corrente Iq no processo de controlo 

 
Figura 5-21 - Corrente de saída do STATCOM 

Para mostrar o modo de funcionamento do STATCOM na presença de uma cava de tensão na 

instalação industrial são sobrepostas, na Figura 5-22, a fase A da tensão e corrente à saída do 

STATCOM. Foi realizado um zoom fit para melhor compreensão da situação, onde se observa que, 

antes da cava de tensão, a corrente tem valores bastante perto de zero. No momento da queda de 

tensão o STATCOM inicia a injecção de corrente e é visível o atraso da corrente relativamente à tensão, 

não se encontrando em avanço devido ao sentido escolhido para as correntes do conversor. Assim 

sendo, e através da Figura 5-23 onde se observa o trânsito de potências envolvidas no processo, 
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comprova-se o funcionamento em modo capacitivo para realizar a compensação da cava de tensão. A 

cava de tensão é detectada e, quase instantaneamente, é injectada potência reactiva para que a tensão 

se mantenha em valores nominais (cerca de 563 V em coordenadas abc ou 400 V em coordenadas 

dq). 

 
Figura 5-22 - Funcionamento em modo capacitivo 

 
Figura 5-23 - Potência Activa e Reactiva 

Devido à existência de um controlo de tensão DC, a tensão no andar DC do STATCOM 

permanece praticamente constante em situações de compensação (Figura 5-24). 
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Figura 5-24 - Tensão no andar DC 

Após a verificação do funcionamento do dispositivo resta observar o seu efeito prático no 

sistema. Na Figura 5-25 apresenta-se o erro do controlador PI de tensão AC e a tensão no PCC no 
referencial de coordenadas dq, onde se observa a rápida compensação do sistema fazendo com que 

a tensão mantenha o seu valor nominal. A ligeira subida do seu valor após os 0.6 segundos dá-se 

devido à descida abrupta da corrente de arranque da máquina assíncrona, rapidamente voltando ao 

valor nominal.
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Figura 5-25 - Tensão no PCC em coordenadas dq 

Nas Figura 5-26 e Figura 5-27 apresentam-se os gráficos das tensões e correntes no PCC, em 

coordenadas abc. Tal como é possível observar, a compensação da tensão é notória comparativamente 

ao segundo ensaio. 

Com a utilização do STATCOM o sistema permanece sempre na gama de funcionamento para 

o qual qualquer aparelho é dimensionado, ou seja, acima de 85% do seu valor nominal de tensão. 

Deste modo, o processo de produção na instalação nunca será interrompido.  

No caso sem compensação a tensão atingia os 450 V durante todo o período de cava de 

tensão. Neste caso, o valor mínimo da tensão é 493 V e, tendo a cava uma duração total de 660 ms 

antes de compensação, passado cerca de 77 ms o sistema recupera totalmente e atinge o seu valor 
nominal.  

 
Figura 5-26 - Correntes na BT 
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 a) Tensão na BT após compensação 

        
b) Zoom Fit da figura anterior 

Figura 5-27 - Tensões na BT 

 

Tal como foi possível observar no ensaio anterior, a cava propagou-se à rede de MT. Através 

da incorporação do STATCOM a compensação é igualmente assegurada, tal como esquematizado na 
Figura 5-28, onde a queda de tensão é, passado cerca de 50 ms, totalmente recuperada. 
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Figura 5-28 - Tensões e correntes na MT 
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6 Conclusões e sugestão de trabalho futuro 
O objetivo deste trabalho seria propor e avaliar um sistema capaz de garantir a estabilidade do 

perfil de tensão na rede apresentada, mitigando o efeito de uma cava de tensão industrial profunda 

provocada pelo arranque de uma máquina assíncrona. 

Inicialmente foi abordada a temática da QEE, onde foi destacada a sua relevância no panorama 

eléctrico actual. São apresentadas as principais perturbações de qualidade energética, onde as cavas 

de tensão são o tema principal. É feito o seu enquadramento, definido o seu conceito e principais 

características (duração e profundidade). Após a explicação do fenómeno são expostas as suas 

consequências e impacto económico, justificando a preocupação crescente da sua ocorrência em 

processos industriais. 

Conhecido o fenómeno descrito na dissertação, seguiu-se o próximo passo: a mitigação de 

cavas de tensão. São apresentadas algumas das soluções existentes no mercado, nomeadamente a 
utilização da família dos FACTS, sistemas flexíveis de transmissão em corrente alternada, 

possibilitando novas estratégias de operação e controlo. Dentro das três tipologias existentes 

(dispositivos ligados em paralelo, em série e mistos) são abordadas cada uma delas, procurando-se a 

regulação de geração e consumo de energia eléctrica com o objectivo de manter os padrões de 

qualidade da tensão fornecida à carga. Isto é conseguido através da utilização de um dispostivo em 

paralelo, STATCOM, funcionando em regime de compensação de potência reactiva e fornecendo 

suporte de tensão através da geração ou absorção de potência reactiva no PCC. 

Depois de escolhido o dispositivo mais adequado para aplicação no caso de estudo nesta 

dissertação, é o dimensionamento do STATCOM. São focados dois dos seus elementos fundamentais: 

inversor trifásico de tensão e sistema de controlo. Relativamente ao primeiro é descrita a sua tipologia 
específica, modo de funcionamento e modulação utilizada, sendo neste caso o comando por modulação 

sinusoidal de largura de impulso (SPWM). O sistema de controlo utilizado foi realizado em coordenadas 

dq, sendo para isso necessário a utilização das transformações de Concordia e de Park. Foram 

dimensionados um total de quatro compensadores PI para realizar o controlo das correntes AC, tensões 

AC e tensões DC, permitindo o controlo da potência reactiva no PCC e melhorando o perfil de tensão 

da rede. Adicionalmente, foram dimensionados os restantes elementos do STATCOM, onde se incluem 

o condensador DC e o filtro de ligação à rede. 

O sistema esquematizado, em Simulink consiste numa rede de MT que, através de um 

transformador de distribuição, alimenta uma instalação industrial representada por uma máquina 

assíncrona. Através de alguns ensaios testou-se o impacto de uma cava de tensão com uma 

profundidade e duração consideráveis no Cliente industrial. Posteriormente, através da introdução do 
dispositivo dimensionado nesta dissertação, observou-se a capacidade de mitigação do mesmo no 

sistema existente. 

Através da realização desta dissertação conclui-se que o objectivo é amplamente cumprido, 

existindo uma compensação quase completa de uma cava de tensão. Inicialmente, o arranque da 
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máquina assíncrona provoca uma queda de tensão para valores próximos de 450 V. Com a 

compensação utilizada, o valor mínimo de tensão registado é de 493 V, o que diz respeito a 88% da 

tensão nominal. Cerca de 77 ms após a ocorrência do evento a tensão recupera a totalidade do seu 

valor nominal, 563 V. 

Apesar de não se tratar de uma compensação perfeita, a utilização do STATCOM permite que 

a instalação industrial em estudo se mantenha acima da gama de valores mínimos de tensão (85% da 

tensão nominal), fazendo com que os seus processos de produção sejam imunes a este tipo de 

perturbação. No entanto, foi possível testar e constatar que o sistema apresentaria problemas 

significativos com a ocorrência de cavas de tensão mais severas do que a apresentada, na ordem dos 

21%, colocando em causa o normal funcionamento da instalação industrial. 

6.1 Sugestão de trabalhos futuros 
Foram várias as ideias que surgiram ao longo desta dissertação que poderiam contribuir 

positivamente para a mesma. Sendo este um tema com potencial para ser aprofundado, sugerem-se 

as seguintes ideias como projectos futuros: 

• Teste do sistema com a ocorrência de cavas de tensão desequilibradas, um fenómeno 

igualmente crítico e relevante. 

• Aplicação laboratorial do sistema proposto. 

• Implementação de técnicas de controlo diferentes.  

• Utilização de cargas industriais dinâmicas para avaliação do comportamente do STATCOM. 

• Teste do sistema utilizando outros dispositivos FACTS e comparação de resultados. 

• Aplicação do dispositivo dimensionado a redes industriais de maiores dimensões, para 

avaliação do seu desempenho. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1: Transformador MT/BT 
Nesta dissertação foi utilizado um transformador com características semelhantes aos 

utilizados nas redes nacionais na transformação de MT para BT. 

Os níveis de tensão geralmente utilizados em MT na rede eléctrica nacional são 10, 15 e 30kV. 

No que diz respeito aos níveis na baixa tensão é utilizado o valor de 230V, por fase, e 400V, quando 

se trata de tensão composta. Usualmente, a maioria dos transformadores têm a funcionalidade de 

ajustar a tensão de saída entre ±2x2.5%, sendo a frequência de funcionamento bastante próxima de 
50 Hz. 

Na análise realizada, a Média Tensão irá estar ligada à Baixa Tensão através de um 

transformador de potência trifásico, com características específicas para a potência escolhida. 

Geralmente, os transformadores recebem no primário três fases da MT ligadas em triângulo e o 

secundário é ligado em estrela, tal como se pode observar na Figura 8-1. À saída do posto de 

transformação teremos cabos constituídos por três condutores de fase, um condutor de neutro (aterrado 

no próprio posto de transformação) e um condutor para a iluminação pública, que será desprezado 

neste estudo [47]. 

 
Figura 8-1- - Esquema de Ligações do Transformador. 

Nas simulações em ambiente Simulink foi utilizado um transformador de potência aparente de 

630 kVA, tensão MT de 15kV e tensão BT de 400V. 

O próximo passo consistiu no dimensionamento do transformador baseado no esquema 

equivalente em T da Figura 8-2, e nos valores dos parâmetros apresentados na Figura 8-3 [48].  

 
Figura 8-2 - Esquema Equivalente em T do Transformador  
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Através do esquema equivalente em T obteremos os valores que pretendemos dimensionar: 

resistências e reactâncias de dispersão dos enrolamentos primário, secundário e de magnetização. 

Considerando os parâmetros em valores p.u., os dois ramos horizontais são as indutâncias de 

dispersão do primário e secundário, sendo o ramo transversal a representação do núcleo do 

transformador, através do qual flui a corrente de magnetização. 

Utilizando o catálogo de transformadores dos fabricantes adquirimos os valores da tensão de 

curto-circuito, corrente em vazio, perdas em vazio e perdas em carga, sendo as duas últimas descritas 

nos próximos parágrafos. 

 

Figura 8-3 - Catálogo do Transformador 

As perdas em vazio são as perdas no ferro no núcleo do transformador. Dependem do fluxo do 

núcleo, que por sua vez é praticamente independente do regime de carga. Consequentemente, as 

perdas no ferro também vão ser praticamente independentes do regime de carga e, tendo em conta as 

perdas no cobre devido às correntes de magnetização serem praticamente desprezáveis, 
consideramos as perdas do vazio iguais às perdas no ferro. 

Relativamente às perdas em carga, ocorrem geralmente quando o transformador está em plena 
carga. São definidas como as perdas no cobre devido ao efeito de Joule, associado à passagem das 

correntes nos enrolamentos. As perdas em curto-circuito admitem-se equivalentes às correntes de 

carga, pois o ensaio em curto-circuito é feito de maneira a que no secundário circule uma corrente 

correspondente à que existiria numa situação de plena carga [47]. 
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Seguidamente, será explicado todo o processo de dimensionamento do transformador através 

do cálculo dos parâmetros acima mencionados, que serão utilizados em ambiente Simulink. Serão 

efectuados os dois ensaios tipicamente aplicados a um transformador: ensaio em vazio, onde serão 

dimensionadas a resistência e reactância de magnetização, e ensaio em curto-circuito, onde serão 

dimensionadas a resistência e reactância de dispersão dos enrolamentos primário e secundário. 

8.1.1 Ensaio em Vazio: Resistência e Reactância de Magnetização 
O ensaio em vazio é efectuado colocando o primário em vazio e aplicando a tensão nominal 

no secundário, sendo esse o lado da Baixa Tensão. Tendo em conta que o primário está em vazio, a 

corrente que percorre o circuito é a corrente de magnetização. Outro aspecto importante é o facto de a 
impedância do ramo série ser muito menor que a impedância do ramo de magnetização, considerando-

se apenas as perdas no ferro que, tal como dito anteriormente, são aproximadamente iguais às perdas 

em vazio. Assim sendo, o esquema equivalente para este tipo de ensaio está representado na Figura 

8-4. 

 
Figura 8-4 - Esquema equivalente do Ensaio em Vazio do Transformador [49]. 

 Antes dos cálculos numéricos, apresenta-se na Tabela 8-1 o conjunto de valores necessários 

para o dimensionamento do transformador, retirados do catálogo da Figura 8-3. Para alguns dos 

parâmetros torna-se importante calcular o valor de base, para a obtenção das grandezas em valores 

p.u. 

Tabela 8-1 - Valores necessários para o Ensaio em Vazio. 

 Tensão em vazio Corrente de magnetização Perdas em vazio 

Valor de catálogo 𝑈� = 400𝑉 𝐼� = 1% 𝑃s = 815𝑊 

Valor de base 𝑈É = 400𝑉 - 𝑆É = 630𝑘𝑉𝐴 

Valor em p.u. 𝑈�ûü = 1𝑝. 𝑢. 𝐼�ûü = 0.01𝑝. 𝑢. 𝑃sûü =
0.815
630 = 0.0013𝑝. 𝑢. 
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 Tendo em conta os dados fornecidos na tabela 4.1 obtêm-se os valores da condutância de 

magnetização,	𝐺�, e da susceptância de magnetização, 𝐵�.  

𝐺� =
𝑃sûü
𝑈�ûü

5 (4.1) 

𝐵� = −Ìý
𝐼�ûü

𝑈�ûü
þ
5

− 	𝐺�5 (4.2) 

 O valor da resistência de magnetização pode ser obtido através da condutância de 

magnetização (4.1), enquanto que a reactância de magnetização é calculada com base no valor da 

susceptânca de magnetização (4.2). 

𝑅� =
1
𝐺�

(4.3) 

𝑋� =
1
𝐵�

(4.4) 

8.1.2 Ensaio em Curto-Circuito: Resistência e Reactância dos 
enrolamentos primário e secundário 
O ensaio em curto-circuito do transformador é realizado colocando o primário em curto-circuito, 

aplicando também uma tensão no secundário até a corrente atingir o seu valor nominal. A impedância 

do transformador é apenas a dos enrolamentos, pois a impedância de magnetização é muito superior 

às mencionadas anteriormente, sendo desprezada. Assim sendo, o esquema equivalente para este 

tipo de ensaio está representado na Figura 8-5. 

 

Figura 8-5 - Esquema equivalente do Ensaio em Curto-Circuito do Transformador [49]. 

 Tal como no primeiro ensaio, podemos observar na tabela 4.2 os parâmetros necessários para 

a realização dos cálculos numéricos.  
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Tabela 8-2 - Valores necessários para o Ensaio em Curto-Circuito. 

 Tensão em curto-circuito Corrente nominal  Perdas em curto-circuito 

Valor de catálogo 𝑈00 = 4% 𝐼�/ =
𝑆É
√3𝑉�

= 24.25𝐴 𝑃00 = 5.140𝑘𝑊 

Valor de base 𝑈É = 15𝑘𝑉 𝐼�/ =
𝑆É
√3𝑉�

= 24.25𝐴 𝑆É = 630𝑘𝑉𝐴 

Valor em p.u. 𝑈�ûü = 0.04𝑝. 𝑢. 𝐼�/ûü = 1𝑝. 𝑢. 𝑃00ûü =
4,250
630 = 0.008𝑝. 𝑢. 

 

Tendo em conta os dados fornecidos na tabela 4.2 obtemos os valores da impedância de curto-

circuito, 𝑍00, e da resistência total dos enrolamentos, 𝑅!. 

𝑍00 =
𝑈00ûü
𝐼�/ûü

(4.5) 

𝑅! =
𝑃00ûü
𝐼�/ûü

5 (4.6) 

A reactância total dos enrolamentos,	𝑋!, pode ser facilmente obtida a partir dos valores da 

impedância de curto-circuito (4.5) e da resistência total dos enrolamentos (4.6). 

𝑋! = }𝑍005 − 𝑅!5 (4.7) 

Estamos agora em condições de calcular as resistências de ambos os enrolamentos e as 

correspondentes reactâncias, admitindo que tanto o primário como o secundário têm os mesmos 

valores. 

𝑋O = 𝑋5 =
𝑋!
2

(4.8) 

𝑅O = 𝑅5 =
𝑅!
2

(4.9) 

Finalmente, apresenta-se na tabela 4.4 o conjunto de todos os parâmetros finais para 

dimensionar o transformador trifásico e que serão utilizados em ambiente Simulink. Podemos 

considerá-lo como um transformador genérico de distribuição, já que as diferenças entre catálogos de 

diferentes fabricantes não são muito significativas [47]. 

 

  



84 
 

Tabela 8-3 - Parâmetros finais para o dimensionamento do Transformador. 

Transformador Trifásico de Distribuição (valores em p.u.) 

Primário Secundário Ramo de Magnetização 

𝑹𝟏 𝑿𝟏 𝑹𝟐 𝑿𝟐 𝑹𝒎 𝑿𝒎 

4.08e-3 0.019 4.08e-3 0.019 7.73e2 100.847 

 


