
Resumo 

A Estabilidade de Tensão é um tema que tem sido largamente discutido e estudado, pois, a falta 

desta poderá originar uma situação de Colapso de Tensão do sistema de transporte/distribuição de 

energia eléctrica.  

Devido às graves consequências que um colapso de tensão na rede pode trazer, quer para os 

consumidores, quer para os produtores e distribuidores de energia, é de importância capital 

compreender como se desenvolve este fenómeno de estabilidade/instabilidade e equacionar formas 

de o controlar.  

Ao longo desta dissertação sugerem-se formas de prevenir o aparecimento da Instabilidade de 

Tensão, formas de a controlar e apresenta-se uma metodologia que permite "medir" a proximidade da 

situação de Limite de Estabilidade de Tensão. Ao contrário da maioria dos métodos sugeridos em 

diversos livros e documentos técnicos, que necessitam do conhecimento geral da rede, o método aqui 

proposto será independente da restante rede e pode ser utilizado localmente num ponto da rede. 

Como vantagens em relação aos outros métodos teremos a sua imunidade à falha de comunicações 

e à utilização de dados "antiquados" que já não correspondam à realidade da rede.  

O método descrito nesta dissertação poderá e deverá ser utilizado continuamente, utilizando leituras 

locais. "Medirá", assim, de forma contínua, a proximidade do barramento, onde está a ser efectuada a 

análise, do Limite de Estabilidade de Tensão. Com base nos resultados obtidos, podem, 

nomeadamente, ser tomadas decisões quanto à regulação automática dos transformadores e à 

utilização de baterias de condensadores.  

Abstract 

The Voltage Stability is a widely discussed and studied subject, because the absence of this stability 

may originate the Voltage Collapse in the electric power system.  

Due to the critical consequences of a voltage collapse to the consumers and to the producers and 

distributors of energy, it is most important to understand how the stability/instability phenomenon 

develops and to study ways to control it.  

During this dissertation there are some suggestions about ways to prevent and control the Voltage 

Instability and is presented a methodology that allows to "measure" the proximity to the Voltage 

Stability Limit. Opposite to the majority of the described methods in several books and technical 

documents, that need the general knowledge of the network, the method presented in this dissertation 

is independent of this knowledge and may be used locally in any point of the network. This method, 

comparing to the others, presents the advantages of being immune to the failure of communications 

and to the use of “old" data which no longer represents the network.  



The method described in this dissertation may, and shall, be used continuously, using local readings. 

Like that, it will "measure", in a continuous way, the proximity to the Voltage Stability Limit of the 

busbar submitted to analysis. From the results obtained from this analysis, decisions may be taken 

concerning the automatic voltage regulation of power transformers and the use of capacitors banks.  


