
Resumo 

Esta dissertação compreende três partes distintas. Na primeira parte (constituída pelo capítulo 2), 

apresenta-se uma panorâmica geral dos métodos mais vulgarizados no estudo de fiabilidade de 

sistemas compostos. Faz-se uma análise, com base na sua classificação em métodos analíticos e de 

simulação, comparando-os e fazendo referência às várias soluções que para cada metodologia foram 

sendo apresentadas nos últimos anos.  

A segunda parte (capítulos 3, 4 e 5) é dedicada aos modelos matemáticos dos componentes e dos 

sub-sistemas do sistema composto: produtor, rede eléctrica e cargas. No capítulo 3 apresenta-se o 

modelo do sistema produtor, que permite ter em consideração a localização geográfica dos grupos 

produtores. No capítulo 4 descreve-se uma nova metodologia que permite ter em conta um diagrama 

de cargas classificadas diferente para cada consumidor. Também se descreve o modelo (utilizando 

as técnicas de Markov) que permite calcular os índices de fiabilidade para cada barramento. No 

capítulo 5 analisa-se a importância da rede eléctrica no sistema composto; apresentam-se os 

modelos dos componentes da rede eléctrica; apresenta-se também, neste capítulo, um novo modelo 

matemático que permite de forma objectiva e quantificada obter o redespacho e o corte de carga no 

sistema composto, atendendo ao impacto económico nos consumidores após a ocorrência de uma 

contingência. Finalmente, apresenta-se um pequeno exemplo que permite ilustrar o tipo de resultados 

que podem ser obtidos com as metodologias descritas nos capítulos 4 e 5.  

A terceira parte (capítulo 6) é dedicada ao teste das potencialidades do modelo descrito, aplicado ao 

planeamento de sistemas eléctricos de energia. Mostra-se como, com o modelo apresentado, se 

podem efectuar estudos de reforço ou expansão de sistemas eléctricos de energia. Faz-se a 

aplicação a um sistema real, com base em dados apresentados na referência (71), e analisam-se os 

resultados obtidos: índices de fiabilidade locais e índices de fiabilidade globais para o sistema 

composto.  

Finalmente, no capítulo 7, apresentam-se as conclusões mais importantes que é possível extrair 

como resultado do trabalho desenvolvido e sugerem-se alguns caminhos possíveis para o 

prosseguimento da investigação nesta área.  


