
Resumo 

O presente trabalho procura contribuir para a resolução do problema ligado à repartição dos custos 

de perdas em redes eléctricas de distribuição partilhadas, com Produção em Regime Especial.  

Nesta dissertação, divide-se o problema em dois subproblemas: a alocação das perdas da rede, sem 

a presença dos PRE, aos consumidores alimentados por esta; e a alocação das variações que 

ocorrem nas perdas após inserção dos PRE a estes.  

O trabalho inicia-se com uma descrição do problema da alocação destes custos, em especial as não 

linearidades envolvidas. Efectua-se, em seguida, uma revisão crítica de metodologias encontradas na 

literatura técnica e que permitem a alocação de custos de perdas em redes eléctricas, 

fundamentalmente redes de transporte e faz-se uma tentativa de adaptação de algumas das 

metodologias encontradas ao caso das redes de distribuição, propondo-se algumas alterações a 

estas e ainda algumas metodologias novas.  

Todas as metodologias descritas neste trabalho são posteriormente aplicadas a uma pequena rede e 

os resultados obtidos são comparados. As metodologias são ainda comparadas à luz de um conjunto 

de requisitos definidos e julgados como fundamentais para uma alocação ideal de perdas.  

Finalmente, propõe-se uma metodologia para alocação de perdas em redes eléctricas de distribuição 

partilhadas, com Produção em Regime Especial, que combina, de forma não encontrada na literatura, 

diferentes conceitos definidos por vários autores. A metodologia proposta tem duas variantes, uma 

baseada nas potências activas veiculadas nos diferentes elementos da rede, outra baseada nas 

correntes, e procura respeitar três princípios fundamentais: a não tarifação múltipla; a alocação aos 

PRE das variações nas perdas que ocorrem na rede quando estes são nela inseridos; e a procura de 

minimização de situações de subsidiação cruzada.  

A aplicação da variante das correntes a uma rede de distribuição com características realistas 

permitiu obter resultados interessantes, uma vez que conduziu à alocação de perdas aos utilizadores 

da rede de distribuição (consumidores e PRE), tendo em conta não só as potências activas, mas 

também as potências reactivas que transitam nos elementos da rede, independentemente dos 

factores de potência dos seus utilizadores.  

Abstract 

This dissertation endeavors to make a contribution to the resolution of the problem of loss allocation in 

electrical distribution networks, with embedded generation.  



The problem is divided into two parts: the allocation of network losses without the presence of 

embedded generation to the consumers; and the allocation of variations that occur in the losses after 

the consideration of embedded generation to the generators.  

The work begins with a description of the problem of loss allocation, focusing particularly on the non-

linearity involved. It continues with a critical review of the technical literature with particular reference 

to methodologies which allow the loss allocation in electrical networks, specially in transmission 

networks. There then follows an adaptation of several of these methodologies to the distribution 

networks outlining some necessary changes and also proposing the elaboration of new 

methodologies.  

All the methodologies described in this work are then applied to a small network and the results are 

compared. The methodologies are also compared, with the help of a set of defined principles which 

are considered to be fundamental for an ideal loss allocation.  

Finally, a methodology for loss allocation in distribution networks, with embedded generation, is 

proposed, which combines different concepts defined by several authors, in a way not hitherto found in 

the literature. The proposed methodology has two variants, one based on real power flows, the other 

based on the currents. The methodology tries to respect three main principles: the same losses are 

allocated only to one entity; the variations in losses that occur after the entering of embedded 

generation are allocated to generators; and the search to minimize crossed subsidizations.  

The application of the variant of currents to a distribution network with realistic characteristics, yields of 

interesting results, since it makes loss allocation to consumers and generators, regarding not only the 

real power flows, but also the reactive power flows, for any power factor of the network users.  


