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Resumo 

O conceito capacidade de recepção, é relativamente novo, só surgiu com o aparecimento 

dos mercados de electricidade e a divisão dos sectores (produção, transporte e distribuição), 

sendo por isso um conceito muito pouco documentado. 

Com esta nova realidade, o gestor da rede de transporte passar a ter que informar todos 

os possíveis produtores da potência que está disponível em cada ponto de ligação da rede, 

desta forma ele necessita de determinar esse valor. 

O contexto desta dissertação recai sobre a forma de determinar, estimar, o valor desta 

potência, o valor da capacidade de recepção de cada ponto de ligação da rede de transporte. 

 

Palavras Chave: Capacidade de recepção, Adequação, Trânsito de Potências 
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Abstract 

The concept reception capacity, is a new concept in the power systems, it only appear 

with the electricity markets and the sectors division (production, transport and distribution), 

because of this, this concept isn’t a concept well documented. 

With this new reality, the transport net responsible have to inform all the possible 

producers from the power that wish connection point have, this way he needs to determinate 

that value. 

The context of this dissertation is to determinate, estimate, the value of this power, the 

value from the reception capacity in wish connection point form the net.  

 

Key Words: Reception Capacity, Adequacy, Power Flow 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1. Enquadramento 

A capacidade de recepção de uma rede de transporte é um factor importante no 
desenvolvimento dessa mesma rede. Uma rede é projectada e re-projectada continuamente, 
pois estão continuamente a aparecer novos produtores, com novas tecnologias, que 
pretendem ligar-se à rede de transporte. 

O Decreto-Lei n.º312/2001, conhecido pelo Decreto-Lei dos pontos de ligação, define os 
procedimentos administrativos para ligação de centros produtores do SEI às redes do SEP, 
com o objectivo de melhorar a gestão da capacidade de recepção.  

Estes procedimentos administrativos visam melhorar o processo de atribuição de pontos 
de ligação através duma gestão mais racional e transparente da rede pública, proporcionando 
desta forma a criação de uma capacidade de recepção adequada ao aproveitamento dos 
recursos endógenos.  

A legislação afirma que para proporcionar uma capacidade de recepção que responda 
adequadamente aos pedidos de entrega da energia eléctrica, é necessário que a gestão desta 
capacidade de recepção das redes do SEP deve processar-se de acordo com os seguintes 
mecanismos:  

• Transparência  e  equidade  na  atribuição  das  capacidades  de  recepção 
disponíveis da rede;  

• Planeamento do reforço das redes pelos operadores do SEP numa 
perspectiva integradora do desenvolvimento do SEI e consideração do 
investimento correspondente para efeitos da fixação das tarifas reguladas, ao 
abrigo do Regulamento Tarifário;  

• Disponibilização aos promotores de projectos de produção de energia 
eléctrica de informação actualizada que enquadre as suas opções de 
investimento. 

A gestão de novos pedidos por parte do operador deve por isso atender a estes 
mecanismos, e à origem destes pedidos. Os pedidos que sejam de produção através de 
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energias alternativas, tem prioridade sobre aqueles que provêm de centros de produção de 
energias convencionais. 

Como surgem constantemente novos pedidos de ligação à rede por parte de novos 
produtores, o operador de rede deve:  

• Definir as condições  técnicas particulares de  ligação à  rede de  transporte 
para cada ponto de ligação; 

• Deve disponibilizar esta informação a quem a solicite, de forma a 
possibilitar os estudos na fase anterior à ligação e que constituirão um pré-registo 
de características e parâmetros; 

• Assegurar a interoperacionalidade da rede com as redes a que esteja 
ligada, modular a produção, em função do consumo, dos centros 
electroprodutores sujeitos a despacho;  

• Coordenar o funcionamento da rede de transporte, incluindo a gestão das 
interligações de MAT e dos pontos de entrega de energia às entidades titulares de 
licença vinculada de distribuição em média tensão (MT) e alta tensão (AT), 
observando os níveis de segurança e qualidade de serviço estabelecidos;  

• Coordenar as indisponibilidades da rede de transporte e dos produtores 
sujeitos a despacho, designadamente com o programa anual de manutenção 
programada. 

No caso de a capacidade de recepção ser insuficiente para satisfazer os pedidos, prevê-se 
um mecanismo de selecção, com critérios predefinidos. De forma a evitar situações de 
insuficiência de capacidade de recepção das redes públicas, a nova regulamentação impõe 
que o planeamento das redes do SEP inclua o desenvolvimento previsto da PRE. 

A legislação prevê também que em situações associadas a objectivos prioritários de 
política energética nacional, ou de optimização das redes públicas, a capacidade de recepção 
disponível possa ser posta a concurso, com base em critérios definidos pelo diploma. 

A capacidade de recepção é definida como o valor máximo de potência que um ponto de 
ligação pode receber quando a rede está a funcionar de uma determinada forma, no entanto 
este é um conceito ambíguo, pois estes valores máximos são alterados quando a rede sofre 
alterações. 

Logo a capacidade de recepção de um determinado ponto de ligação não pode ser tida 
como um valor absoluto, ela vai variar consoante as alterações e as reformulações que são 
feitas na rede de transporte.  

É importante definir a capacidade de recepção de cada ponto de ligação, para que cada 
candidato a produtor, tenha uma ideia do ponto onde se pode ligar. 

Para chegar a algumas conclusões acerca deste conceito fez-se uma abordagem baseada 
em modelos matemáticos de optimização, que ajuda a clarificar as situações. Nesta 
abordagem maximiza-se a capacidade de recepção dos pontos de ligação, que vai permitir 
determinar a capacidade de recepção disponível para cada ponto de ligação.  A abordagem 
ao problema é uma abordagem DC, suficiente para estimar a capacidade de recepção (mas 
requer posterior confirmação AC, não tratada na tese) e fácil de incluir em modelos lineares 
de optimização.  
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1.2. Estrutura da dissertação 

 
No capítulo 1 faz-se o enquadramento do tema e define-se a estrutura desta dissertação. 
O capítulo 2 define a metodologia utilizada na realização dos estudos efectuados. 
No capítulo 3 aborda-se o estudo de uma rede de três barramentos, uma rede pequena e 

que permite verificar como funciona a simulação e ficar com uma ideia geral dos resultados 
que se podem obter. 

O capítulo 4 aborda o estudo de uma rede de catorze barramentos, em regime de 
funcionamento normal e em regime de contingências. 

No capítulo 5 apresenta-se o estudo da rede referida no capítulo 4, mas agora com mais 
um ponto de ligação  

No capítulo 6 expõe-se as conclusões desta dissertação e o desenvolvimento futuro do 
tema analisado 
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Capítulo 2  

Metodologia 

2.1. Trabalhos anteriores 

No âmbito da pesquisa feita para esta dissertação, não foram encontradas grandes fontes 
bibliográficas sobre o assunto. Este assunto é um assunto ainda muito pouco tratado e o 
conceito capacidade de recepção surgiu agora com os mercados de electricidade e a 
separação dos vários sectores de actividade (produção, transporte e distribuição).  

Com esta separação de sectores, desapareceram as empresas organizadas verticalmente, 
ou seja, que tinham o controlo desde a produção até à entrega ao consumidor final. Desta 
forma surgem oportunidades para surgirem novos produtores que necessitam saber como e 
onde se podem ligar à rede de transporte. 

Para isso é necessário que o gestor da rede disponibilize essa informação ao mercado. O 
gestor da rede tem que determinar previamente qual a capacidade de recepção que está 
disponível em cada ponto de ligação, para depois informar o mercado destes valores. Deste 
modo os novos produtores já podem apresentar as suas propostas para serem analisadas. 

Anteriormente, quando surgia uma nova ligação à rede, ela era analisada, através de 
estudos de adequação, de metodologias de amostragem de Monte-Carlo, entre outros, que 
permitiam verificar se a proposta era adequada à rede em causa. Desta forma, era sempre 
necessário fazer os estudos de adequação sempre que aparecia uma nova proposta. O que se 
pretende ao determinar qual a capacidade de recepção de cada ponto de ligação é evitar 
realizar esses estudos sempre que surge uma nova proposta. 

Alguns destes estudos de adequação são apresentados nas referências [7], [8] e [9] de 
Manuel A. Matos e Eduardo M. Gouveia apresentam uma abordagem ao problema da 
adequação de uma rede de transporte, baseada em modelos difusos do trânsito de potência 
que separam a análise da rede da análise da produção, de acordo com a directiva 
2003/54/EC, que determina que o gestor da rede de transporte tem que assegurar “que o 
sistema tem que estar preparado para pedidos razoáveis de transmissão de electricidade por 
um longo periodo de tempo ”; nas referências [4] e [5] de Roy Billinton apresentam-se 
métodos que permitem incorporar modelos de múltiplos estados em sistemas de avaliação da 
adequação que permitem avaliar a adequação de um sistema de energia com dispositivos 
FACTS usando o metodo de carga DC e na referência [6] de Narayan S. Rau, que apresenta  



 23 

 

 

 

procedimentos de otimização que permitem verificar a adequação e a responsabilidade da 
geração e da transmissão em qualquer local. 

2.2. Conceito de Capacidade de Recepção 

A capacidade de recepção é definida como o valor máximo de potência que um ponto de 
ligação pode receber quando a rede está a funcionar de uma determinada forma, no entanto 
este é um conceito ambíguo, pois estes valores máximos são alterados quando a rede sofre 
alterações. 

A capacidade máxima de recepção de um ponto de ligação depende também do número 
de pontos de ligação que existem na rede. Quando existe apenas um ponto de ligação a 
capacidade de recepção vai ter um valor, se existirem mais pontos de ligação esta 
capacidade de recepção vai ter valores diferentes, pois vai ser dividida por todos os pontos 
de ligação da rede.  

2.3. Metodologia utilizada 

No sentido de conseguir estimar o valor da capacidade de recepção em cada ponto de 
ligação, utilizou-se o modelo linearizado do trânsito de potências (modelo DC). Desta forma é 
possível obter resultados directamente e a simplificar o cálculo, à custa de algumas 
simplificações aceitáveis nas redes de tensões mais elevadas, que permitiram obter valores 
que dão uma ideia de como pode funcionar e reagir a rede à ligação de novos produtores ou a 
contingências que possam acontecer nas linhas.  

Para tal recorreu-se a uma ferramenta matemática, que demonstrasse os conceitos e os 
métodos referidos, de forma a determinar o comportamento de uma rede de transporte e a 
capacidade de recepção disponível em cada ponto de ligação, tendo em conta as 
características da rede e respeitando as restrições da mesma: limites mínimos de produção 
por ponto de ligação (PGmin), limites máximos das linhas (PLmáx), as potências consumidas por 
ponto de ligação (PC), a reactância das linhas. 

Pretende-se saber qual a capacidade de recepção máxima em cada ponto de ligação, 
atendendo aos limites da rede e às contingências que podem surgir. Sendo necessário para 
isso construir o modelo DC, para as redes em estudo. 

Começa-se por calcular a matriz das admitâncias (B) e a matriz das impedâncias (Z). 
 

, ∑
,

 (1) 

,
,

 ) (2) 

 
Para calcular a matriz das admitâncias (B) é necessário, para a diagonal principal calcular 

o somatório do inverso da indutância de todas as linhas que chegam a um mesmo barramento, 
fórmula (1), para os outros pontos da matriz calcula-se o inverso da indutância da linha que 
se encontra entre estes dois barramentos, fórmula (2).  
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Depois é necessário conjugar (B) a matriz das admitâncias (B), ou seja, retirar a linha e a 
coluna correspondente ao barramento de compensação. Conjugada a matriz das admitâncias, 
inverte-se a mesma e obtêm-se a matriz das impedâncias (Z). 

 

   (3) 
 

Feitos estes cálculos prévios, calcula-se a matriz de sensibilidades (A), que vai permitir 
relacionar a máxima potência nas linhas (PLmáx) com as potências injectadas (P). 

 

, . ,
, ,

,
  (4) 

 
Calculada a matriz A, cria-se o modelo que vai permitir obter o valor da potência 

produzida em cada ponto de ligação (PG) e do trânsito de potências nas linhas (PL) 
Para tal são expostos três casos, primeiro com um ponto de ligação, segundo com dois 

pontos de ligação e o terceiro para n pontos de ligação, generalizando desta forma o estudo. 

2.3.1. Modelo 1 – Um ponto de ligação 

O modelo seguinte define como maximizar um ponto de ligação, sendo ele o único na 
rede a receber potência. Esta maximização está sujeita às limitações das linhas e à potência 
injectada em cada ponto de ligação (P). 

 

max  
 | · | á    (5) 

0 

 
Sendo que  

P PG PC              (6) 
 

Logo,   

| · · | á    (7) 
 

E, uma vez que as cargas são constantes, 
 

. á

á

·
·     (8)  

 
E, 
 

    (9) 
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A primeira restrição do modelo (5) corresponde aos limites impostos pelas linhas da rede, 
enquanto a segunda restrição representa a necessidade de o somatório das potências 
injectadas ser igual a zero, ou seja, a produção deve igualar a carga.  

Neste caso consegue-se determinar qual a capacidade máxima que um ponto de ligação é 
capaz de receber, tendo em conta as limitações da rede.  

Se for definido um regime de exploração de base, por exemplo, com centrais 
hidroeléctricas de fio de água pode ser definida uma restrição adicional, pode-se definir que 
a potência a receber num ponto de ligação tem que ser maior ou igual à potência mínima (9), 
pois estas centrais são centrais de funcionamento contínuo e convêm que seja considerada a 
sua produção na capacidade de recepção do ponto de ligação à qual estão ligadas.  

 

Exemplo 1 
 

Utilizando o estudo que é apresentado no capítulo seguinte, como exemplo, pode-se 
verificar esta situação. Considerando que o trânsito de potências nas linhas (PLmáx) é de 
0,3pu. Quando maximizamos um ponto de ligação apenas (consideramos que ele é o único a 
receber potência), verifica-se que a capacidade de recepção desse ponto de ligação fica 
abaixo da potência consumida pela rede, como se pode verificar na tabela seguinte: 

 
Tabela 1— Resultados obtidos quando se maximiza cada ponto de ligação individualmente 

  1P1 1P2 1P3 

PG1 1,6 0,55 0,55 

PG2 0,2 1,1 0,35 

PG3 0,7 0,85 1,6 

PC 2,5 2,5 2,5 

 
O valor de PG é limitado pela lei de ohm e pelas leis de kirchhoff.  

2.3.2. Modelo 2 – Dois pontos de ligação 

O modelo seguinte (maximização da recepção em dois pontos de ligação) mostra os 
princípios concretos do problema multibarramentos, ou seja, já se conseguem retirar algumas 
conclusões relativamente à capacidade de recepção de cada ponto de ligação o quando temos 
mais que um ponto de ligação.  

Na verdade, se quisermos maximizar a capacidade de recepção total, basta maximizar a 
soma da capacidade de recepção de todos os pontos de ligação. 

 

max  
 | · | á    (10) 

0 
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Neste caso consegue-se determinar qual a capacidade de recepção total, sabendo qual o 
valor máximo em cada ponto de ligação quando se maximiza dois pontos de ligação em 
simultâneo. 

 

Exemplo 2 
 

Recorrendo ao caso exposto atrás verificou-se o seguinte: 
 

Tabela 2 — Resultados obtidos quando se maximiza dois pontos de ligação 

2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 1,45 1,3822 0,4 

PG2 0,65 0 0,8 

PG3 0,4 1,1178 1,3 

PGT 2,5 2,5 2,5 

PC 2,5 2,5 2,5 

 
Como se pode verificar pelos valores apresentados na tabela, a capacidade de recepção é 

distribuída pelos dois pontos de ligação, de forma que ambos tenham a máxima capacidade 
de recepção possível para situação que enfrentam. No entanto no caso observado na tabela 
apenas se pode ver o valor da máxima capacidade de recepção conjunta dos pontos de 
ligação. 

Saliente-se, no entanto, que o facto de existirem múltiplas soluções para o problema 
multiobjectivo (aqui, bi-objectivo), os valores apresentados na tabela são apenas uma das 
possíveis soluções. 

Para determinarmos todas as soluções possíveis do problema multiobjectivo, é necessário 
maximizar PG1 e maximizar PG2. 

 

 
 

 | · | á    (11) 
0 

 
Esta solução define o problema multiobjectivo. 
Só depois se deve determinar a maximização da soma de PG1 com PG2. 
Ou seja,  
 

max λ ·  λ ·  
 | · | á    (12) 

0 
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2.3.3. Modelo 3 – n pontos de ligação 

O modelo seguinte generaliza (maximização de n pontos de ligação) o problema 
multibarramentos. Com este modelo consegue-se determinar a máxima capacidade de 
recepção conjunta de n barramentos, determinando também a capacidade de recepção de 
cada um deles. 

 

max ·  

 | · | á    (13) 
0 

0 
 

Este modelo permite definir λ, de forma determinar qual a capacidade de recepção em 
cada barramento, atribuindo a cada um deles um índice que vai permitir beneficiar mais ou 
menos um determinado ponto de ligação.  

O gestor da rede, além da legislação dizer que não deve beneficiar nenhum ponto de 
ligação, pode atribuir um índice de benefício para um determinado ponto de ligação, se 
determinar que esse ponto de ligação se encontra numa zona favorável à implantação de 
tecnologias inovadoras, em que produção seja através de energias alternativas, pois a 
legislação diz que se deve dar prioridade às energias alternativas.  

Desta forma o gestor da rede permite que um ponto de ligação que se encontre numa 
zona favorável à produção de energia eléctrica através das energias renováveis, tenha uma 
capacidade de recepção superior, aquela que será estimada para os pontos de ligação onde 
isso não aconteça. 

2.3.4. Situação de segurança N-1 

É necessário ter em atenção a situação de segurança N-1 que permite verificar se o 
sistema vai funcionar, quando existe uma falha, ou seja, quando um gerador ou uma linha 
deixam de funcionar. Para este caso apenas interessa o facto de as linhas deixarem de 
funcionar. 

Esta situação de segurança permite estimar qual a capacidade de recepção dos pontos de 
ligação quando falha uma das linhas da rede, permitindo desta forma verificar se os pontos 
de ligação continuam a puder receber a mesma potência em caso de falha de uma das linhas. 

É por isso importante analisar o funcionamento da rede e estimar a capacidade de 
recepção dos pontos de ligação em regime de contingência, devendo por isso ser analisadas 
todas as possíveis contingências da rede.   

Para efectuar a analisar destas contingências é necessário alterar a matriz das 
sensibilidades que relaciona as potências injectadas com o trânsito de potências nas linhas. É 
necessário retirar a linha que está em contingência, para que a matriz de sensibilidades  seja 
actualizada para esta nova situação e depois disso o modelo a utilizar é o mesmo. 
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2.4. Conclusões 

Com esta abordagem consegue-se determinar qual a capacidade de recepção em cada 
ponto de ligação, e qual a capacidade de recepção total. Desta forma determina-se qual a 
capacidade máxima de recepção de cada ponto de ligação, permitindo que o gestor da rede 
informe todos os interessados em obter licenças de ligação à rede.  

Esta abordagem permite que todos os interessados em conseguir novas ligações à rede, 
tenham os dados relativos à capacidade de recepção em cada ponto de ligação, podendo 
assim iniciar o processo de pedido de licenciamento de novas ligações, também vai permitir 
que o gestor da rede possa analisar todos os pedidos, determinando se pode ou não se essas 
ligações são possíveis, permite também que o gestor da rede faça ajustes à capacidade de 
cada ponto de ligação.  
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Capítulo 3  

Estudo realizado numa rede com três 
barramentos 

Para ilustrar os conceitos e modelos atrás expostos, apresenta-se o estudo realizado numa 
rede de pequena dimensão, com três barramentos, todos eles com geração e consumo. Este 
estudo permitiu verificar como se comporta a rede em diversas situações, quer funcionando 
em regime normal ou em regime de contingência, tendo em conta as diversas limitações 
impostas pela rede e variando os valores dessas mesmas limitações. 

 

 
Figura 6 – Rede de 3 Barramentos 

 
 
Foram-se variando os valores das restrições referidas anteriormente de forma a obter 

resultados que mostrassem a influência que essas variações têm na capacidade de recepção 
de um ponto de ligação e no trânsito de potências. 
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O modelo usado respeita as seguintes condições iniciais: 
 

Tabela 3 — Condições iniciais da rede de 3 Barramentos em pu 

PGmin 0   PLmáx 1 

          

PC1 1   XL12 0,1 

PC2 0,5   XL13 0,1 

PC3 1   XL32 0,05 

 
3.1. Funcionamento em regime normal 

Inicialmente começa-se por simular o funcionamento da rede em regime normal, de modo 
a obter os valores da capacidade de recepção de cada ponto de ligação, para os três casos 
referidos anteriormente. 

 

3.1.1. Maximizando um ponto de ligação 

Começando por se maximizar cada ponto de ligação individualmente, tendo em conta as 
condições iniciais definidas anteriormente, obtêm-se os valores apresentados na tabela 
seguinte: 

 
 

Tabela 4 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências nas 
linhas quando se maximiza um ponto de ligação com PLmax=1pu 

1P1 1P2 1P3 

PG1 2,5 0 0 

PG2 0 2,25 0 

PG3 0 0,25 2,5 

PGt  2,5 2,5 2,5 

PL12 0,7 -0,75 -0,3 

PL13 0,8 -0,25 -0,7 

PL32 0,2 1 -0,8 

 
 
Analisando a tabela anterior, verifica-se que o ponto de ligação G1 e o ponto de ligação 

G3 tem uma capacidade de recepção, quando maximizado, igual aos consumos da rede, ou 
seja, estes pontos de ligação podem receber toda a produção. Já o ponto de ligação G2(1P2) 
quando maximizado, não tem uma capacidade de recepção igual aos consumos. Neste caso 
devido às limitações das linhas, a linha L32 atinge o seu limite, este ponto de ligação só 
consegue receber parte da produção (2,25pu), fazendo com que seja necessário que outro 
ponto de ligação tenha de receber a produção restante, de modo a satisfazer todos os 
consumos.  
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De acordo com as Leis de Kirchhoff, a potência recebida em cada ponto de ligação vai-se 
distribuir pelas linhas de forma a preencher as necessidades de consumo de cada barramento. 
Como cada barramento faz ligação aos outros dois, o limite das linhas (PLmáx) que tem um 
valor inicial de 1pu não tem qualquer influência no resultado da maximização, exceptuando 
do caso já referido, em que a linha L32 atinge o valor de 1pu (valor máximo), o que obriga o 
ponto de ligação  G3 a a disponibilizar acapacidade de recepção em falta de modo a que as 
necessidades sejam satisfeitas, ou seja, o limite das linhas devia ser maior.  

 
 
Alterando o valor de PLmax para 0,3pu, verifica-se que há alterações da capacidade de 

recepção de cada ponto de ligação. 
 
 

Tabela 5 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências nas 
linhas quando se maximiza um ponto de ligação com PLmax=0,3pu 

1P1 1P2 1P3 

PG1 1,6 0,55 0,55 

PG2 0,2 1,1 0,35 

PG3 0,7 0,85 1,6 

PGt  2,5 2,5 2,5 

PL12 0,3 -0,3 -0,15 

PL13 0,3 -0,15 -0,3 

PL32 0 0,3 -0,3 

 
 
Analisando a tabela, pode-se verificar que nenhum dos pontos de ligação atinge a 

capacidade de recepção máxima, mesmo quando maximizado, pois fica limitado pelos 
trânsitos das linhas, atingindo apenas um valor que lhe permita satisfazer o seu consumo e 
depois respeitar os valores máximos dos trânsitos das linhas, como se pode ver pelos valores 
obtidos as linhas são sempre levadas aos seus limites, o resto da produção necessária é 
garantida pelos outros dois pontos de ligação, que tem que garantir uma capacidade de 
recepção mínima que permita compensar a capacidade de recepção em falta. 

3.1.2. Maximizando dois pontos de ligação 

Considerando as condições iniciais e maximizando pontos de ligação dois a dois, verifica-
se que nenhum dos pontos de ligação atinge a capacidade máxima de recepção, mas obtêm-
se valores máximos para a capacidade de recepção quando existem dois pontos de ligação, 
sendo a capacidade de recepção total igual aos consumos. 
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Tabela 6 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências nas 
linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=1pu 

2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 1,4611 1,2736 0 

PG2 1,0389 0 1,1732 

PG3 0 1,2264 1,3268 

PGt  2,5 2,5 2,5 

PL12 0,0767 0,2095 -0,5346 

PL13 0,3845 0,0642 -0,4654 

PL32 0,6155 -0,2905 0,1386 

 
Neste caso verifica-se que os dois pontos de ligação maximizados conseguem garantir em 

conjunto a capacidade de recepção máxima. Isto acontece porque o limite das linhas é largo, 
logo não tem qualquer interferência no valor da maximização. Como se pode verificar na 
tabela, nenhuma das linhas atinge o valor máximo, ou seja, podemos pois desta forma jogar 
com estes valores da capacidade de recepção, diminuindo num ponto e aumentando no outro 
caso os pedidos não sejam para o barramento que tem maior capacidade de recepção. Isto 
tem no entanto que ser executado com cuidado e com uma análise detalhada da rede pois os 
limites das linhas não devem ser ultrapassados. 

 
 
Considerando que o valor de PLmax para 0,3pu, as conclusões anteriores já não são válidas, 

como se pode verificar na tabela seguinte. 
 
 

Tabela 7 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências nas 
linhas quando se maximizam dois pontos de ligação PLmax=0,3pu 

  2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 1,45 1,3822 0,4

PG2 0,65 0 0,8

PG3 0,4 1,1178 1,3
PGt  2,5 2,5 2,5 

PL12 0,15 0,2529 -0,3

PL13 0,3 0,1293 -0,3

PL32 0,3 -0,2471 0
 
Nesta situação em que o limite das linhas é mais apertado, já não acontece o mesmo que 

acontece na situação anterior, como o limite das linhas diminui a capacidade de recepção dos 
pontos de ligação é reajustado em relação à situação anterior; como é visível na maximização 
de (2P1,2 e 2P2,3) em que o ponto de ligação não maximizado ainda recebe 0,4pu da 
produção necessária, devido ao limite das linhas apenas num caso (2P1,3) o ponto de ligação 
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não maximizado fica a zero, isto porque nesta situação estes dois pontos de ligação 
maximizados vão receber toda a produção. Nesta situação praticamente todas as situações as 
linhas atingem o seu limite máximo. 

3.1.3. Maximizando todos os pontos de ligação 

Considerando as condições iniciais e maximizando todos os pontos de ligação, verifica-se 
que nenhum dos pontos de ligação atinge a capacidade máxima de recepção, mas obtêm-se 
valores máximos para a capacidade de recepção em cada ponto de ligação quando existem 
vários pontos de ligação (neste caso três pontos de ligação), sendo a capacidade de recepção 
total igual aos consumos. 

 
 

Tabela 8 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências nas 
linhas quando se maximizam todos os pontos de ligação com PLmax=1pu 

3P1,2,3 

PG1 0,8696 

PG2 0,7575 

PG3 0,8729 

PGt  2,5 

PL12 -0,1037 

PL13 -0,0268 

PL32 0,1538 

 
 
Verifica-se que se se maximizar todos os pontos de ligação, todos eles vão tentar 

aproximar o seu valor do valor máximo, mas nunca atingindo nenhum deles esse valor 
máximo. Como se pode verificar pela análise dos valores da tabela, esta maximização não 
sofre qualquer influência do limite máximo das linhas, pois este limite não é atingido, ficando 
o valor mais próximo em 0,1538pu, na linha L23. 

Pode-se desta forma alterar a capacidade de recepção de cada ponto de ligação, 
reajustando a dos restantes se houver um pedido para determinado ponto de ligação e ele já 
estiver no seu valor máximo. De notar que estes ajustes não podem interferir com o equilíbrio 
da rede. 

 
Considerando que o valor de PLmax para 0,3pu, as conclusões anteriores continuam válidas, 

pois os resultados obtidos são iguais aos da tabela anterior, e em nenhuma das situações é 
atingido o limite máximo das linhas, como se pode verificar na tabela seguinte.  
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Tabela 9 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências nas 
linhas quando se maximizam todos os pontos de ligação com PLmax=0,3pu 

  3P1,2,3 

PG1 0,8696 

PG2 0,7575 

PG3 0,8729 

PGt  2,5 

    

PL12 -0,1037 

PL13 -0,0268 

PL32 0,1538 

3.2. Funcionamento em regime normal com limite mínimo 
de produção no ponto de ligação G2 

Por vezes pode ser necessário impor um limite mínimo num ponto de ligação, pois 
podemos ter nesse ponto de ligação centrais de produção contínua que não pode ser retirada 
da rede, como por exemplo, uma central de fio de água, que tem uma produção constante e 
contínua. Ao impor este limite verifica-se que é o primeiro a ser cumprido, só depois é 
maximizado o ponto de ligação pretendido. 

Se por exemplo se impuser um PGmin de 0,8pu a G2, PLmáx = 0,3pu podemos verificar que os 
resultados variam em relação ao caso em que não existia limite mínimo de produção. 

3.2.1. Maximizando um ponto de ligação 

Como se pode verificar pela análise da tabela as situações 1P1 e 1P3, em que o ponto de 
ligação G2 não é maximizado, ele tem como capacidade de recepção 0,8pu, quando sem este 
limite imposto tinha apenas 0,2pu e 0,35pu respectivamente. Isto faz com a capacidade de 
recepção seja menor nos pontos de ligação que são maximizados 

 
Tabela 10 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 

nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação com PLmax=0,3pu e PG2min=0,8 

  1P1 1P2 1P3 

PG1 1,15 0,55 0,4 

PG2 0,8 1,1 0,8 

PG3 0,55 0,85 1,3 

PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 0 -0,3 -0,3 

PL13 0,15 -0,15 -0,3 

PL32 0,3 0,3 0 



 39 

 

 

 

3.2.2. Maximizando dois pontos de ligação 

Tal como acontece na maximização de um ponto de ligação, ao maximizarmos dois pontos 
de ligação, os valores da capacidade de recepção vão-se alterar.  

Como foi referido atrás, para a mesma situação mas sem limite mínimo, em que os 
valores da capacidade de recepção em G2 eram mais baixos, com este limite eles vão passar 
a ser de 0,8pu para todos os pares de pontos de ligação maximizados.  

A definição deste limite mínimo de capacidade de recepção faz com que estes pontos de 
ligação tenham uma capacidade de recepção inferior aquela que têm quando esta limitação 
não é levada em conta. 

 
Tabela 11 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e PG2min=0,8 

  2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 1,15 0,8453 0,4 

PG2 0,8 0,8 0,8 

PG3 0,55 0,8547 1,3 

PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 0 -0,1219 -0,3 

PL13 0,15 -0,0328 -0,3 

PL32 0,3 0,1781 0 

3.2.3. Maximizando todos os pontos de ligação 

Nesta situação o ponto de ligação G2 passa a ter a maior capacidade de recepção entre os 
três pontos de ligação, o que não acontecia na situação em não há limite mínimo de 
capacidade de recepção para o ponto de ligação. Ao impor um limite mínimo  de capacidade 
de recepção obriga-se a um reajustamento e a uma nova distribuição da capacidade de 
recepção de cada ponto de ligação. 

Como se pode verificar na tabela o ponto de ligação G2 passa  a ter maior capacidade de 
recepção, passa de 0,7575pu para 0,9321pu, um valor superior ao limite mínimo .  

O valor obtido obriga a que a linha L3,2 fique próxima dos seus limites, não deixando muita 
margem de manobra para gerir os pedidos que possam ser apresentados. 
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Tabela 12 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam todos os pontos de ligação com PLmax=0,3pu e PG2min=0,8 

  3P1,2,3 

PG1 0,781 

PG2 0,9321 

PG3 0,7869 

PGt  2,5 

    

PL12 -0,174 

PL13 -0,045 

PL32 0,2581 

3.3. Funcionamento em regime de contingência  

Depois de analisado o funcionamento em regime normal, é necessário fazer a mesma 
análise para todas as contingências que possam existir no sistema. Para a rede em análise 
podemos ter como contingência, a falha da linha, L1,2,L1,3, L3,2, que passamos analisar. 

Considerando que uma linha falha, o sistema reage a essa anomalia e redefine as 
capacidades de recepção em cada ponto de ligação. Como há a falha de uma linha na rede é 
estimada uma capacidade de recepção que se ajuste às novas condições da rede.  

3.3.1. Maximizando um ponto de ligação 

Ao ponto de ligação maximizado é atribuído uma capacidade de recepção que permita 
satisfazer os consumos dele, mais o valor que as linhas restantes na rede permitam. 

A capacidade de recepção vai ser maior no ponto de ligação maximizado que não tem 
qualquer ligação com a linha em falha, nos outros pontos de ligação a capacidade de 
recepção é inferior à que eles tinham em funcionamento normal. 

 
Tabela 13 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L3,2 

  1P1 1P2 1P3 

PG1 1,6 0,4 0,4

PG2 0,2 0,8 0,8

PG3 0,7 1,3 1,3

PGt  2,5 2,5 2,5 

PL12 0,3 -0,3 -0,3

PL13 0,3 -0,3 -0,3

PL32 0 0 0
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Tabela 14 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L1,2 

  1P1 1P2 1P3 

PG1 1,3 0,9118 0,7 

PG2 0,576 0,8 0,2 

PG3 0,624 0,7882 1,6 

PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 0 0 0 

PL13 0,3 -0,0882 -0,3 

PL32 0,076 0,3 -0,3 
 

 

 

 

Tabela 15 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L1,3 

  1P1 1P2 1P3 

PG1 1,3 0,7 0,7779 

PG2 0,4221 1,1 0,4221 

PG3 0,7779 0,7 1,3 

PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 0,3 -0,3 -0,2221 

PL13 0 0 0 

PL32 0,2221 0,3 -0,3 

 
 
Através da análise das tabelas anteriores, verifica-se que quando falta uma linha, a 

capacidade de recepção no ponto de ligação maximizado diminui, em relação ao regime 
normal. Quando a linha em falta está próxima do ponto de ligação, a capacidade de recepção 
do mesmo é mais afectada, que dos outros.  

A linha em falta afecta mais a capacidade de recepção dos pontos de ligação que estão 
ligados a ela, podendo mesmo fazer com que a capacidade de recepção dos barramentos mais 
afastados se aproxime da capacidade de recepção em relação ao regime normal. 

 O ponto de ligação que não está ligado à linha em falta, quando maximizado, atinje o 
mesmo valor da capacidade de recepção em regime normal. 
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3.3.2. Maximizando dois pontos de ligação 

 
Ao maximizar dois pontos de ligação verifica-se que a capacidade de recepção aumenta 

no ponto de ligação que não tem ligação à linha em falta, nos pontos de ligação que tem 
ligação à linha em falta, a capacidade de recepção é inferior à situação de funcionamento 
normal. 

 
 

Tabela 16 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L3,2 

  2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 1,6 1,6 0,4

PG2 0,2 0,2 0,8

PG3 0,7 0,7 1,3
PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 0,3 0,3 -0,3

PL13 0,3 0,3 -0,3

PL32 0 0 0
 

 

 
 

Tabela 17 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L1,2 

  2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 1,3 1,0445 0,7 

PG2 0,8 0,2 0,7503 

PG3 0,4 1,2555 1,0497 

PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 0 0 0 

PL13 0,3 0,0445 -0,3 

PL32 0,3 -0,3 0,2503 
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Tabela 18 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L1,3 

  2P1,2 2P1,3 2P2,3 

PG1 0,9571 1,25 0,7 

PG2 0,8429 0 0,8429 

PG3 0,7 1,25 0,9571 

PGt  2,5 2,5 2,5 

        

PL12 -0,0429 0,25 -0,3 

PL13 0 0 0 

PL32 0,3 -0,25 0,0429 

 
Quando se maximizam dois pontos de ligação em simultâneo, e com a falta de uma linha, 

a capacidade de recepção de cada ponto de ligação vai variar em relação ao regime normal, 
podendo aumentar ou diminuir conforme a linha que estiver em falta. 

A falta de uma linha vai impor uma capacidade de recepção diferente, dependendo da 
linha que falta e se ela está ou não ligada aos pontos de ligação. Os pontos de ligação que 
estavam ligados à linha em falta, são os mais influênciados.  

3.3.3. Maximizando todos os pontos de ligação 

Tal como na situação anterior há alterações às capacidades de recepção, ficando cada 
ponto de ligação a receber uma potência muito próxima daquela que é consumida nesse 
ponto de ligação, a pela falta das linhas vai obrigar que cada ponto de ligação tenha uma 
capacidade de recepção muito próxima dos seus consumos, para que a falta da linha não seja 
um problema.  

 
Tabela 19 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 

nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L3,2 

  3P1,2,3 

PG1 0,8724

PG2 0,5638

PG3 1,0638
PGt  2,5 

    

PL12 -0,0638

PL13 -0,0638

PL32 0
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Tabela 20 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L1,2 

  3P1,2,3 

PG1 0,9289 

PG2 0,7016 

PG3 0,8696 

PGt  2,5 

    

PL12 0 

PL13 -0,0711 

PL32 0,2016 
 

 
Tabela 21 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 

nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação com PLmax=0,3pu e sem a linha L1,3 

  3P1,2,3 

PG1 0,8696 

PG2 0,7609 

PG3 0,8696 

PGt  

    

PL12 -0,1304 

PL13 0 

PL32 0,1304 

3.4. Conclusão  

Pode–se concluir que quando existem contingências na rede a capacidade de recepção de 
cada ponto de ligação não se vai manter a mesma. 

O facto de haver a falta de uma linha, obriga a que o sistema se adapte à nova situação e 
que a capacidade de recepção de cada ponto de ligação seja alterada, tendo em conta o novo 
funcionamento da rede. 

Desta forma e depois desta análise podemos determinar qual a capacidade de recepção 
de cada ponto de ligação. A capacidade de recepção é obtida comparando os valores de PG de 
todas as situações analisadas, sendo a capacidade de recepção do ponto de ligação o mínimo 
PG encontrado. 

Sendo por isso a capacidade de recepção dos pontos de ligação quando existe um ponto 
de ligação (1P) e quando existem três pontos de ligação (3P) apresentada na Tabela 22 e a 
capacidade de recepção para quando existem dois pontos de ligação apresentada na Tabela 
23. 
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Tabela 22 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação, tendo em conta o 
funcionamento em regime normal e em regime de contingência 

  1P 3P 

PG1 1,3 0,8696 

PG2 0,8 0,5638 

PG3 1,3 0,8696 

 
 
Tabela 23 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação, tendo em conta o 

funcionamento em regime normal e em regime de contingência (2P) 

  2P1,2 2P1,3 2P3,2 

PG1 0,9571 0,8453 0,4 

PG2 0,2 0 0,7503 

PG3 0,4 0,7 0,9571 
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Capítulo 4  

Estudo realizado numa rede com catorze 
barramentos 

Depois de estudada uma rede de pequena dimensão, passou-se a uma relativamente 
maior, uma rede de catorze barramentos, dos quais apenas o barramento 1 e o barramento 2 
são pontos de ligação. Esta rede é baseada na rede de 14 barramentos IEEE, da qual foram 
retirados os dados e utilizados como referência neste estudo. 

 

 
Figura 7 – Rede de 14 Barramentos 
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Tabela 24 — Condições iniciais da rede de 14 Barramentos em pu 

PGmáx 5   XL 1-2 0,05917 

PGmin 0   XL 1-5 0,22304 

PLmáx 1   XL 2-3 0,19797 

      XL 2-4 0,17632 

PC1 0,00   XL 2-5 0,17388 

PC2 0,22   XL 3-4 0,17103 

PC3 0,94   XL 4-5 0,04211 

PC4 0,48   XL 4-7 0,20912 

PC5 0,08   XL 4-9 0,55618 

PC6 0,11   XL 5-6 0,25202 

PC7 0,00   XL 6-11 0,1989 

PC8 0,00   XL 6-12 0,25581 

PC9 0,30   XL 6-13 0,13027 

PC10 0,09   XL 7-8 0,17615 

PC11 0,04   XL 7-9 0,11001 

PC12 0,06   XL 9-10 0,0845 

PC13 0,14   XL 9-14 0,27038 

PC14 0,15   XL 10-11 0,19207 

      XL 12-13 0,19988 

      XL 13-14 0,34802 

  
Para esta rede foram feitas as mesmas simulações de funcionamento, em regime normal, 

em regime de contingência e em regime normal quando passamos a ter mais do que dois 
pontos de ligação como acontece na situação inicial. 

 
4.1. Funcionamento em regime normal 

Inicialmente começa-se por simular o funcionamento da rede em regime normal, de modo 
a obter os valores da capacidade de recepção de cada ponto de ligação, para os casos 
referidos anteriormente. 

4.1.1. Maximizando um ponto de ligação 

Começa-se por se maximizar cada ponto de ligação individualmente, tendo em conta as 
condições iniciais definidas anteriormente, de forma a obter-se os valores máximos de 
capacidade de recepção que cada ponto de ligação pode ter quando é o único a receber na 
rede. Realizada esta maximização obtêm-se os valores apresentados na tabela seguinte: 
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Tabela 25 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação  

1P1 1P2 

PG1 1,6187 0 

PG2 0,9713 2,59 

 PGt  2,59  2,59 

PL 1-2 1 -0,3565 

PL 1-5 0,6187 0,3565 

PL 2-3 0,7161 0,7604 

PL 2-4 0,585 0,6776 

PL 2-5 0,4533 0,5786 

PL 3-4 -0,2259 -0,1816 

PL 4-5 -0,5777 -0,4482 

PL 4-7 0,2915 0,2962 

PL 4-9 0,1673 0,1699 

PL 5-6 0,4182 0,4109 

PL 6-11 0,0615 0,0571 

PL 6-12 0,0752 0,0746 

PL 6-13 0,1695 0,1673 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,2915 0,2962 

PL 9-10 0,0635 0,0679 

PL 9-14 0,1002 0,1032 

PL 10-11 -0,0265 -0,0221 

PL 12-13 0,0142 0,0136 

PL 13-14 0,0488 0,0458 

 
Através da análise da Tabela 25 podemos verificar o ponto de ligação G1 fica com uma 

capacidade de recepção inferior ao valor da potência consumida na rede.  
Este ponto de ligação fica com a sua capacidade de recepção limitada a 1,6187pu devido 

à linha L1-2, entre o barramento 1 e o barramento 2, que atinge o seu valor máximo (1pu). já 
o ponto de ligação G2 não sofre qualquer influência das limitações das linhas, pois quando é 
maximizado, nenhuma delas atinge o seu valor máximo. Ficando desta forma com uma 
capacidade de recepção igual aos consumos da rede, ou seja, ele pode receber toda a 
potência necessária ao funcionamento da rede.  

Desta forma a capacidade de recepção máxima em funcionamento normal do ponto de 
ligação G1 será de 1,6187pu e do ponto de ligação G2 será de 2,59pu. 
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4.1.2. Maximizando os dois pontos de ligação 

Maximizando os dois pontos de ligação obtém-se os valores apresentados: 
 

Tabela 26 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação  

2P1,2 

PG1 1,0946

PG2 1,4954 

 PGt  2,59 

PL 1-2 0,5609 

PL 1-5 0,5338 

PL 2-3 0,7305 

PL 2-4 0,6149 

PL 2-5 0,4938 

PL 3-4 -0,2115 

PL 4-5 -0,5357 

PL 4-7 0,293 

PL 4-9 0,1681 

PL 5-6 0,4159 

PL 6-11 0,06 

PL 6-12 0,075 

PL 6-13 0,1688 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,293 

PL 9-10 0,065 

PL 9-14 0,1012 

PL 10-11 -0,025 

PL 12-13 0,014 

PL 13-14 0,0478 

 
Como se pode verificar através da análise da Tabela 26, a capacidade de recepção de 

cada ponto de ligação é agora mais baixa do que quando o ponto de ligação é o único a 
receber potência na rede, no entanto esta capacidade de recepção obtida agora é uma 
capacidade de recepção conjunta, em que temos dois pontos de recepção e a produção tem 
que ser distribuída pelos dois sem considerar um mais importante que o outro. 

Os resultados obtidos permitem-nos verificar qual a capacidade que podemos injectar em 
cada ponto de ligação. 

Na figura seguinte apresenta-se os vários valores que esta capacidade de recepção 
conjunta pode ter. 
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Figura 8 – Gráfico representando a linha de fronteira da capacidade de recepção conjunta dos pontos de 

ligação G1 e G2 

Através da análise deste gráfico podemos verificar que não existe apenas uma solução, 
mas sim várias, com as quais o gestor da rede pode trabalhar de modo a satisfazer os pedidos 
de ligação feitos por novos produtores. Sendo que os pedidos ligação não se podem encontrar 
acima da linha de fronteira, caso isso aconteça o gestor deve encontrar um valor dentro dos 
limites da linha que possa satisfazer o pedido. 

É também necessário ter em atenção que se houver vários pedidos para um mesmo ponto 
de ligação, eles não poderão ser satisfeitos todos, alguns terão de ficar por concretizar pois 
apesar de se puder jogar com os valores, não se podem fazer alterações aleatoriamente. Pois 
se aumentarmos a capacidade de recepção de um ponto de ligação teremos que diminuir no 
outro. 
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4.2. Funcionamento em regime de contingência 

Realizou-se posteriormente o estudo do funcionamento em regime de contingência. Neste 
caso foram seleccionadas algumas contingências que se supõe serem o conjunto de 
contingências que mais afectam o funcionamento da rede e o valor da capacidade de 
recepção de cada ponto de ligação. Foram escolhidas para contingências, as linhas L1-2, L1-5, 
L2-3, L2-4, L2-5 e L13-14. 

4.2.1. Maximizando um ponto de ligação 

Começou-se por testar as contingências só com um ponto de ligação, de modo a saber se  
os pontos de ligação tinham capacidade de recepção suficiente para responder aos consumos 
da rede. 

 
Tabela 27 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 

nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação, e falha a linha entre barramento 1 e 
barramento 2 (L1-2) 

  1P1 1P2 

PG1 1 0 

PG2 1,59 2,59 

PGt 2,59 2,59 

      

PL 1-2     

PL 1-5 1 0 

PL 2-3 0,6517 0,8206 

PL 2-4 0,4502 0,8035 

PL 2-5 0,271 0,7489 

PL 3-4 -0,2903 -0,1214 

PL 4-5 -0,7661 -0,272 

PL 4-7 0,2847 0,3025 

PL 4-9 0,1634 0,1736 

PL 5-6 0,4289 0,4009 

PL 6-11 0,0679 0,051 

PL 6-12 0,0762 0,0737 

PL 6-13 0,1728 0,1642 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,2847 0,3025 

PL 9-10 0,0571 0,074 

PL 9-14 0,096 0,1072 

PL 10-11 -0,0329 -0,016 

PL 12-13 0,0152 0,0127 

PL 13-14 0,053 0,0418 
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Tabela 28 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação, e falha a linha entre barramento 1 e 

barramento 5 (L1-5) 

  1P1 1P2 

PG1 1 0 

PG2 1,59 2,59 

PGt 2,59 2,59 

      

PL 1-2 1 0 

PL 1-5     

PL 2-3 0,8206 0,8206 

PL 2-4 0,8035 0,8035 

PL 2-5 0,7489 0,7489 

PL 3-4 -0,1214 -0,1214 

PL 4-5 -0,272 -0,272 

PL 4-7 0,3025 0,3025 

PL 4-9 0,1736 0,1736 

PL 5-6 0,4009 0,4009 

PL 6-11 0,051 0,051 

PL 6-12 0,0737 0,0737 

PL 6-13 0,1642 0,1642 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,3025 0,3025 

PL 9-10 0,074 0,074 

PL 9-14 0,1072 0,1072 

PL 10-11 -0,016 -0,016 

PL 12-13 0,0127 0,0127 

PL 13-14 0,0418 0,0418 
 

Analisando as Tabelas 27 e 28, verifica-se que o ponto de ligação G1, fica com uma 
capacidade de recepção de 1pu, que é o limite da única linha que fica a ligar este 
barramento à rede. O barramento G1 tem duas linhas que o ligam à rede L1-2 e L1-5, se uma 
destas linhas faltar, a sua capacidade de recepção fica limitada ao limite máximo da linha 
que ficar, pois este barramento não tem qualquer consumo. Estas duas contingências 
mostram que a capacidade de recepção de um determinado ponto de ligação pode ficar 
limitado pelas linhas que o ligam à rede.  

O ponto de ligação G1 passa agora a ter um limite máximo para a sua capacidade de 
recepção de 1pu, em vez dos 1,6187pu que haviam sido estimados no funcionamento em 
regime normal. 

O ponto de ligação G2 tem a capacidade máxima de recepção como já acontecia em 
regime normal, a falta destas duas linhas não afectam a sua capacidade de recepção. Mesmo 
fazendo a linha L1-2 ligação entre ele e G1.  
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Tabela 29 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação, e falha a linha entre barramento 2 e 

barramento 3 (L2-3) 

  1P1 1P2 

PG1 1,7949 0,3424 

PG2 0,7951 2,2476 

PGt 2,59 2,59 

      

PL 1-2 1 -0,2255 

PL 1-5 0,7949 0,5679 

PL 2-3     

PL 2-4 0,8988 1 

PL 2-5 0,6793 0,8051 

PL 3-4 -0,942 -0,942 

PL 4-5 -0,9583 -0,8626 

PL 4-7 0,2778 0,2812 

PL 4-9 0,1594 0,1614 

PL 5-6 0,4399 0,4344 

PL 6-11 0,0745 0,0712 

PL 6-12 0,0771 0,0767 

PL 6-13 0,1762 0,1745 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,2778 0,2812 

PL 9-10 0,0505 0,0538 

PL 9-14 0,0916 0,0938 

PL 10-11 -0,0395 -0,0362 

PL 12-13 0,0161 0,0157 

PL 13-14 0,0574 0,0552 
 
 

Pela análise da Tabela 29 podemos ver que quando falha a linha L2-3 a capacidade de 
recepção do ponto de ligação G2 é inferior à do regime normal (passa de 2,59pu para 
2,2476pu), e isto acontece porque o barramento 3, é o barramento com maior consumo, 
0,94pu, e a linha L3-4 passa a ser a única ligação ao barramento, obrigando a que a potência 
tenha que passar pelo barramento 4 para chegar ao barramento 3. Deste modo a linha que 
liga o barramento 2 ao barramento 4, fica limitada pois tem que receber toda a potência que 
vai para o barramento 3 e para o barramento 4. 

O ponto de ligação G1 fica com uma capacidade de recepção superior à do regime 
normal. Apesar da linha em falta não ter qualquer ligação a ele, ele necessita de uma maior 
capacidade de recepção de forma a responder aos consumos da rede e em particular ao 
consumo do barramento 3 que passa a ter como única ligação a linha L3-4. 
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Tabela 30 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação, e falha a linha entre barramento 2 e 

barramento 4 (L2-4) 

  1P1 1P2 

PG1 1,8053 0 

PG2 0,7847 2,59 

PGt 2,59 2,59 

      

PL 1-2 1 -0,541 

PL 1-5 0,8053 0,541 

PL 2-3 0,875 0,9538 

PL 2-4     

PL 2-5 0,6927 0,8781 

PL 3-4 -0,067 0,0118 

PL 4-5 -0,9809 -0,9063 

PL 4-7 0,2769 0,2796 

PL 4-9 0,1589 0,1605 

PL 5-6 0,4411 0,4369 

PL 6-11 0,0753 0,0727 

PL 6-12 0,0772 0,0769 

PL 6-13 0,1766 0,1753 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,2769 0,2796 

PL 9-10 0,0497 0,0523 

PL 9-14 0,0911 0,0928 

PL 10-11 -0,0403 -0,0377 

PL 12-13 0,0162 0,0159 

PL 13-14 0,0579 0,0562 
 

Analisando as Tabelas 30 e 31, verifica-se que a capacidade de recepção no ponto de 
ligação G2 se mantém inalterada, em relação à capacidade de recepção em regime normal. 

Apesar de algumas linhas ficarem perto do limite, mas não o atingindo, a capacidade de 
recepção continua a ser a capacidade máxima para a rede. 

A capacidade de recepção do ponto de ligação G1 aumenta em relação à do regime 
normal e à das contingências anteriores.  
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Tabela 31 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação, e falha a linha entre barramento 2 e 

barramento 5 (L2-5) 

  1P1 1P2 

PG1 1,8074 0 

PG2 0,7826 2,59 

PGt 2,59 2,59 

      

PL 1-2 1 -0,5651 

PL 1-5 0,8074 0,5651 

PL 2-3 0,8017 0,88 

PL 2-4 0,7639 0,9279 

PL 2-5     

PL 3-4 -0,1403 -0,062 

PL 4-5 -0,3274 -0,0981 

PL 4-7 0,3005 0,3088 

PL 4-9 0,1724 0,1772 

PL 5-6 0,404 0,391 

PL 6-11 0,0529 0,0451 

PL 6-12 0,074 0,0728 

PL 6-13 0,1651 0,1611 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,3005 0,3088 

PL 9-10 0,0721 0,0799 

PL 9-14 0,1059 0,1111 

PL 10-11 -0,0179 -0,0101 

PL 12-13 0,013 0,0118 

PL 13-14 0,0431 0,0379 
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Tabela 32 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação, e falha a linha entre barramento 13 

e barramento 14 (L13-14) 

  1P1 1P2 

PG1 1,6169 0 

PG2 0,9731 2,59 

PGt 2,59 2,59 

      

PL 1-2 1 -0,3551 

PL 1-5 0,6169 0,3551 

PL 2-3 0,7174 0,7615 

PL 2-4 0,5876 0,68 

PL 2-5 0,4511 0,5764 

PL 3-4 -0,2246 -0,1805 

PL 4-5 -0,5978 -0,4672 

PL 4-7 0,3068 0,3105 

PL 4-9 0,176 0,1782 

PL 5-6 0,3942 0,3883 

PL 6-11 0,0862 0,0803 

PL 6-12 0,0644 0,0644 

PL 6-13 0,1316 0,1316 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,3068 0,3105 

PL 9-10 0,0388 0,0447 

PL 9-14 0,149 0,149 

PL 10-11 -0,0512 -0,0453 

PL 12-13 0,0034 0,0034 

PL 13-14     

 
Através da análise da Tabela 32 podemos verificar que a falta da linha L13-14, não tem 

grande influência na capacidade de recepção dos dois pontos de ligação. O ponto de ligação 
G1 baixa ligeiramente, passa de 1,6187pu em regime normal para1,6169pu. 
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4.2.2. Maximizando os dois pontos de ligação 
 

Tabela 33 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação, e falha a linha entre barramento 

1 e barramento 2 (L1-2) 

  2P1,2 

PG1 0,9204

PG2 1,6696 

PGt 2,59 

    

PL 1-2   

PL 1-5 0,9204 

PL 2-3 0,6652 

PL 2-4 0,4784 

PL 2-5 0,3091 

PL 3-4 -0,2768 

PL 4-5 -0,7267 

PL 4-7 0,2861 

PL 4-9 0,1642 

PL 5-6 0,4267 

PL 6-11 0,0666 

PL 6-12 0,076 

PL 6-13 0,1722 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,2861 

PL 9-10 0,0584 

PL 9-14 0,0969 

PL 10-11 -0,0316 

PL 12-13 0,015 

PL 13-14 0,0521 
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Tabela 34 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação, e falha a linha entre barramento 

1 e barramento 5 (L1-5) 

  2P1,2 

PG1 0,9141

PG2 1,6759 

PGt 2,59 

    

PL 1-2 0,9141 

PL 1-5   

PL 2-3 0,8206 

PL 2-4 0,8035 

PL 2-5 0,7489 

PL 3-4 -0,1214 

PL 4-5 -0,272 

PL 4-7 0,3025 

PL 4-9 0,1736 

PL 5-6 0,4009 

PL 6-11 0,051 

PL 6-12 0,0737 

PL 6-13 0,1642 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,3025 

PL 9-10 0,074 

PL 9-14 0,1072 

PL 10-11 -0,016 

PL 12-13 0,0127 

PL 13-14 0,0418 
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Tabela 35 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação, e falha a linha entre barramento 

2 e barramento 3 (L2-3) 

  2P1,2 

PG1 1,1257

PG2 1,4643 

PGt 2,59 

    

PL 1-2 0,4354 

PL 1-5 0,6903 

PL 2-3   

PL 2-4 0,9454 

PL 2-5 0,7373 

PL 3-4 -0,942 

PL 4-5 -0,9142 

PL 4-7 0,2794 

PL 4-9 0,1603 

PL 5-6 0,4374 

PL 6-11 0,073 

PL 6-12 0,0769 

PL 6-13 0,1754 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,2794 

PL 9-10 0,052 

PL 9-14 0,0926 

PL 10-11 -0,038 

PL 12-13 0,0159 

PL 13-14 0,0564 

 
  



60    

  

 

Tabela 36 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação, e falha a linha entre barramento 

2 e barramento 4 (L2-4) 

  2P1,2 

PG1 1,1282

PG2 1,4618 

PGt 2,59 

    

PL 1-2 0,422 

PL 1-5 0,7062 

PL 2-3 0,9045 

PL 2-4   

PL 2-5 0,7623 

PL 3-4 -0,0375 

PL 4-5 -0,9529 

PL 4-7 0,278 

PL 4-9 0,1595 

PL 5-6 0,4396 

PL 6-11 0,0743 

PL 6-12 0,0771 

PL 6-13 0,1761 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,278 

PL 9-10 0,0507 

PL 9-14 0,0918 

PL 10-11 -0,0393 

PL 12-13 0,0161 

PL 13-14 0,0572 
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Tabela 37 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação, e falha a linha entre barramento 

2 e barramento 5 (L2-5) 

  2P1,2 

PG1 1,1355

PG2 1,4545 

PGt 2,59 

    

PL 1-2 0,4182 

PL 1-5 0,7173 

PL 2-3 0,8308 

PL 2-4 0,8249 

PL 2-5   

PL 3-4 -0,1112 

PL 4-5 -0,2422 

PL 4-7 0,3036 

PL 4-9 0,1742 

PL 5-6 0,3992 

PL 6-11 0,05 

PL 6-12 0,0735 

PL 6-13 0,1636 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,3036 

PL 9-10 0,075 

PL 9-14 0,1078 

PL 10-11 -0,015 

PL 12-13 0,0125 

PL 13-14 0,0412 
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Tabela 38 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação, e falha a linha entre barramento 

13 e barramento 14 (L13-14) 

  2P1,2 

PG1 1,0838

PG2 1,5062 

PGt 2,59 

    

PL 1-2 0,5532 

PL 1-5 0,5306 

PL 2-3 0,7319 

PL 2-4 0,6181 

PL 2-5 0,4924 

PL 3-4 -0,2101 

PL 4-5 -0,5547 

PL 4-7 0,308 

PL 4-9 0,1767 

PL 5-6 0,3923 

PL 6-11 0,0843 

PL 6-12 0,0644 

PL 6-13 0,1316 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,308 

PL 9-10 0,0407 

PL 9-14 0,149 

PL 10-11 -0,0493 

PL 12-13 0,0034 

PL 13-14   

 
Pela análise das tabelas anteriores pode-se verificar que a capacidade de recepção em 

cada ponto de ligação aumenta ou diminui, de acordo com o facto de a linha em falta ter ou 
não ligação com o ponto de ligação. 

Se a linha em falta tem ligação com o ponto de ligação, a sua capacidade de recepção 
diminui pois falta uma linha para distribuir a potência que esse ponto de ligação vai receber, 
limita a potência máxima a receber por esse ponto de ligação. 
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4.3. Conclusão 

Pode-se concluir que quando existe apenas um ponto de ligação, a capacidade  de 
recepção do mesmo fica limitada pelas linhas e pelo valor máximo que as linhas podem 
transmitir. 

Ao existirem dois pontos de ligação isso já não acontece tão facilmente pois há uma 
distribuição da capacidade de recepção, não a deixando ficar limitada pelo limite das linhas. 

Verifica-se também que se falta uma linha próxima de um ponto de ligação, a capacidade 
de recepção desse ponto de ligação fica bastante afectada, baixando o seu valor para um 
valor inferior ao do regime normal, limitando desta forma o valor a informar aos novos 
produtores, não devemos por isso estimar uma capacidade de recepção para um ponto de 
ligação sem antes analisar todos os regimes de funcionamento do sistema. Pois uma 
capacidade de recepção pode servir para o regime normal, mas em regime de contingência o 
ponto de ligação pode já não conseguir receber essa mesma potência. 

 A capacidade de recepção máxima de cada ponto de ligação é o mínimo valor de PG 
encontrado nos estudos efectuados, como se pode verificar na Tabela 39. 

 
Tabela 39 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação, tendo em conta o 

funcionamento em regime normal e em regime de contingência 

  1P 2P 

PG1 1 0,9141 

PG2 2,2476 1,4545 
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Capítulo 5  

Estudo realizado numa rede com catorze 
barramentos, com três pontos de ligação 

Neste capítulo aborda-se uma nova situação, a atribuição de um novo ponto de ligação à 
rede, passando o barramento 5 a ser um novo ponto de ligação.  

Como o sistema está sempre a sofrer alterações e podem ser atribuídos novos pontos de 
ligação a qualquer altura. É por isso necessário verificar como pode reagir a rede à atribuição 
de novos pontos de ligação por parte do gestor da rede.  

Desta forma pretende-se verificar qual é a capacidade de recepção dos pontos de ligação 
quando se tem mais pontos de ligação no sistema, e como vai reagir a rede quando todos 
esses pontos de ligação estão a receber potência em simultâneo. 

 

5.1. Maximizando um ponto de ligação 

Analisando a tabela seguinte verifica-se que quando temos apenas um ponto de ligação na 
rede os dois pontos de ligação já existentes continuam com a mesma capacidade de recepção 
que tinham anteriormente, sendo a única limitação o limite das linhas para a capacidade de 
recepção. 

No novo ponto de ligação a capacidade de recepção atribuída não chega ao valor máximo 
(valor da potência consumida) pois é limitada por uma das linhas que atinge o seu valor 
máximo, delimitando desta forma o valor da capacidade de recepção neste ponto de ligação. 
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Tabela 40 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 
nas linhas quando se maximiza um ponto de ligação 

  1P1 1P2 1P5 

PG1 1,6187 0 0 

PG2 0,9713 2,59 1,1441 

PG5 0 0 1,4459 

 PGt 2,59 2,59 2,59 

PL 1-2 1,00 -0,36 -0,0276 

PL 1-5 0,6187 0,3565 0,0276 

PL 2-3 0,7161 0,7604 0,5718 

PL 2-4 0,585 0,6776 0,2829 

PL 2-5 0,4533 0,5786 0,0447 

PL 3-4 -0,2259 -0,1816 -0,3702 

PL 4-5 -0,5777 -0,4482 -1 

PL 4-7 0,2915 0,2962 0,2763 

PL 4-9 0,1673 0,1699 0,1585 

PL 5-6 0,4182 0,4109 0,4422 

PL 6-11 0,0615 0,0571 0,0759 

PL 6-12 0,0752 0,0746 0,0773 

PL 6-13 0,1695 0,1673 0,177 

PL 7-8 0 0 0 

PL 7-9 0,2915 0,2962 0,2763 

PL 9-10 0,0635 0,0679 0,0491 

PL 9-14 0,1002 0,1032 0,0907 

PL 10-11 -0,0265 -0,0221 -0,0409 

PL 12-13 0,0142 0,0136 0,0163 

PL 13-14 0,0488 0,0458 0,0583 
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5.2. Maximizando dois pontos de ligação 
 
Neste ponto foram analisadas duas situações, quando temos como pontos de ligação G1 e 

G5 e depois G2 e G5, de forma a determinar qual a capacidade de recepção conjunta de dois 
pontos de ligação. A outra situação em que temos G1 e G2 como pontos de ligação já foi 
estudada no capítulo anterior. 

Analisando a Tabela 41 verifica-se que no primeiro caso 2P1,5, os dois pontos de ligação 
que estão a ser maximizados recebem uma capacidade de recepção inferior aos consumos 
necessários, isto devido aos limites das linhas, que atingem o seu valor máximo e não 
permitem que estes dois pontos de ligação tenham uma capacidade de recepção superior  

Na outra situação as linhas não influenciam a capacidade de recepção dos dois pontos de 
ligação. 

 
Tabela 41 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 

nas linhas quando se maximizam dois pontos de ligação 

  2P1,5 2P2,5 

PG1 1,3002 0 

PG2 0,1165 1,4092 

PG5 1,1733 1,1808 

 PGt 2,59 2,59 

 

PL 1-2 1 -0,0879 

PL 1-5 0,3002 0,0879 

PL 2-3 0,5718 0,6064 

PL 2-4 0,2829 0,3553 

PL 2-5 0,0447 0,1426 

PL 3-4 -0,3702 -0,3356 

PL 4-5 -1 -0,8988 

PL 4-7 0,2763 0,2799 

PL 4-9 0,1585 0,1606 

PL 5-6 0,4422 0,4365 

PL 6-11 0,0759 0,0725 

PL 6-12 0,0773 0,0768 

PL 6-13 0,177 0,1752 

PL 7-8 0 0 

PL 7-9 0,2763 0,2799 

PL 9-10 0,0491 0,0525 

PL 9-14 0,0907 0,093 

PL 10-11 -0,0409 -0,0375 

PL 12-13 0,0163 0,0158 

PL 13-14 0,0583 0,056 
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5.3. Maximizando todos os pontos de ligação 

Quando todos os pontos de ligação são maximizados, ou seja, todos eles estão a receber 
potência. A capacidade de recepção é distribuída de forma a maximizar todos eles, ou seja 
de forma a aproveitar as ligações que esse ponto de ligação tem à rede, ficando neste caso 
com maior capacidade de recepção aquele que tem mais ligações à rede, ou seja, o ponto de 
ligação G2.  

Um ponto de ligação que tem mais ligações vai ter mais capacidade de distribuir potência 
pela rede, logo a sua capacidade de recepção poderá ser superior à daqueles que tem apenas 
uma ligação. 

 
Tabela 42 — Capacidade de recepção em cada ponto de ligação e trânsito de potências 

nas linhas quando se maximizam todos os pontos de ligação 

  3P1,2,5 

PG1 0,6741

PG2 1,0163 

PG5 0,8996 

 PGt 2,59 

PL 1-2 0,4131 

PL 1-5 0,261 

PL 2-3 0,6246 

PL 2-4 0,3935 

PL 2-5 0,1943 

PL 3-4 -0,3174 

PL 4-5 -0,8454 

PL 4-7 0,2818 

PL 4-9 0,1617 

PL 5-6 0,4335 

PL 6-11 0,0706 

PL 6-12 0,0766 

PL 6-13 0,1742 

PL 7-8 0 

PL 7-9 0,2818 

PL 9-10 0,0544 

PL 9-14 0,0942 

PL 10-11 -0,0356 

PL 12-13 0,0156 

PL 13-14 0,0548 
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Capítulo 6  

Conclusões 

6.1. Considerações gerais 

Nesta dissertação abordou-se a capacidade de recepção de uma rede eléctrica e a forma 
como o valor dela pode variar nos pontos de ligação, quando o sistema sofre alterações.  

Partiu-se de um modelo matemático que simula o comportamento da rede, e foi-se 
analisando caso a caso, para os  diversos modelos, e para o funcionamento em regime normal 
e em regime de contingência, só depois de analisadas todas as situações é que é possível 
estimar a capacidade de recepção de cada ponto de ligação. 

Foram analisados vários casos, com um ponto de ligação, com dois pontos de ligação e 
com três pontos de ligação, de modo que se pudesse verificar como é que o sistema reagia às 
diversas situações e qual o valor da capacidade de recepção a atribuir a cada ponto de 
ligação. Para que o valor atribuído se aproxime o mais possível do valor real, para que se 
possa informar os candidatos a produtores da capacidade de recepção de cada ponto de 
ligação, para que eles possam estudar a situação e iniciar o pedido de ligação à rede.  

Como se pode ver através dos estudos feitos a capacidade de recepção em cada ponto de 
ligação é muito diferente se considerarmos esse ponto como o único ponto de ligação da rede 
ou se considerarmos que existem mais pontos de ligação.  

Verifica-se também que a capacidade de recepção fica mais limitada pelos limites que 
são impostos pelas linhas quando existe apenas um ponto de ligação. Nesta situação atinge-se 
mais facilmente o limite das linhas, não permitindo que a capacidade de recepção do ponto 
de ligação seja superior, o que não acontece tão facilmente quando temos dois ou mais 
pontos de ligação na rede, pois nestes casos como a capacidade de recepção é mais 
distribuída, logo é mais difícil atingir os limites, podendo no entanto acontecer, como se 
verificou em alguns dos casos analisados nos capítulos anteriores. 

Podemos também concluir que quando é atribuído um novo ponto de ligação à rede, a 
capacidade de recepção conjunta tem que se ajustar a esta nova realidade e como se 
verificou pelos estudos efectuados, quando surgem mais pontos de ligação, os pontos 
existentes vão ter que baixar a sua capacidade de recepção para que o novo ponto também 
possam receber, ou seja, se existir um novo produtor a querer ligar–se à rede, algum dos já 
existentes vai ter que passar a produzir menos. 
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É também necessário ter em conta que a capacidade de recepção num determinado ponto 
de ligação pode não ser a capacidade de recepção disponível, pois esse ponto de ligação pode 
estar já a receber uma determinada potência, tendo desta forma que se retirar à capacidade 
de recepção estimada aquela que já lá estava e de forma a sabermos qual a que fica 
disponível para novos produtores. 

Definir a capacidade de recepção num ponto de ligação permite aos novos produtores 
saberem em que locais se podem instalar e também permite programar o desenvolvimento da 
rede a longo prazo. 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Nesta dissertação foi abordado o tema “Capacidade de recepção de uma rede de 
transporte”. 

Verificou-se a falta de informação relativamente ao tema, sendo por isso de grande 
importância criar uma base de dados relativa ao tema, com informação diversa sobre o 
mesmo. 

Nesta dissertação foi apenas abordada a estimativa da capacidade de recepção utilizando 
um modelo DC, sendo por isso de grande relevância, efectuar a sua confirmação em AC. 
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