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Resumo 
 

 

 

 O objectivo desta dissertação é a análise dos dados históricos de ocorrência de trovoadas e 

sua relação com os incidentes na Rede Nacional de Transporte, RNT. 

 Procedeu-se ao levantamento dos componentes da RNT e dos incidentes ocorridos nas 

linhas, entre Janeiro de 2002 e Maio de 2008, exigindo um estudo pormenorizado da rede e dos 

seus problemas. Os estudos foram realizados com a base de dados relativa a incidentes, cedida 

pela REN. 

 Foram analisadas quase 2 milhões de descargas atmosféricas tendo em consideração a sua 

localização geográfica e temporal. 

Dos referidos incidentes, foram identificados os originados por descargas atmosféricas, 

estabelecendo-se uma relação entre os incidentes nos componentes da RNT e o nível das 

descargas atmosféricas. 

 Esta relação foi conseguida através de uma análise probabilística e de fiabilidade dos dados, 

possibilitando a definição de vários indicadores por nível de tensão, relacionando as taxas de 

avaria e as descargas atmosféricas. 

 

 

 

 Palavras-chave: Rede Nacional de Transporte, fiabilidade, taxas de avaria, taxas de avaria 

função das descargas atmosféricas, incidentes com causa comum, incidentes com causa 

independente. 
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Abstract 
 

 

 

 The goal of this dissertation is the analysis of historical data of lightning occurrence and its 

relation with incidents on the Portuguese Transmission Grid (Rede Nacional de Transporte – 

RNT). 

 Transmission grid components and all incidents occurred in lines from January of 2002 to 

May of 2008 were studied taken into account the incidents database provided by REN. 

 Almost 2 million of lightning occurrences were analysed attending to their geographical and 

temporal localization. 

 From the referred incidents, those which were originated by lightnings were examined in 

order to establish a relationship between incidents in transmission grid components and the level 

of lightning occurrence. 

 This relationship was obtained by a probabilistic and reliability analysis of data, enabling 

the definition of indicators by voltage level, relating failure rate and lightning occurrence. 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Portuguese Transmission Grid, reliability, failure rate, failure rate as a function 

of lightning occurrence, dependent outages, independent outages. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

 

 

1.1. Considerações gerais 

 

A sociedade moderna em que nos inserimos, cada vez mais automatizada e dependente da 

energia eléctrica, confere ao Sistema Eléctrico de Energia (SEE) uma estrutura complexa sendo 

constituído por milhares de equipamentos que podem interferir no seu funcionamento normal. 

Para satisfazer as cargas com elevados padrões de qualidade de serviço, o sistema deve ter a 

capacidade de as alimentar de uma forma contínua e garantir que as variações de tensão e da 

frequência não excedam as tolerâncias contratuais. 

Mesmo que se tomem todas as precauções possíveis no planeamento e projecto de uma rede, 

a ocorrência de alguns incidentes pode causar perturbações num sistema. 

Assim, é fundamental efectuar estudos exaustivos de possíveis contingências num sistema – 

estudos de fiabilidade –, para que nesta sociedade, com níveis de exigência tão elevados e 

crescentes, a qualidade do serviço prestado seja, efectivamente, a melhor e mais adequada. 

É neste contexto que surgem os estudos e indicadores de fiabilidade de um SEE. 
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1.2. Objectivos da dissertação 

 

Esta dissertação tem cinco objectivos principais: análise dos dados históricos de ocorrência 

de trovoadas em Portugal Continental; análise dos incidentes na Rede Nacional de Transporte 

(RNT); identificação dos incidentes originados por descargas atmosféricas; relacionamento 

destes incidentes com o nível das descargas atmosféricas e definição de um indicador 

quilométrico que estabeleça esta relação, por nível de tensão. 

 

 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

 Esta dissertação está dividida em sete capítulos. 

 O Capítulo 1, onde se insere esta secção, é composto por uma introdução e enquadramento 

ao trabalho aqui apresentado, pelos objectivos e pela apresentação da estrutura da dissertação. 

O Capítulo 2 incide sobre um estudo do Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – constituição, 

organização e conectividade com o Sistema Interligado UCTE (União para a Coordenação da 

Produção e do Transporte de Electricidade). 

Como os dados aqui analisados pertencem à RNT, é necessário um conhecimento desta rede 

de modo a que as suas particularidades sejam tomadas em consideração. Esta análise é realizada 

no Capítulo 3. 

O Capítulo 4 apresenta o fenómeno das descargas eléctricas atmosféricas (DEA), a sua 

formação, os diferentes tipos e a rede de detectores existentes em Portugal Continental. 

A análise probabilística e de fiabilidade é referida no Capítulo 5. A interpretação deste 

capítulo é fundamental para a compreensão dos resultados aqui apresentados. 

A determinação dos indicadores quilométricos é apresentada no Capítulo 6. Para além do 

indicador inicialmente proposto, foram calculados outros que se acharam convenientes durante 

a realização do trabalho. 

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e perspectivas de trabalho futuro. 

As expressões, tabelas e figuras encontram-se numeradas sequencialmente sendo o seu 

número de ordem precedido pelo número do Capítulo a que dizem respeito. 

As referências bibliográficas surgem no final da dissertação. 
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Capítulo 2 

 
O Sistema Eléctrico Português 
 

 

 

2.1. Introdução 

 

O sistema eléctrico pode ser definido como sendo o conjunto de centrais eléctricas, 

subestações de transformação e de interligação, linhas e cargas que estão electricamente ligados 

entre si. A sua função é a de por à disposição do consumidor a energia eléctrica em condições 

que permitam o correcto funcionamento dos receptores. 

  

A história da descoberta da electricidade remonta à antiga civilização grega – electricidade 

deriva da palavra grega âmbar. Esta designação deve-se a Tales de Mileto, um dos pioneiros 

que, ao experimentar, repetidamente, a fricção do âmbar, descobriu o fenómeno da electricidade 

evidenciado pelo efeito da atracção dos corpos [1]. 

Na Europa, as primeiras aplicações da electricidade tiveram lugar na Europa do Norte e na 

Europa Central, onde começou a revolução industrial. O efeito dinamizador da electricidade, 

sobretudo pela sua utilização na maquinaria, contribuiu de forma decisiva para o 

desenvolvimento económico e industrial desses pontos da Europa. 
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Em Portugal, pensa-se que a primeira experiência ocorreu em Lisboa, no Chiado, em 1878, 

para comemorar o aniversário do rei D. Luís. No entanto, a criação do sistema eléctrico 

organizado deve-se ao Professor Eng.º José Nascimento Ferreira Dias Júnior (1900-1966), 

primeiro Presidente da Companhia Nacional de Electricidade, fundada em 1947 [2].  

 

Com o pacote legislativo de 1995 dá-se início à liberalização do sector eléctrico, marcado 

pela privatização da EDP e pela afirmação do princípio de liberdade de acesso às actividades de 

produção e distribuição de energia eléctrica, através da definição de um Sistema Eléctrico 

Nacional, baseado na coexistência de um Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP) e de um 

Sistema Eléctrico não Vinculativo. Simultaneamente, dá-se a regulação do sector eléctrico 

através da criação de uma entidade administrativa independente, a ERSE. 

Em 1997, o quadro organizativo do SEE sofreu alterações de modo a incluir algumas 

Directivas Europeias entretanto aprovadas. 

As alterações legislativas ocorridas em 2003 e 2004 tiveram apenas um carácter transitório. 

Assim, em 2005, uma Resolução do Concelho de Ministros, aprovou a estratégia nacional para a 

energia, sendo orientada para a liberalização e promoção de concorrência nos mercados 

energéticos. 

 

 

 

2.2. Constituição 

 

A maior parte da energia eléctrica hoje consumida é produzida em centrais eléctricas de 

elevada potência instalada. Estas centrais estão, geralmente, afastadas dos grandes centros de 

consumo – zonas urbanas ou industriais –, quer por razões técnicas e económicas, quer pela 

disponibilidade do recurso energético primário [3]. 

A energia produzida nestas centrais é entregue à rede de transporte, constituída por linhas 

em muito alta tensão. Através das redes de distribuição em alta, média e baixa tensão é entregue 

aos consumidores. A passagem da energia entre os diferentes níveis de tensão é realizada 

através de transformadores. 

Também existe produção de energia eléctrica de baixa potência – mini hídrica, eólica, solar, 

biomassa ou cogeração. Neste caso as instalações de produção são de natureza descentralizada 

ou local e ligam-se às redes de distribuição [4]. 
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2.2.1. Actividades e intervenientes do SEN 

 

 As actividades do SEN são: produção, transporte, distribuição e comercialização de 

electricidade, para além da operação de mercados de electricidade e da operação logística de 

mudança de comercializador de electricidade. 

 A regulação destas actividades é atribuída à ERSE. É assim dever da ERSE proteger os 

direitos e os interesses dos clientes em relação a preços, serviços, continuidade e qualidade de 

serviço; assegurar a existência de condições que permitam, às actividades reguladas, a obtenção 

do equilíbrio económico e financeiro; verificar o cumprimento das obrigações de serviço 

público e outras obrigações estabelecidas na lei, regulamentos, concessões, contratos e licenças; 

contribuir para a progressiva melhoria das condições técnicas e ambientais das actividades 

reguladas. 

 Estas actividades são exercidas atendendo à racionalidade dos meios utilizados e à protecção 

do ambiente. 

 

 Os intervenientes no SEN são os produtores, operador da rede de transporte, operadores das 

redes de distribuição em BT, MT e AT, comercializadores, operadores de mercados de 

electricidade, operador logístico da mudança de comercializador e os consumidores de 

electricidade. 

 

 

 As actividades e os intervenientes relacionam-se do modo a seguir indicado [5]: 

 

 

- Produção – o acesso a esta actividade é livre e está inteiramente aberta à concorrência, 

podendo ser exercida em dois regimes: 

- Produção em regime ordinário, relativa à produção de electricidade com base em fontes 

térmicas tradicionais não renováveis e em grandes centros electroprodutores hídricos. Os 

produtores de electricidade, que se encontram neste regime, podem vender electricidade através 

da celebração de contratos bilaterais com clientes finais ou pela participação nos mercados 

organizados. 

- Produção em regime especial, relativa à cogeração e à produção eléctrica a partir da 

utilização de recursos endógenos renováveis. Os produtores que operam neste regime podem 

vender a electricidade que produzem ao comercializador de último recurso. 
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Nos dois regimes mencionados, os produtores podem fornecer serviços de sistema, através 

de contratos com o operador de sistema ou participando em mercados organizados para este 

efeito. 

A existência destes dois regimes leva a que o operador de sistema apenas intervenha para 

efeitos de segurança do abastecimento de energia, predominando uma lógica de mercado e de 

iniciativa própria. A lógica do planeamento centralizado dos centros electroprodutores é 

substituída pela lógica de mercado, permitindo um ambiente liberalizado. É incentivada a 

iniciativa privada e, no caso desta não assegurar as capacidades de produção que garantam o 

abastecimento, é o Estado que, através de concursos públicos, adopta medidas adequadas ao 

equilíbrio entre a oferta e a procura. 

 

 

- Transporte – é efectuada através da REN, mediante uma concessão atribuída pelo Estado 

Português, em regime de serviço público e de exclusividade. 

 A RNT compreende a rede de MAT, as interligações e as instalações para operação da rede 

de transporte. 

De modo a assegurar a independência e transparência do exercício desta actividade, é 

separada jurídica e patrimonialmente das restantes actividades do SEN. A exploração da RNT 

abrange a gestão técnica de todo o sistema, de modo a garantir a continuidade e segurança do 

abastecimento. 

 

 

- Distribuição – processa-se através da exploração da Rede Nacional de Distribuição (RND) 

constituída por infraestruturas ao nível da alta e média tensão, assim como das redes de 

distribuição de baixa tensão. 

Esta rede é operada através da concessão, exclusiva, atribuída pelo Estado Português, à EDP 

Distribuição para a actividade de distribuição de electricidade em alta e média tensão. As redes 

de distribuição de baixa tensão são operadas através de contratos de concessão estabelecidos 

entre os municípios e os distribuidores, actualmente concentrados na EDP Distribuição. 
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- Comercialização – esta actividade encontra-se totalmente aberta à concorrência, estando no 

entanto sujeita à atribuição de uma licença pela entidade administrativa competente. 

A comercialização consiste na compra e venda de electricidade para comercialização a 

clientes finais ou outros agentes, através da celebração de contratos bilaterais ou da participação 

noutros mercados. 

Os comercializadores podem comprar e vender electricidade livremente e têm o direito de 

aceder às redes de transporte e distribuição, mediante o pagamento de tarifas de acesso 

estabelecidas pela ERSE. 

Os consumidores podem escolher o seu comercializador e trocar de comercializador sem 

quaisquer encargos adicionais. Os comercializadores estão sujeitos a certas obrigações de 

serviço público no que respeita à qualidade e ao abastecimento contínuo de electricidade e 

também a fornecer acesso à informação em termos simples e compreensíveis. 

 

 

- Gestão de mercados organizados – esta actividade é livre, estando sujeita a autorização. 

 É dos operadores de mercados a responsabilidade de gerir mercados de contratação de 

electricidade e comunicar, ao operador da rede de transporte, toda a informação relevante para a 

gestão técnica do SEN e para a gestão comercial da capacidade de interligação. 

 

 

- Consumidores – têm o direito de escolher o seu comercializador de electricidade, podendo 

adquirir a electricidade directamente a produtores, a comercializadores ou através dos mercados 

organizados. 

 

 

 

2.3. Redes Eléctricas 

 

O principal objectivo das redes eléctricas é assegurar a transmissão de energia desde os 

locais de produção até aos locais de consumo. Podem ser classificadas segundo três critérios: 

tensão nominal, é a grandeza que determina a capacidade de transporte e fixa as dimensões das 

linhas e da aparelhagem das subestações; a função que o sistema deve assegurar e a topologia da 

rede, que fixa o modo de operação normal e de socorro [3]. 
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2.4. Sistema Interligado UCTE 

 

Em meados dos anos 90 a Comissão Europeia concluiu que a energia eléctrica e o gás 

natural deviam ser considerados bens a transaccionar num mercado único europeu. 

Embora este conceito não esteja ainda definido de um modo preciso, pode-se dizer que: 

- qualquer cliente elegível da União Europeia pode negociar livremente um contrato 

com qualquer produtor ou comercializador da União Europeia, 

- os preços, quando ajustados em função das diferenças do custo de transporte em toda a 

União, são comparáveis - convergência europeia do custo da electricidade. 

 

No entanto, ainda existem alguns entraves para que este mercado se concretize, como a 

existência da estrutura física associada à energia eléctrica, em particular a transmissão. 

 

Todas as redes europeias funcionam interligadas em 220 e 400 kV com uma frequência 

de 50 Hz. Esta interligação melhora a segurança das redes, através do socorro mútuo em caso de 

perda de unidades geradoras, o que permite reduzir a reserva, quer estática quer girante e 

permite trocas comerciais entre produtores e consumidores situados em áreas de controlo 

distintas, originando o funcionamento de um mercado de electricidade alargado. 

 

A rede de transporte portuguesa está interligada com a rede europeia em vários pontos, 

através da rede espanhola. Estas ligações fazem parte do Sistema Interligado UCTE (União para 

a Coordenação da Produção e do Transporte de Electricidade), permitindo trocas de 

electricidade, quer por razões de segurança, quer por razões comerciais.  

 

A primeira interligação à rede espanhola foi realizada através do Douro Internacional no 

início dos anos 60. Em 1961 surge o primeiro paralelo de um elemento da rede eléctrica 

nacional com a rede espanhola. Em 1962 iniciam-se as conversações entre as empresas 

portuguesas e espanholas (e, depois, com a Electricité de France) que originaram a criação, em 

1963, do ramo franco-ibérico da UCTE: a UFIPTE – União Franco-Ibérica para a Coordenação 

da Produção e do Transporte de Electricidade. Lançaram-se assim as bases do intercâmbio de 

electricidade, constituindo aquela que é hoje denominada a “auto-estrada europeia de 

electricidade” [2, 6]. 
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Figura 2.1 – Rede UCTE [6] 

 

Em 2008, a rede UCTE alimenta cerca de 450 milhões de consumidores, com um consumo 

energético anual de, aproximadamente, 2300TWh. 

 

Estes consumos são satisfeitos a partir da distribuição de produção de energia eléctrica 

apresentada na figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Produção no Sistema Interligado UCTE [6] 
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Uma análise rápida da figura 2.3 permite verificar que a parcela mais significativa da 

produção da energia eléctrica continua a ser a térmica convencional, seguindo-se a nuclear, 

onde a principal contribuição é francesa. 

Em Portugal, além da térmica convencional, também é de realçar o contributo das centrais 

hidroeléctricas. 

 

 

 Na figura 2.3 podemos observar as principais trocas energéticas efectuadas entre os países 

constituintes da UCTE no ano de 2007. 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Trocas energéticas na UCTE [6] 

 

É importante salientar que as trocas energéticas assinaladas não reflectem as trocas devidas 

aos contractos eléctricos entre os diferentes países, mas sim as trocas energéticas que realmente 

se efectuaram. Podemos observar que o principal importador é a Itália, salientando-se de todos 

os outros países. 
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A Península Ibérica é, na maior parte das situações, electricamente suficiente, efectuando 

poucas trocas energéticas com o resto da Europa. A sua principal troca energética é com 

Marrocos a nível da exportação. Em relação a Portugal verifica-se que importa mais energia 

eléctrica do que exporta. 

 

 

 

2.5. Conclusões 

 

A promoção de níveis adequados de qualidade de serviço no sector eléctrico é uma condição 

essencial para o bem-estar e satisfação das necessidades das populações e para o 

desenvolvimento de uma actividade económica que possa ser globalmente competitiva. 

A cadeia de valor no sector eléctrico integra produção, transporte, distribuição e 

comercialização de electricidade, para além da operação de mercados de electricidade e da 

operação logística de mudança de comercializador de electricidade. 

A produção, em centrais electroprodutoras (térmicas ou a partir de fontes renováveis, 

incluindo os grandes aproveitamentos hidroeléctricos), cobre em Portugal grande parte do 

consumo de energia eléctrica, sendo a restante obtida por importação através das interligações 

com a rede europeia. Esta energia é encaminhada para a rede de transporte, em alta ou muito 

alta tensão, que a entrega às redes de distribuição, em níveis de tensão mais baixos, para 

satisfação das necessidades dos consumidores. 

A interligação com a rede eléctrica europeia, UCTE, permite um aumento da fiabilidade e 

da segurança do sistema eléctrico nacional, através das trocas energéticas em caso de 

indisponibilidades programadas ou fortuitas de algum elemento da rede; permite ainda a 

realização de contratos, possibilitando uma optimização dos recursos energéticos. 
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Capítulo 3 

 
A Rede de Transporte 

 

 

 

3.1. Introdução  

 

A RNT cobre a totalidade do território de Portugal Continental e tem interligações à rede 

espanhola de electricidade em nove pontos [7]. Juntamente com a RND, transmite a energia 

eléctrica desde os locais remotos, onde estão instaladas as unidades de geração, até aos locais de 

consumo. 

 

A REN S. A. é a concessionária da rede de transporte de energia eléctrica em Portugal, em 

regime de serviço público e de exclusividade. Opera a RNT, que liga os produtores aos centros 

de consumo, assegurando o equilíbrio entre a procura e a oferta. 

A REN deve assegurar a exploração e manutenção da RNT, em condições de segurança, 

fiabilidade e qualidade de serviço; gerir os fluxos de electricidade na rede; disponibilizar 

serviços de sistema aos utilizadores da Rede Eléctrica de Serviço Público, RESP; assegurar o 

planeamento, construção e gestão técnica da RNT. 
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Figura 3.1 – Mapa da RNT em 1 de Janeiro de 2008 [7] 
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3.2. Incidentes 

 

A estabilidade de um SEE pode ser vista como sendo as forças de restabelecimento do 

sistema que igualam, ou são superiores, às forças da perturbação, mantendo assim o estado de 

equilíbrio [8]. 

Devido à variação contínua da carga, a produção está em permanente ajuste, devem ser por 

isso tomados todos os possíveis estados para uma análise mais prática e eficiente, de modo a 

evitar grandes tempos de interrupção de serviço. 

 

“O incidente é um acontecimento que origina a desconexão (não programada) de um ou 

mais elementos da rede – elementos do incidente, podendo originar uma interrupção de serviço” 

[9]. 

 

A maior parte dos incidentes que ocorrem na RNT são devidos a cegonhas, nevoeiro, 

poluição, descargas atmosféricas e a incêndios. 

Ao longo desta dissertação apenas são tratados os incidentes provocados por descargas 

atmosféricas. 

 

Quando o incidente, que ocorre no sistema eléctrico, envolve a falha de um qualquer 

elemento da rede, a falha simultânea dos dois circuitos de linha dupla e a falha do maior gerador 

em serviço, não se deverão verificar interrupções do fornecimento de energia nem sobrecargas 

permanentes (segurança n-1); conseguindo assim uma minimização das consequências do 

incidente na rede. 
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3.3. Protecções 

 

Para além dos geradores, transformadores e linhas de transmissão, são necessários outros 

elementos para uma operação e protecção satisfatória do SEE [8]. 

Estes elementos podem ser transformadores, interruptores, disjuntores, fusíveis, 

descarregadores de sobretensão, entre outros. São necessários para cortarem a passagem de 

energia quer para manutenções, quer aquando a ocorrência de um incidente.  

 

 

 

3.4. Controlo 

 

O objectivo do controlo de um SEE é produzir e entregar energia eléctrica o mais 

economicamente e com a maior fiabilidade possível, mantendo a tensão e a frequência dentro 

dos limites impostos [8]. 

A frequência é uma grandeza de carácter global, devendo ser mantida dentro de uma gama 

muito estreita, +/- 0,1% do valor nominal, 50 Hz na Europa. A regulação da frequência está 

relacionada com a manutenção do equilíbrio entre produção e consumo de potência activa. 

A tensão é uma grandeza de carácter local, depende dos trânsitos de potência reactiva na 

rede. A gama de variação da tensão é superior à da frequência, normalmente, 5% do valor 

nominal. 

Na maior parte das situações, os trânsitos de potência activa e reactiva são independentes e 

influenciados por mecanismos de controlo diferentes, sendo analisados em separado. A 

regulação da tensão é mais rápida que a regulação da frequência, pelo que esta só se manifesta 

quando a primeira já actuou. 
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3.4.1. Controlo da frequência e potência activa – Regulação primária 

 

A frequência está relacionada com o equilíbrio das potências activas gerada e consumida, 

incluindo as perdas nas redes. Como a energia eléctrica não é armazenável, este equilíbrio tem 

de ser mantido continuamente. 

Se a carga de um sistema aumenta, a geração aumenta. No entanto, este aumento não é 

instantâneo. Enquanto a geração não atinge o novo valor, a carga adicional é satisfeita à custa da 

energia cinética armazenada nas massas girantes dos grupos geradores. Assim, a velocidade das 

turbinas diminui antes dos valores das válvulas de admissão terem sido ajustados para a nova 

carga.  

Uma variação na carga do sistema vai provocar uma variação da frequência, originando uma 

actuação do regulador de velocidade de cada grupo de acordo com a sua característica 

individual, alterando a carga do respectivo grupo. 

Cada gerador dispõe de um regulador de velocidade, o qual assegura o controlo primário, de 

natureza descentralizado. O regulador mede a velocidade de rotação do grupo, compara-a com o 

valor de referência e actua sobre a válvula de admissão de fluido à máquina de accionamento. 

Assim, a potência gerada pode ser variada abrindo mais ou menos as válvulas de admissão das 

turbinas – hidráulicas, de vapor ou de gás – ou dos motores alternativos – ciclos Diesel, Otto ou 

misto – que accionam os geradores. 

O principal objectivo deste controlo é manter a frequência uniforme, dividindo a carga entre 

os geradores de modo a corrigir automaticamente os desequilíbrios instantâneos entre a 

produção e o consumo. 

 

3.4.2. Controlo Automático de Carga (AGC) – Regulação Secundária 

 

É necessário um controlo suplementar para fazer com que a frequência tenha um valor 

constante. Este controlo actua na referência dos reguladores de velocidade, com o objectivo de 

corrigir o desvio de frequência que resulta quando o controlo primário actua. 

Num sistema interligado contendo diversas regiões distintas, o papel do AGC é dividir as 

cargas pelo sistema de modo a atingir o mínimo custo e um correcto controlo nas linhas de 

interligação entre áreas diferentes, mantendo a frequência dentro dos limites estabelecidos.  

O controlo secundário, centralizado, é efectuado a partir do centro de controlo e gestão do 

sistema. 
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3.4.3. Controlo da tensão e potência reactiva 

 

Como já foi visto, uma variação na procura da potência activa afecta, essencialmente, a 

frequência; por outro lado, uma variação na potência reactiva afecta, principalmente, a 

amplitude da tensão.  

Este controlo tem três objectivos principais: manter a tensão aos terminais dos equipamentos 

dentro de limites aceitáveis, uma vez que a operação fora destes limites, por períodos 

prolongados, afecta negativamente o seu desempenho e pode provocar danos; minimizar o 

trânsito de potência reactiva nos elementos da rede, de modo a reduzir as perdas, quer de 

potência activa quer de potência reactiva, maximizando a capacidade de transferência de 

potência activa; assegurar a estabilidade de tensão ao longo de todo o sistema; maximizar a 

estabilidade transitória a nível da rede de transporte. 

O sistema de excitação dos geradores mantém a tensão do gerador e controla o fluxo de 

potência reactiva. 

O controlo da tensão é realizado local e centralmente, a partir dos reguladores de tensão dos 

grupos geradores, da injecção de potência reactiva e dos transformadores com comutadores de 

tomadas. Estes elementos devem cobrir as necessidades do sistema e estarem instalados o mais 

próximos possível dos centros de consumo, de modo a evitar trânsitos de potência reactiva 

desnecessários na rede, os quais diminuem a capacidade de transportar energia activa e 

provocam o aumento das perdas. 
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3.5. Conclusões 

 

A concessionária da Rede Nacional de Transporte defronta-se diariamente com perturbações 

e anomalias na sua rede, havendo necessidade de efectuar o seu registo e análise. Esta análise irá 

prever situações que poderiam provocar grandes interrupções de serviço; juntamente com as 

protecções da RNT contribui para a minimização dos efeitos de um incidente. 

As redes síncronas de corrente alternada interligadas funcionam com uma frequência 

comum, que deve ser regulada com uma tolerância muito estreita. 

Na regulação da frequência – potência activa, são utilizados os reguladores de carga – 

velocidade dos grupos geradores (controlo primário) e o sistema de controlo secundário. 

Na regulação da tensão – potência reactiva, usam-se os reguladores de tensão dos grupos 

geradores, a injecção de potência reactiva (condensadores, bobinas de indução, compensadores 

síncronos e compensadores estáticos) e os transformadores com comutadores de tomadas. 
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Capítulo 4 

 

Descargas atmosféricas 

 

 

 

4.1. Introdução 

 

A superfície terrestre e a parte superior da estratosfera são bons condutores, formando um 

condensador gigante, onde o ar é o dieléctrico. Este dieléctrico não é perfeito, assim os iões 

positivos movimentam-se em direcção à superfície terrestre – que se encontra carregada 

negativamente –, enquanto que os iões negativos seguem a trajectória oposta. 

A Terra pode ser comparada com uma bateria gigante que está continuamente a perder 

electrões para a atmosfera. Se esta energia não fosse continuamente reposta, estima-se que o 

planeta Terra perderia a carga em apenas 10 minutos. Consequentemente, uma quantidade 

considerável de actividade luminosa ocorreria continuamente em todo o planeta, de modo a 

manter o equilíbrio electrostático global. É esta a função de fenómenos atmosféricos como as 

tempestades e as descargas atmosféricas. Assim, há cerca de 2000 tempestades globalmente a 

qualquer momento, produzindo entre 75 e 100 descargas atmosféricas, por segundo [10]. 

Em Portugal, este fenómeno meteorológico está associado, principalmente, à aproximação e 

passagem de superfícies frontais frias e à ascensão de massas de ar muito húmido [11]. 

As descargas eléctricas atmosféricas condicionam o funcionamento de muitas actividades 

sócio-económicas e podem até causar a perda de vidas humanas. 
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4.2. Como se formam 

 

A descarga atmosférica é um fenómeno de natureza absolutamente imprevisível e aleatório, 

tanto em relação às suas características eléctricas (intensidade de corrente, tempo de duração, 

etc.), como em relação aos efeitos destrutivos da sua incidência sobre as edificações [12]. 

As nuvens de trovoada, geralmente do tipo Cumulus Nimbus, são constituídas por gotas de 

água na parte inferior e por partículas de gelo na parte superior, tendo uma base de várias 

dezenas de quilómetros quadrados, situada a uma altura média de 2 quilómetros relativamente 

ao solo. Apresentam um elevado desenvolvimento vertical, podendo atingir cerca de 15 

quilómetros acima da base, resultando numa massa total de algumas centenas de milhar de 

toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Cumulus Nimbus [13] 

 

Na sua formação estão envolvidas fortes correntes de ar provocadas pelo elevado gradiente 

térmico existente entre a base e o topo da nuvem. Estas correntes de ar, ascendentes e 

descendentes, cuja velocidade pode ultrapassar 20m/s, vão originar uma separação de parte das 

gotículas de água existentes na nuvem. À medida que sobem, as gotículas transformam-se em 

cristais de gelo os quais, ao colidirem entre si, originam cargas eléctricas positivas e negativas, 

ficando as gotículas de água carregadas negativamente e o ar circundante carregado 

positivamente. Devido ao seu peso, as gotículas de água carregadas negativamente vão situar-se 

na parte inferior da nuvem, enquanto as cargas positivas se posicionam no topo da mesma [14 

15]. 
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Figura 4.2 – Ionização da nuvem [16] 

 

Com a formação ou aproximação de uma nuvem de trovoada, o campo eléctrico à superfície 

do solo – normalmente de 120V/m – começa a inverter-se e cresce rapidamente, por influência 

das cargas negativas dispostas na base da nuvem (por convenção, considera-se o campo 

eléctrico negativo quando as cargas eléctricas da base da nuvem são negativas). Quando a 

intensidade do campo eléctrico atinge um valor suficientemente elevado – de -10 a -15kV/m – 

existem fortes possibilidades de ocorrer uma descarga para o solo. A ocorrência desta poderá ser 

facilitada pela existência de irregularidades no terreno, naturais ou não – apoios eléctricos, 

colinas, árvores ou casas –, que podem criar um efeito de ponta, ou seja, provocar um aumento 

acentuado da intensidade do campo eléctrico. 

 

Reunidas as condições apresentadas, inicia-se um movimento de cargas eléctricas através do 

ar com uma velocidade relativamente baixa, designado traçador – leader. Trata-se de uma pré-

descarga pouco luminosa que poderá ter origem na base da nuvem – descarga descendente – ou 

na superfície terrestre – descarga ascendente –, deslocando-se para o solo no primeiro caso e 

para a base da nuvem no segundo. Na prática, e em terreno plano, verifica-se que a grande 

maioria das descargas atmosféricas são do tipo descendente, registando-se descargas 

ascendentes em locais de elevada altura tais como torres, chaminés ou alguns picos 

montanhosos. 

 

Com a aproximação do traçador – por impulsos, num percurso aleatório invisível e em zig-

zag –, o campo eléctrico vai aumentando até que, quando a ponta do traçador está a uma 

determinada altura do solo e o campo eléctrico à superfície deste ultrapassa um valor crítico, 
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inicia-se no solo uma descarga ascendente que se desloca ao encontro do traçador descendente, 

com uma velocidade crescente à medida que ambos se aproximam. Quando os traçadores se 

encontram, forma-se um canal ionizado através do qual se escoa para a terra uma corrente de 

elevada amplitude sob a forma de um arco eléctrico intensamente iluminado, designado por arco 

de retorno. Após a primeira descarga outras podem surgir – descargas secundárias –, 

aproveitando o canal ionizado entretanto formado, dando aspecto de cintilação do raio. Este 

processo continua até que não haja diferença de potencial entre a nuvem e a terra. 

 

 

 

4.3. Tipos de Descargas 

 

 

Figura 4.3 – Vários tipos de descargas [17] 
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4.3.1. Nuvem – terra 

 

Não é o mais comum, mas é sobre o que há mais informação. Representa entre 10 e 15% do 

total dos relâmpagos – quanto maior a amplitude, maior a percentagem. 

A maior parte inicia-se perto do centro de cargas negativas mais baixas e transportam carga 

negativa para a terra. Os que se iniciam junto do centro de cargas positivas, geralmente, 

ocorrem quando a tempestade está no estado de dissipação. Nestas condições, a carga negativa 

mais baixa foi neutralizada por descargas prévias e as cargas positivas estão no topo da nuvem 

para estabilizar campos de intensidade de arco entre a nuvem e a terra. Uma descarga entre a 

região de cargas positivas mais baixas e a terra transportará cargas positivas em direcção à terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Descarga eléctrica atmosférica nuvem – terra [18] 
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4.3.2. Intra – nuvem 

 

É o tipo de descarga mais comum, ocorre entre centros de carga opostos dentro da mesma 

nuvem. 

Os poucos dados existentes sobre este tipo de descargas são contraditórios. 

Geralmente, o processo inteiro ocorre dentro da nuvem e pode ser observado de fora como 

um brilho difuso de uma grande porção da nuvem, que ocorre ocasionalmente. 

A duração e quantidade de relâmpagos podem ser comparadas com as descargas do tipo 

nuvem – terra. 

Ocorre, geralmente, entre o centro de carga positiva mais elevado e o centro de carga 

negativo mais baixo e é, essencialmente, vertical. Por vezes, há descargas horizontais que 

ocorrem entre centros de carga à mesma altitude, mas afastados muitos quilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Descarga eléctrica atmosférica intra - nuvem [19] 
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4.3.3. Nuvem – nuvem 

 

Esta descarga faz uma ligação através do ar entre duas nuvens. 

O campo eléctrico entre duas nuvens chega ao potencial zero mais rapidamente do que na 

direcção da terra ou do que com outras cargas na mesma nuvem. 

Para altitudes maiores, onde a densidade do ar é menor, a tensão de arco deste tipo de 

descargas será inferior, como consequência o arco ocorrerá mais cedo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Descarga eléctrica atmosférica nuvem – nuvem [20] 

 

4.3.4. Nuvem – ar 

 

O relâmpago começa na nuvem e termina no ar. São muito ramificadas. 

Um tipo especial é o “raio – vindo – do – azul”, onde a nuvem responsável pelo raio não 

está ao alcance da vista. 

Este tipo e os dois anteriores são mais propícios nas regiões áridas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Descarga eléctrica atmosférica nuvem – ar [21] 
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4.4. Descargas atmosféricas em Portugal 

 

4.4.1. Rede de detectores de descargas eléctricas atmosféricas 

 

Desde Junho de 2002, o Instituto de Meteorologia tem em funcionamento uma rede de 

detecção e localização de descargas atmosféricas, no território nacional e nas áreas oceânicas 

adjacentes [11]. 

Existem 4 detectores no território nacional instalados em Braga (aeródromo), Castelo 

Branco (IM), Alverca (aeródromo) e Olhão (Reserva Natural do Parque da Ria Formosa), que 

detectam as descargas através de dois métodos: medindo a intensidade e orientação das 

variações do campo electromagnético terrestre, associado a raios direcção do pico 

electromagnético (MDF – Magnetic Direction Finding) e através do tempo de chegada (TOA – 

Time of Arrival). Existe ainda um terceiro método, o IMPACT (IMProved Acurracy from 

Combined Tecnology), onde são utilizados algoritmos que integram, em simultâneo, os métodos 

MDF e TOA. Estes três métodos são aplicados utilizando antenas electromagnéticas ortogonais 

NS, EW e horizontal, que permitem medir a intensidade da radiação electromagnética emitida 

por um raio, e utilizando um relógio de precisão GPS. 

Estes detectores, além de detectarem as descargas nuvem – terra, detectam também aquelas 

que acontecem sem intervenção da superfície terrestre. 

 

A informação registada por cada um dos detectores é transmitida, instantaneamente, para 

um centro de processamento, através de linhas telefónicas dedicadas (Rede VPN), cujo 

resultado principal é o instante e o local onde ocorreu a descarga atmosférica. A informação 

obtida com esta rede é utilizada em diferentes aplicações, nomeadamente em climatologia de 

trovoadas e densidade de raios, que permite apoiar estudos de gestão do território e alterações 

climáticas. 

 

Desde Dezembro de 2002, estes dados são cruzados com os obtidos em 4 (dos 14) 

detectores do Instituto Nacional de Meteorologia de Espanha [22]. Estes detectores estão 

localizados em Santiago de Compostela, Salamanca, Hinojosa Del Duque e Jerez De La 

Frontera. O intercâmbio de informação entre os quatro detectores portugueses e os quatro 

espanhóis, permite melhorar o rigor da localização de descargas atmosféricas e a eficiência de 

detecção da rede. 
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No IM encontram-se instalados dois servidores, um de processamento e outro aplicacional, 

bem como terminais remotos para apoio à visualização dos dados instalados na rede do IM e 

nos aeroportos de Lisboa, Funchal (Madeira) e São Miguel (Açores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Rede de detectores DEA [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Detector de Braga [23] 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Antena GPS e sensor [23] 

 

4.4.2. Desempenho do sistema de localização de descargas atmosféricas 

 

 Existem vários factores que afectam o desempenho do sistema de detecção de descargas 

atmosféricas. Estes factores podem ser a precisão e consistência da localização dos dados e a 

eficiência da detecção. 

 

 Para cada descarga atmosférica, pode ser calculada uma elipse que descreve a sua posição. 

A elipse circunscreve a região, centrada na posição registada computacionalmente, na qual 

existe 50% de probabilidade da descarga ter ocorrido. A forma desta elipse pode variar: se a 

descarga é detectada apenas por 2 detectores, bastante afastados, a elipse é mais excêntrica; se a 

descarga é detectada por vários detectores em diferentes ângulos, a elipse tende a ser mais 

pequena e mais circular. 

 A probabilidade da descarga ter ocorrido dentro da elipse pode ser superior a 50 % alterando 

as dimensões do semi-eixo maior e do semi-eixo menor, adequadamente. 

 A forma desta elipse e o controlo dos detectores pode ser ajustado utilizando o software 

Jobs v5.3 - Visualization and analysis of lightning data, propriedade da Météorage, França. 

 

 Nem todas as descargas são detectadas e registadas. Se a forma da onda da descarga é 

incorrecta, ou se o sinal da descarga é inferior ao valor mínimo que o detector é capaz de captar, 

a descarga não é registada. 

 A eficiência da rede de detectores varia de região para região, depende da geometria e 

configuração dos detectores. 
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4.4.3. Distribuição das descargas atmosféricas 

 

O índice ceráunico (Td) é um parâmetro que indica o número de dias de trovoada por ano 

num determinado local. Registando-se todos os Td num mapa e unindo os pontos de igual 

intensidade obtém-se as curvas isoceráunicas. 

 

 

 

4.5. Conclusões 

 

As descargas atmosféricas contribuem para manter o equilíbrio electrostático na terra. 

Produzem intensidades de corrente eléctrica de elevada amplitude através de um canal ionizado 

de grande extensão e ocorrem quando, numa determinada região da atmosfera, se atinge um 

nível de carga eléctrica suficiente para provocar um arco eléctrico entre a nuvem e a superfície 

terrestre. 

Existe 4 principais tipos de descargas atmosféricas: nuvem – terra, intra – nuvem, nuvem – 

nuvem e nuvem – ar, sendo as mais comuns as descargas as intra – nuvem. 

Em Portugal Continental as descargas eléctricas atmosféricas são registadas através de 4 

detectores localizados em território nacional e de 4 detectores localizados em território 

espanhol. 
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Capítulo 5 

 

Análise probabilística e de fiabilidade do 

SEE 

 

 

 

5.1. Introdução 

 

A probabilidade dos consumidores ficarem sem abastecimento de energia eléctrica por 

alguma razão, pode ser reduzida pelo aumento do investimento durante a fase de planeamento, a 

fase de operação, ou em ambas as fases. 

Por um lado, o sobre investimento pode originar custos de operação excessivos que se vão 

reflectir na tarifa. Por outro lado, o sub investimento pode originar deficiências no sistema. 

Torna-se assim evidente que as restrições económicas e de fiabilidade competem entre si, o que 

pode originar decisões difíceis durante a fase de planeamento e operação. 

 

As técnicas e critérios inicialmente utilizados nas aplicações práticas eram baseadas em 

métodos determinísticos e muitas dessas técnicas e critérios ainda hoje são usados. 

 O principal ponto fraco dos critérios determinísticos é o facto de não corresponderem, nem 

reflectirem, a natureza probabilística ou estática do comportamento do sistema, da típica 

procura, ou da falha dos componentes. A análise determinística pode considerar as saídas de 

serviço e o risco do sistema entrar num estado perigoso ou a falha do sistema. Contudo, há 
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incidentes com consequências muito pequenas, ou que nunca chegam a acontecer, que podem 

ser ignorados. As alternativas de planeamento que não têm em conta esta análise de risco, levam 

ao sobre investimento. Por outro lado, se o incidente seleccionado na análise determinística não 

é muito severo mas tem alguma probabilidade de ocorrência, as alternativas baseadas numa 

análise determinística destes incidentes originam uma fiabilidade insuficiente do sistema. 

A avaliação probabilística de um SEE consegue reconhecer não só a severidade do estado 

ou do evento e o seu impacto na operação e comportamento do sistema, mas também a hipótese 

ou probabilidade de acontecer. 

Uma combinação apropriada da severidade e das hipóteses de ocorrência leva a índices que 

realmente representam o risco do sistema. 

 

 

 

5.2. Fiabilidade 

 

A fiabilidade de um sistema pode ser interpretada como sendo a probabilidade do sistema 

desempenhar, de forma adequada a função para o qual foi concebido nas condições previstas e 

nos intervalos de tempo em que tal é exigido. É assim a probabilidade do sistema satisfazer o 

objectivo para que foi concebido [24]. 

Este conceito divide a fiabilidade em quatro partes distintas: probabilidade, funcionamento 

adequado, duração e condições de operação. 

 

 

Num SEE, o principal objectivo dos estudos de fiabilidade é a determinação dos índices de 

fiabilidade, traduzindo valores esperados que permitem quantificar a fiabilidade – continuidade 

de serviço –; análises custo-benefício ou outros estudos económicos; identificar zonas do 

sistema a melhorar; tomar decisões de investimento fundamentadas, de modo a garantir níveis 

de continuidade de serviço previamente especificados. 
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5.3. Adequabilidade e Segurança 

 

 A fiabilidade de um SEE pode ser dividida em dois aspectos básicos: a adequabilidade e a 

segurança. 

 

 

 

Figura 5.1 – Aspectos básicos da fiabilidade 

 

 

5.2.1. Adequabilidade 

 

A adequabilidade refere-se à existência de recursos suficientes no sistema para satisfazer a 

procura ou as restrições operacionais do sistema. Inclui os recursos necessários para a produção 

de energia suficiente para a procura e os sistemas de transporte e distribuição necessários para 

transportar a energia dos locais de produção para os locais de consumo. A adequabilidade está 

assim associada às condições estáticas, que não incluem a dinâmica do sistema, e perturbações 

temporárias. 
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5.2.2. Segurança 

 

A segurança é a capacidade do sistema responder às perturbações dinâmicas ou temporárias 

que vão ocorrendo no sistema. A segurança está associada à resposta do sistema perante 

quaisquer perturbações a que possa estar sujeito. Inclui as condições associadas às perturbações 

que possam acontecer em qualquer local do sistema e à saída de serviço inesperada do maior 

grupo de produção e/ou transmissão que pode originar instabilidade dinâmica, temporária ou de 

tensão no sistema. 

 

 

 

5.4. Classificação dos defeitos 

 

A maior parte dos defeitos que ocorrem nas redes de transmissão de energia eléctrica podem 

ser agrupados nas três categorias seguintes [25 26]: 

 

- Defeitos independentes 

- Defeitos dependentes 

- Defeitos com causa comum 

 

 

 

5.4.1. Defeitos independentes 

 

Os defeitos independentes de dois ou mais elementos do sistema referem-se a defeitos que 

têm causas independentes. A probabilidade de ocorrência deste tipo de defeitos calcula-se 

através do produto da probabilidade de avaria de cada elemento. 

A maioria das técnicas hoje utilizadas para a avaliação da fiabilidade em SEE, assume que 

os incidentes que originam uma situação de contingência são independentes. A avaliação 

completa da fiabilidade de um sistema de produção e transmissão envolve a investigação de 

todas as possíveis combinações de defeitos que possam acontecer nos seus elementos. 
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5.4.2. Defeitos dependentes 

 

A ocorrência de um defeito deste tipo é dependente de outro ou mais defeitos. Um exemplo 

é a saída de serviço da segunda linha, num circuito duplo, devido à sobrecarga que resulta da 

ocorrência de um defeito independente na primeira linha da configuração do circuito duplo. 

 

 

5.4.3. Defeitos com causa comum 

 

Um defeito com causa comum resulta de um incidente que originou várias falhas, onde os 

efeitos não são consequência uns dos outros. Um exemplo é a saída de serviço de duas linhas 

que partilham apoios, ou estão no mesmo corredor, devido a um incidente que atingiu as duas 

linhas, como um incêndio. 

 

 

 

5.5. Classificação dos dados 

 

Os dados podem ser qualitativos ou quantitativos, dependendo do modo como forem 

expressos [27]. Se forem expressos numa escala nominal ou ordinal, dizem-se qualitativos; se 

forem expressos numa escala absoluta ou de intervalo, dizem-se quantitativos. 

 

 

5.5.1. Dados qualitativos 

 

Os dados qualitativos expressos numa escala nominal, são caracterizados pela atribuição de 

um nome que designa uma classe. Por exemplo, classificação das linhas da RNT por nível de 

tensão: 150 kV, 220 kV ou 400 kV. 

No caso dos dados qualitativos expressos numa escala ordinal, são caracterizados pela 

atribuição de um número que designa uma classe. Por exemplo: 0 (150 kV), 1 (220 kV), 2 (400 

kV). 
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5.5.2. Dados quantitativos 

 

Os dados quantitativos expressos na escala de intervalo, são diferenciados e ordenados por 

números numa escala de origem arbitrária. Quando os dados são expressos nesta escala, pode-se 

atribuir um significado à diferença entre esses números, mas não à razão entre eles. 

No caso da escala absoluta, os dados têm uma origem fixa. Por este motivo, a razão entre 

dados expressos numa escala absoluta passa a ter significado, tal como sucede com o intervalo 

entre tais dados. 

 

 

5.5.3. Comparação entre as diferentes escalas 

 

Na figura 5.2 comparam-se as diferentes escalas e resumem-se as suas características 

fundamentais. 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Comparação entre as diferentes escalas 

 

Esta ordem traduz um grau crescente de conhecimento dos atributos a que os dados se 

referem. Por isso, os dados expressos numa determinada escala podem ser convertidos em dados 

expressos em qualquer uma das escalas que a precedam. O inverso não é verdadeiro. 
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5.6 Conclusões 

 

A fiabilidade é a probabilidade do comportamento do componente ou sistema para satisfazer 

o objectivo para que o componente ou sistema foi concebido. 

 A adequabilidade e a segurança caracterizam a fiabilidade de um SEE. A adequabilidade em 

relação à existência de recursos suficientes e a segurança em relação à capacidade do sistema 

responder às perturbações. 

 Os defeitos que ocorrem num SEE podem ser independentes, quando as causas que os 

provocam são independentes, dependentes, se um defeito é dependente do outro, ou de causa 

comum, quando um incidente origina vários defeitos que não são consequência uns dos outros. 

 Os dados analisados neste estudo são qualitativos, expressos numa escala nominal, 

caracterizados por um nome – código da linha. 
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Capítulo 6 

 

Determinação dos indicadores 

 

 

 

6.1. Análise dos dados de ocorrência de descargas atmosféricas e de 

defeitos na RNT 

 

Foram analisadas as descargas atmosféricas nuvem – terra entre o dia 1 de Janeiro de 2002 e 

o dia 31 de Maio de 2008, fazendo um total de quase 2 milhões de descargas. 

Devido à entrada e à saída de serviço, ao aumento e diminuição do comprimento e à 

realização de operações de manutenção nas linhas de transmissão, o número de linhas e de 

quilómetros na RNT varia ao longo dos anos. Neste estudo, as variações do comprimento das 

linhas não foram consideradas, uma vez que o período de análise é relativamente curto, não 

tendo muita influência. 

 

Os dados das descargas atmosféricas foram fornecidos, pela REN, em ficheiros no formato 

*.txt. Devido à limitação do Microsoft Excel 2003 a 65536 linhas, os ficheiros foram divididos 

noutros com menor quantidade de dados. 
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6.1.1. Localização geográfica das descargas atmosféricas em estudo 

 

A localização de uma descarga atmosférica é obtida através da intersecção dos dados de dois 

ou mais detectores. Em algumas condições, a relação dada pela localização da descarga 

atmosférica fornecida pelos detectores e a localização real da descarga atmosférica é bastante 

baixa, como foi referido na subsecção 4.4.2. 

 

Numa primeira análise foram aceites todas as descargas compreendidas no rectângulo 

representado da figura 6.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Limitação da localização das descargas atmosféricas 

 

Os vértices deste rectângulo representam a latitude e a longitude a 100 km dos quatro pontos 

mais extremos de Portugal Continental. Assim, pretende-se abranger o maior número de 

descargas atmosféricas que, possivelmente, atingiram este território. 
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6.1.2. Localização temporal das descargas atmosféricas em estudo 

 

A base de dados de incidentes Gestinc da REN fornece, entre outros, os incidentes para o 

período de tempo em análise. A data – hora destes incidentes foi comparada com a data – hora 

das descargas atmosféricas, registadas pelos detectores anteriormente referidos, após uma 

estandardização das mesmas, só assim podiam ser comparadas directamente. 

 

Devido às protecções existentes na RNT, é necessário assumir que a saída de serviço de um 

componente da rede pode não se dar no instante da descarga, mas sim até 4 segundos após a 

mesma. 

 

 

Assim, os incidentes provocados por descargas atmosféricas são aqueles que ocorrem no 

mesmo instante, ou até 4 segundos, em que é percepcionada uma descarga atmosférica pela rede 

de detectores e localizam-se no rectângulo representativo de Portugal Continental. 

Estes critérios foram implementados em linguagem SQL, utilizando como suporte o 

software Microsoft Access.  

 

 

6.1.3. Confirmação da localização dos defeitos 

 

Após a análise geográfica e temporal das descargas atmosféricas, é necessário verificar se a 

localização da descarga, tendo em conta o erro máximo dado pelos detectores, coincide com a 

localização da linha onde ocorreu o incidente. Esta análise foi realizada com ajuda do software 

RENMAP. 

 

Como referido anteriormente, em algumas condições, a localização das descargas 

atmosféricas dada pelos detectores não corresponde à realidade. Por este motivo, para se 

alcançarem resultados mais precisos, foram incluídos todos os incidentes dados pelo Gestinc 

que não tinham sido seleccionados, uma vez que nestes casos a existência de descargas 

atmosféricas foi comprovada por um técnico no local. 

A percentagem de descargas atmosféricas não assinaladas pelos detectores do IM que 

provocou um incidente é de, aproximadamente, 27%. 
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6.2. Determinação dos indicadores quilométricos 

 

A RNT é constituída por 3 níveis de tensão: 150 kV, 220 kV e 400 kV. Os indicadores aqui 

apresentados são por nível de tensão. 

 

Os incidentes provocados por descargas atmosféricas foram agrupados em defeitos 

independentes e defeitos com causa comum. No primeiro grupo encontram-se as descargas 

atmosféricas que provocaram a saída de serviço de apenas uma linha, no segundo grupo 

encontram-se as descargas atmosféricas que provocaram o disparo de duas ou mais linhas, 

geralmente linhas que partilham apoios, onde o disparo de uma linha não é consequência do 

disparo de outra linha. 

Os defeitos dependentes – que ocorrem como consequência de outros – não são objecto de 

estudo deste trabalho. 

 

Uma vez que os dados aqui tratados são qualitativos, representam uma característica – em 

que linha e quando ocorreram –, não representam uma medida, o estudo probabilístico é um 

estudo de frequências que representa a forma como os incidentes provocados por descargas 

atmosféricas se distribuem pelas linhas e pelos anos. 
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6.2.1. Indicador quilométrico para incidentes com causa independente 

 

Tabela 6.1 – Distribuição dos incidentes originados por descargas atmosféricas com causa independente, para 150 kV 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L1002   2     2   1 

L1006   7           

L1008             2 

L1011           1   

L1015 2             

L1016 3             

L1020   6 2         

L1021 2 2           

L1027   3     5 7   

L1040 1             

L1047 3   2 1 1     

L1050 3 2 2   1 5 1 

L1051     1         

L1053 2   1         

L1052 1           1 

L1054     3   1     

L1060 1   1         

L1066 1             

L1067 1 4           

L1071 2             

L1074 2           2 

L1106 1 1 1     1 2 

L1075 3 1 1 1   1   

L1078         1     

L1079 1         2   

L1081           2   

L1085     2     1   

L1086   1   1   2   

L1089 1             

L1090   1         1 

L1091 1             

L1092 1             

L1063   1     1     

L1095 1         1 1 

L1101   1     1     

L1103 1             

L1111         1 3   

L1115   1 3   1 1 1 

L1121           1   

L1122     1   2 1   

L1609     9         
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Tabela 6.2 – Distribuição dos incidentes originados por descargas atmosféricas com causa independente, para 220 kV 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L2003     1         

L2007     1         

L2009 1         1   

L2015     1 1       

L2016   1           

L2018       1       

L2021 1       2     

L2022 2       2     

L2026   2           

L2028   1 1         

L2029 1   1         

L2030   2           

L2034 1 1           

L2037 1             

L2044           1   

L2048         2     

L2053     2   1     

L2055 2             

L2057 2             

L2074 1   2   1 1   

L2075   1           

L2080 3             

L2081   1           

L2097 1           1 

L2100 1             

L2106 1       1 5   

L2110 2             

L2113 2 1   1       

L2121     1         

L2122 1             

L2124 1         2   

L2125   1 1   2 1   

L2123         2     

L2126 2       2 1 1 

L2128 1             

L2069         1 3   

L2130 1             

L2133 1     1 1 2   

L2135 1             

L2141           1   

L2108 2 1 1         

L2147+L2150         1     

L2151       2 1     
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(6.1) 

Tabela 6.3 – Distribuição dos incidentes originados por descargas atmosféricas com causa independente, para 400 kV 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L4007   3   1   1   

L4010   3       2   

L4012 1       1     

L4014 1   2         

L4018             1 

L4019 3 2 2   3 2   

L4020 1             

L4021   1           

L4050     3     1   

L4024 1             

L4025 4 1 2         

L4032     2         

L4035 2       1     

L4036 3             

L4038           1   

L4039   2       1   

L4040           2   

L4047           1   

L4055         1     

 

 

Nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3 está representada a distribuição dos incidentes originados por 

descargas atmosféricas, com causa independente, para os 3 níveis de tensão – 150 kV, 220 kV e 

400 kV – para os diferentes anos do período em estudo. Não estão representadas as linhas onde 

não ocorreram defeitos com esta causa, uma vez que a sua contribuição para o indicador é nula. 

 

O número total de incidentes em cada linha, ao longo dos anos, é a frequência absoluta 

dessa linha, como apresentado na expressão (6.1). 

 

∑
=

=
y

i
ii nFA

1

, 

 

onde: 

FAi é a frequência absoluta da linha i, 

ni é o número de incidentes na linha i, 

y é o número máximo de linhas, para cada nível de tensão. 
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(6.2) 

(6.3) 

O número de incidentes de cada linha, quando expresso como uma proporção do número 

total de incidentes em todas as linhas, designa-se por frequência relativa da linha, representada 

pela expressão (6.2). 

 

∑
=

=
y

i
i

i
i

FA

FA
FR

1

, 

 

onde: 

FRi é a frequência relativa da linha i, 

FAi é a frequência absoluta da linha i, 

y é o número máximo de linhas, para cada nível de tensão. 

 

 

Como pretendemos um indicador quilométrico, a frequência relativa deve ser expressa em 

relação ao número de quilómetros da linha, utilizando a expressão (6.3). 

 

i

ikm
i d

FR
FR = , 

 

onde: 

FRkm
i é a frequência relativa da linha i expressa em relação ao número de quilómetros dessa 

linha, 

FRi é a frequência relativa da linha i, 

di é o número de quilómetros da linha i. 
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Tabela 6.4 – Frequências de cada linha de 150 kV, onde ocorreram incidentes com causa independente 

 

  FA FR km FR (km) 

L1002 5 0,031847 40 0,000796 

L1006 7 0,044586 111,6 0,0004 

L1008 2 0,012739 34,78 0,000366 

L1011 1 0,006369 36,626 0,000174 

L1015 2 0,012739 36,664 0,000347 

L1016 3 0,019108 71,087 0,000269 

L1020 8 0,050955 93,1 0,000547 

L1021 4 0,025478 93,1 0,000274 

L1027 15 0,095541 33,936 0,002815 

L1040 1 0,006369 4,242 0,001502 

L1047 7 0,044586 10 0,004459 

L1050 14 0,089172 53,494 0,001667 

L1051 1 0,006369 28,477 0,000224 

L1053 3 0,019108 33,193 0,000576 

L1052 2 0,012739 27,382 0,000465 

L1054 4 0,025478 33,155 0,000768 

L1060 2 0,012739 5,102 0,002497 

L1066 1 0,006369 23,936 0,000266 

L1067 5 0,031847 12,8 0,002488 

L1071 2 0,012739 8,95 0,001423 

L1074 4 0,025478 13,276 0,001919 

L1106 6 0,038217 73,795 0,000518 

L1075 7 0,044586 73,795 0,000604 

L1078 1 0,006369 46,668 0,000136 

L1079 3 0,019108 61,301 0,000312 

L1081 2 0,012739 63,427 0,000201 

L1085 3 0,019108 54,096 0,000353 

L1086 4 0,025478 44,501 0,000573 

L1089 1 0,006369 7,818 0,000815 

L1090 2 0,012739 54,018 0,000236 

L1091 1 0,006369 23,573 0,00027 

L1092 1 0,006369 26,7 0,000239 

L1063 2 0,012739 29,7 0,000429 

L1095 3 0,019108 35,22 0,000543 

L1101 2 0,012739 41,001 0,000311 

L1103 1 0,006369 32,567 0,000196 

L1111 4 0,025478 33,715 0,000756 

L1115 7 0,044586 36,265 0,001229 

L1121 1 0,006369 19,422 0,000328 

L1122 4 0,025478 39,434 0,000646 

L1609 9 0,057325 36,615 0,001566 
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Tabela 6.5 – Frequências de cada linha de 220 kV, onde ocorreram incidentes com causa independente 

 

  FA FR km FR (km) 

L2003 1 0,009901 19,083 0,000519 

L2007 1 0,009901 30,222 0,000328 

L2009 2 0,019802 14,855 0,001333 

L2015 2 0,019802 68,498 0,000289 

L2016 1 0,009901 38,5 0,000257 

L2018 1 0,009901 32,797 0,000302 

L2021 3 0,029703 32,862 0,000904 

L2022 4 0,039604 32,862 0,001205 

L2026 2 0,019802 74,443 0,000266 

L2028 2 0,019802 58,214 0,00034 

L2029 2 0,019802 73,268 0,00027 

L2030 2 0,019802 61,11 0,000324 

L2034 2 0,019802 66,764 0,000297 

L2037 1 0,009901 39,677 0,00025 

L2044 1 0,009901 32,604 0,000304 

L2048 2 0,019802 49,095 0,000403 

L2053 3 0,029703 68,821 0,000432 

L2055 2 0,019802 30,171 0,000656 

L2057 2 0,019802 56,364 0,000351 

L2074 5 0,049505 55,598 0,00089 

L2075 1 0,009901 49,257 0,000201 

L2080 3 0,029703 79,415 0,000374 

L2081 1 0,009901 28,148 0,000352 

L2097 2 0,019802 39,58 0,0005 

L2100 1 0,009901 74,121 0,000134 

L2106 7 0,069307 25,392 0,002729 

L2110 2 0,019802 34,443 0,000575 

L2113 4 0,039604 12,779 0,003099 

L2121 1 0,009901 10,409 0,000951 

L2122 1 0,009901 15,482 0,00064 

L2124 3 0,029703 27,352 0,001086 

L2125 5 0,049505 18,396 0,002691 

L2123 2 0,019802 10,383 0,001907 

L2126 6 0,059406 72,995 0,000814 

L2128 1 0,009901 20,847 0,000475 

L2069 4 0,039604 19,527 0,002028 

L2130 1 0,009901 7,828 0,001265 

L2133 5 0,049505 6,945 0,007128 

L2135 1 0,009901 61,816 0,00016 

L2141 1 0,009901 6,6 0,0015 

L2108 4 0,039604 49,989 0,000792 

L2147+L2150 1 0,009901 47,266 0,000209 

L2151 3 0,029703 71,4 0,000416 
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(6.4) 

Tabela 6.6 – Frequências de cada linha de 400 kV, onde ocorreram incidentes com causa independente 

 

  FA FR km FR (km) 

L4007 5 0,086207 68,056 0,001267 

L4010 5 0,086207 96,035 0,000898 

L4012 2 0,034483 59,057 0,000584 

L4014 3 0,051724 29,429 0,001758 

L4018 1 0,017241 96,237 0,000179 

L4019 12 0,206897 59,561 0,003474 

L4020 1 0,017241 34,097 0,000506 

L4021 1 0,017241 1,118 0,015422 

L4050 4 0,068966 1,105 0,062412 

L4024 1 0,017241 30 0,000575 

L4025 7 0,12069 223,4 0,00054 

L4032 2 0,034483 64,3 0,000536 

L4035 3 0,051724 133,153 0,000388 

L4036 3 0,051724 86,486 0,000598 

L4038 1 0,017241 60,6 0,000285 

L4039 3 0,051724 59,402 0,000871 

L4040 2 0,034483 64,104 0,000538 

L4047 1 0,017241 50 0,000345 

L4055 1 0,017241 40,706 0,000424 

 

 

As tabelas 6.4, 6.5 e 6.6 apresentam as frequências absoluta e relativas e o número de 

quilómetros de cada linha, agrupadas por nível de tensão. 

 

Este indicador quilométrico é a soma das frequências relativas por quilómetro das linhas de 

um determinado nível de tensão. 
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onde, 

IQCI é o indicador quilométrico para incidentes com causa independente, para um determinado 

nível de tensão, 

FRkm
i é a frequência relativa da linha i expressa em relação ao número de quilómetros dessa 

linha, 

y é o número máximo de linhas, para cada nível de tensão. 
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 Utilizando a expressão (6.4) obtemos os indicadores quilométricos para cada nível de 

tensão: 

 

 Para os 150 kV, IQCI é 0,034500576. 

 

 Para os 220 kV, IQCI é 0,03994695 

 

 Para os 400 kV, IQCI é 0,091597527 

 

 

 Analisando estes indicadores verifica-se que, à medida que a tensão aumenta, o indicador 

também aumenta. Uma vez que este indicador é a soma da frequência relativa por quilómetro, 

este aumento significa que existe um maior número de incidentes por quilómetro à medida que 

o nível de tensão aumenta. Na realidade, à medida que o nível de tensão aumenta, o número de 

defeitos diminui, como se pode verificar nas figuras 6.2 e 6.3, assim pode-se concluir que, uma 

das explicações para este aumento, é a diminuição do número de quilómetros para níveis de 

tensão superiores, principalmente das linhas de 400 kV – quanto menor for a proporção entre o 

número de quilómetros afectados de um nível de tensão e o numero de quilómetros total desse 

nível de tensão, maior será o indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Distribuição dos incidentes com causa independentes durante o período em estudo. 
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Figura 6.3 – Distribuição dos incidentes com causa independentes pelos diferentes níveis de tensão 

 

 

6.2.2. Indicador quilométrico para incidentes com causa comum 

 

 Este indicador quilométrico é calculado do mesmo modo que o anterior. A principal 

diferença é a origem do incidente, o primeiro indicador refere-se a incidentes com causa 

independente, onde cada descarga atmosférica provoca a saída de serviço de apenas uma linha, 

este segundo indicador refere-se a incidentes com causa comum, onde cada descarga 

atmosférica provoca a saída de serviço de duas ou mais linhas, que geralmente partilham apoios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Tabela 6.7 – Distribuição dos incidentes originados por descargas atmosféricas com causa comum, para 150 kV 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L1013         1     

L1020   3 1         

L1021/1610   3 1         

L1041   2           

L1042   2           

L1047   5 3   2     

L1048   5           

L1052     1   1     

L1054/L1604     1         

L1063             2 

L1072/1607   1           

L1074   1 1 1     1 

L1079         2 1 1 

L1090 2 1         1 

L1091 3 1           

L1092 1             

L1094   1         2 

L1105         2 1 1 

L1106   1 1 1     1 

L1107/1615         1     

L1108/1616         1     

L1112     2   2     

L1113     1       1 

L1116             1 

L1120             1 

L1123           1   

L1124           1   

L1125             1 

L1134             1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tabela 6.8 – Distribuição dos incidentes originados por descargas atmosféricas com causa comum, para 220 kV 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L2021 4       1 2   

L2022 4       1 2   

L2038 1             

L2039 1             

L2044       1       

L2045       1       

L2069 2   1   1     

L2098     1         

L2108 1         2   

L2109           1   

L2110     1         

L2117     1         

L2119     1         

L2121/2608 2       2     

L2122/2616 2             

L2123 1       2     

L2124/2612 2         2   

L2125/2613 2         2   

L2126 3             

L2130 2   1   1     

L2135/2617     1         

L2136/2618     1         

L2143 1             

L2159/2622             1 

L2160/2623             1 

 

 

Tabela 6.9 – Distribuição dos incidentes originados por descargas atmosféricas com causa comum, para 400 kV 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L4021     1   1 1   

L4050     1   1 1   

 

 

 Nas tabelas 6.7, 6.8 e 6.9 está representada a distribuição dos incidentes originados por 

descargas atmosféricas com causa comum para os 3 níveis de tensão, para cada ano. 

 

 Aplicando as expressões (6.1), (6.2) e (6.3) calculam-se as frequências absoluta e relativas 

para as linhas nos diferentes níveis de tensão. Estas frequências são ilustradas nas tabelas 6.10, 

6.11 e 6.12. 
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Tabela 6.10 – Frequências de cada linha de 150 kV, onde ocorreram incidentes com causa comum 

 

  FA FR km FR (km) 

L1013 1 0,013158 13,777 0,000955 

L1020 4 0,052632 93,1 0,000565 

L1021/1610 4 0,052632 93,1 0,000565 

L1041 2 0,026316 22,965 0,001146 

L1042 2 0,026316 22,965 0,001146 

L1047 10 0,131579 10 0,013158 

L1048 5 0,065789 116,2 0,000566 

L1052 2 0,026316 27,382 0,000961 

L1054/L1604 1 0,013158 33,155 0,000397 

L1063 2 0,026316 23,9 0,001101 

L1072/1607 1 0,013158 24,3 0,000541 

L1074 4 0,052632 13,276 0,003964 

L1079 4 0,052632 61,301 0,000859 

L1090 4 0,052632 54,018 0,000974 

L1091 4 0,052632 23,573 0,002233 

L1092 1 0,013158 26,7 0,000493 

L1094 3 0,039474 12,126 0,003255 

L1105 4 0,052632 63,4 0,00083 

L1106 4 0,052632 73,9 0,000712 

L1107/1615 1 0,013158 41,627 0,000316 

L1108/1616 1 0,013158 41,627 0,000316 

L1112 4 0,052632 55,7 0,000945 

L1113 2 0,026316 60,8 0,000433 

L1116 1 0,013158 31,911 0,000412 

L1120 1 0,013158 43 0,000306 

L1123 1 0,013158 35,182 0,000374 

L1124 1 0,013158 27,867 0,000472 

L1125 1 0,013158 95,613 0,000138 

L1134 1 0,013158 54,094 0,000243 
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Tabela 6.11 – Frequências de cada linha de 220 kV, onde ocorreram incidentes com causa comum 

 

  FA FR km FR (km) 

L2021 7 0,118644 32,862 0,00361 

L2022 7 0,118644 32,862 0,00361 

L2038 1 0,016949 38,736 0,000438 

L2039 1 0,016949 38,81 0,000437 

L2044 1 0,016949 32,604 0,00052 

L2045 1 0,016949 32,604 0,00052 

L2069 4 0,067797 19,527 0,003472 

L2098 1 0,016949 0,439 0,038609 

L2108 3 0,050847 49,989 0,001017 

L2109 1 0,016949 65 0,000261 

L2110 1 0,016949 34,443 0,000492 

L2117 1 0,016949 0,436 0,038874 

L2119 1 0,016949 29,275 0,000579 

L2121/2608 4 0,067797 10,409 0,006513 

L2122/2616 2 0,033898 15,482 0,00219 

L2123 3 0,050847 10,383 0,004897 

L2124/2612 4 0,067797 27,352 0,002479 

L2125/2613 4 0,067797 18,396 0,003685 

L2126 3 0,050847 72,995 0,000697 

L2130 4 0,067797 7,828 0,008661 

L2135/2617 1 0,016949 61,816 0,000274 

L2136/2618 1 0,016949 34,542 0,000491 

L2143 1 0,016949 15,703 0,001079 

L2159/2622 1 0,016949 54,964 0,000308 

L2160/2623 1 0,016949 54,964 0,000308 

 

 

Tabela 6.12 – Frequências de cada linha de 400 kV, onde ocorreram incidentes com causa comum 

 

  FA FR km FR (km) 

L4021 3 0,5 1,118 0,447227 

L4050 3 0,5 1,105 0,452489 
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(6.5) 

 O cálculo deste indicador é explicado pela expressão (6.5). 
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onde, 

IQCC é o indicador quilométrico para incidentes com causa comum, para um determinado nível 

de tensão, 

FRkm
i é a frequência relativa da linha i expressa em relação ao número de quilómetros dessa 

linha, 

y é o número máximo de linhas, para cada nível de tensão. 

 

 

 Deste modo obtêm-se os indicadores quilométricos, para cada nível de tensão, para 

incidentes com causa comum. 

 

 

 Para os 150 kV, IQCC é 0,03837782. 

 

 Para os 220 kV, IQCC é 0,124020786 

 

 

 Este indicador não foi calculado para os 400 kV, uma vez que apenas ocorrem incidentes 

com causa comum, provocados por descargas atmosféricas, em 2 linhas, no período em estudo. 

Assim, o resultado obtido com esses dados não teria qualquer significado, como se pode prever 

analisando as figuras 6.4 e 6.5. 

 

 O significado deste indicador é idêntico ao anterior. Assim, e pelo mesmo motivo, este 

indicador não representa a realidade da RNT – à medida que o nível de tensão aumenta, o 

número de incidentes diminui, contradizendo o indicador. 
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Figura 6.4 – Distribuição dos incidentes com causa comum durante o período em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Distribuição dos incidentes com causa comum pelos diferentes níveis de tensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

(6.6) 

6.2.3. Indicador quilométrico do número de ocorrências 

 

 A relação entre o somatório da frequência absoluta das linhas de um determinado nível de 

tensão e o número de quilómetros total dessas linhas, expressão (6.6), permite saber qual o 

número de ocorrências por quilómetro, para esse nível de tensão. 

 

∑
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onde: 

IQoco é o indicador quilométrico do número de ocorrências, para um determinado nível de 

tensão, 

FAi é a frequência absoluta da linha i, 

di é o número de quilómetros da linha i, 

y é o número máximo de linhas, para cada nível de tensão. 

 

 

 Para os incidentes com causa independente: 

 

 

150 kV, IQocoCI é 0,095817534 

 

220 kV, IQocoCI é 0,058510768 

 

400 kV, IQocoCI é 0,046147261 

 

 

 Este indicador, que relaciona o número de ocorrências com o número de quilómetros de um 

determinado nível de tensão, vai diminuindo à medida que o nível de tensão aumenta. Indica 

que o número de incidentes vai diminuindo à medida que vai aumentando o nível de tensão, 

como ilustrado nas figuras 6.2 e 6.3. Para os 400 kV o indicador é cerca de metade dos 150 kV, 
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comprovando o gráfico, uma vez que o número de incidentes com causa independente para os 

400 kV também é cerca de metade do número de incidentes com causa independente para os 

150 kV. 

 

 

 Para os incidentes com causa comum: 

 

 

150 kV, IQocoCC é 0,058616692 

 

220 kV, IQocoCC é 0,074455372 

 

 

 Como referido anteriormente, não tem significado calcular o indicador para os 400 kV, para 

os incidentes com causa comum. 

 

Este indicador apresenta um valor superior para as linhas de 220 kV do que para as linhas de 

150 kV, devido ao facto de, nos 220 kV, haver menos linhas afectadas por incidentes com causa 

comum; por haver menos linhas afectadas, o número de quilómetros também será menor o que 

faz aumentar o indicador. No entanto, a diferença entre os dois níveis de tensão é inferior à 

apresentada na secção 6.2.2, uma vez que é considerado o número de quilómetros para cada 

nível de tensão na sua totalidade. 

 

 

6.2.4. Relação entre número de incidentes provocados por descargas atmosféricas e 

número de descargas atmosféricas 

 

 Para a determinação desta relação não foram considerados os anos de 2002 nem de 2008, 

uma vez que não existem dados de todos os meses destes anos. 

 Na tabela 6.13 encontram-se assinalados os incidentes provocados por descargas 

atmosféricas desde Janeiro de 2003 a Dezembro de 2007. 
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Tabela 6.13 – Distribuição dos incidentes provocados por descargas atmosféricas pelos meses, no período em estudo 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 total 

Janeiro 3         3 

Fevereiro 4 6   9 5 24 

Março   6       6 

Abril 1 3 2 2 22 30 

Maio   28 4   4 36 

Junho   2   13   15 

Julho   2   16   18 

Agosto 24 2     4 30 

Setembro 1 18   3 29 51 

Outubro 19 5 3 9 1 37 

Novembro 21   3 6 2 32 

Dezembro 8       5 13 

 

 

Tabela 6.14 – Distribuição das descargas atmosféricas pelos meses, no período em estudo 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 total 

Janeiro 1780 650 495 2067 2264 7256 

Fevereiro 9290 11356 4501 7290 14585 47022 

Março 10256 4055 4151 6372 3350 28184 

Abril 23484 12421 23513 9407 85066 153891 

Maio 22789 25853 18640 15276 84151 166709 

Junho 12837 48846 123217 74866 6792 266558 

Julho 2682 13102 1995 41052 6060 64891 

Agosto 147281 14432 5490 1029 30969 199201 

Setembro 11962 30620 14057 23582 115403 195624 

Outubro 135858 25809 22748 41757 75908 302080 

Novembro 10431 13620 27059 35345 15674 102129 

Dezembro 10393 3939 1220 1165 4698 21415 

total 399043 204703 247086 259208 444920 1554960 
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Figura 6.6 – Distribuição das descargas atmosféricas e dos incidentes pelos meses, no período em estudo 

 

 

 Analisando a figura 6.6 facilmente se constata que os meses de Verão são aqueles onde se 

verifica maior número de descargas atmosféricas, destacando-se os meses de Junho e Outubro, 

havendo uma quebra significativa no mês de Julho. 

 

 

Não existe uma relação clara entre o número de incidentes provocados por descargas 

atmosféricas e os meses em que tais incidentes ocorrem – diferença muito grande no mês de 

Fevereiro, Junho e Setembro. 

 

 A relação entre estas duas variáveis, usando a função de correlação disponível no Microsoft 

Excel 2003, é de 0,621973. Este valor indica que apenas existe uma relação entre estas duas 

variáveis em pouco mais de metade do período de tempo em análise, que é bastante baixa. 
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6.3. Relação entre condutores críticos e cabos de guarda 

 

 Foram considerados condutores críticos aqueles que têm 5 ou mais incidentes provocados 

por descargas atmosféricas, ao longo do período em estudo. Estes incidentes foram agrupados 

em condutores críticos com cabo de guarda, tabela 6.15, e condutores críticos sem cabo de 

guarda, tabela 6.16. 

 

Tabela 6.15 – Condutores críticos com cabo de guarda 

 

150 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L1050 3 2 2   1 5 1 14 

220 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L2021 4       3 2   9 
L2022 5       3 2   10 
L2108 3 1 1     1   6 

400 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L4019 3 2 2   3 2   12 
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Tabela 6.16 – Condutores críticos sem cabo de guarda 

 

150 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L1006   7           7 
L1020   9 3         12 
L1021 1 5 1         7 
L1027   3     5 7   15 
L1047 2 5 5 1 3     16 
L1074 1 1 1 1     2 6 
L1106 1 2 2 1   1 2 9 
L1075 3 1 1 1   1   7 
L1079 1       2 2 1 6 
L1090 2 2         2 6 
L1115   1 3   1 1 1 7 
L1609     9         9 

220 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L2106 1       1 5   7 
L2125 1 1 1   2 2   7 
L2126 4       2 1 1 8 
L2069 1   1   2 3   7 

400 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L4050     4   1 2   7 
L4025 4 1 2         7 

 

 

 Os condutores não críticos, com menos de 5 incidentes, provocados por descargas 

atmosféricas são analisados na tabela 6.17. 
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Tabela 6.17 – Condutores não críticos com cabo de guarda 

 

150 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L1051     1         1 
L1053 2   1         3 
L1052 1   1   1   1 4 
L1088               0 
L1089 1             1 

220 kV 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 
L2038 1             1 
L2039 1             1 
L2044       1   1   2 
L2045       1       1 
L2048         2     2 
L2080 3             3 
L2105               0 
L2108               0 
L2110 2   1         3 
L2113 2 1   1       4 
L2117     1         1 
L2122 2             2 
L2132               0 
L2139               0 
L2140               0 
L2145               0 
L2155               0 

 

 

 Analisando as tabelas 6.15, 6.16 e 6.17 pode-se verificar que, de um modo geral, as linhas 

sem cabo de guarda apresentam maior número de incidentes do que às linhas críticas com cabo 

de guarda. 

 A análise aqui realizada em relação aos condutores com cabo de guarda não é conclusiva, 

uma vez que o comportamento da linha também pode estar associado com a geometria do apoio, 

com as resistências de terra e com a característica da descarga. 
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6.4. Conclusões 

 

 Analisando as linhas onde ocorreram incidentes provocados por descargas atmosféricas, 

verifica-se que estas estão localizadas, maioritariamente, nas regiões Centro e Norte de Portugal 

Continental. É nestas regiões, principalmente nas mais montanhosas, onde se verifica uma 

maior ocorrência de descargas atmosféricas, que podem ser explicadas por efeitos orográficos 

associados à passagem de superfícies frontais. 

 Devido à pequena quantidade de dados analisados, alguns indicadores não conduzem a 

resultados conclusivos. No entanto, analisando IQocoCI podemos verificar que, para defeitos com 

causa independente, o número de incidentes nas linhas de 150 kV é, aproximadamente o dobro 

do número de incidentes nas linhas de 220 kV, sendo que este último é pouco maior do que o 

número de incidentes nas linhas de 400 kV. 

 Este indicador permite concluir que, à medida que o nível da tensão aumenta, o número de 

incidentes vai diminuindo, quer devido à protecção existente nas linhas para níveis de tensão 

superiores, quer devido à sua localização e à menor quantidade de quilómetros. 

 Em relação às linhas com cabos de guarda, não foi possível calcular um indicador 

quilométrico, uma vez que os valores obtidos deviam ser submetidos a um estudo mais 

aprofundado, incidindo nas linhas e sua envolvente. 
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Capítulo 7 

 

Conclusões e trabalho futuro 
 

 

 

 O trabalho descrito nesta dissertação foi realizado numa cooperação com a REN, com o 

objectivo de calcular indicadores quilométricos que relacionem os incidentes ocorridos na RNT 

com o nível das descargas atmosféricas. 

 

 O planeamento do SEE era efectuado com base nos encargos para a companhia de 

electricidade, não incluindo os interesses e objectivos próprios dos consumidores. A 

generalização da utilização da energia eléctrica obrigou a serem considerados outros aspectos. 

Hoje, o fornecimento de energia eléctrica, além de um bem indispensável, é visto como um 

serviço ao qual são impostos rigorosos padrões de qualidade. 

 Os estudos de fiabilidade são uma ferramenta bastante importante e útil para o planeamento, 

operação e manutenção do SEE. 

 Assim, a fiabilidade é utilizada para avaliar as políticas de construção e manutenção, 

podendo ajudar na previsão do desempenho futuro do sistema, ajudando a decidir entre 

diferentes alternativas de planeamento. 

 Através da definição e cálculo de índices, a fiabilidade também permite quantificar a 

qualidade de serviço de um SEE. 

 A competição que hoje existe no sector eléctrico dá aos modelos de fiabilidade de um 

sistema uma relevância que outrora não existia. 
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 Esta dissertação analisa dados de Janeiro de 2002 a Maio de 2008 relativos a descargas 

atmosféricas e incidentes ocorridos na RNT. 

 

Ao longo do trabalho apresentam-se vários indicadores quilométricos que permitem 

relacionar os incidentes ocorridos na RNT com as descargas atmosféricas, analisando diferentes 

perspectivas. 

 É importante avaliar os indicadores do ponto de vista que foram criados e não lhes dar um 

significado físico que na realidade não existe, nem qualquer outro significado diferente dos que 

foram aqui expostos. 

 

 Analisando os indicadores construídos conclui-se que, à medida que o nível de tensão da 

RNT vai aumentando, o número de incidentes provocados por descargas atmosféricas vai 

diminuindo, originando uma diminuição do valor do indicador. No entanto, estes indicadores 

são quilométricos e, dependendo da quantidade dos dados disponíveis – menos linhas para 

analisar representa menos quilómetros – podem não representar a realidade. 

 

 

 Esta dissertação abre diversas perspectivas de investigação e desenvolvimento. A validade 

dos resultados obtidos depende, em grande parte, da existência de dados consistentes e em 

quantidade. De facto, a organização de um banco de dados não é uma tarefa de fácil execução. 

Uma recolha de dados regular e organizada, que permita estabelecer índices probabilísticos para 

um SEE, torna-se executável com o auxílio dos meios computacionais. Por este motivo, o 

período de análise de dados aqui estudado é curto para que todos os indicadores calculados 

apresentem um nível de fiabilidade elevado.  

 

 Para o cálculo destes indicadores apenas foram considerados incidentes com causa comum e 

incidentes com causa independente. Estes indicadores podem ser melhorados considerando 

também incidentes com causa dependente. 

 

 Não foram consideradas as variações do comprimento das linhas ao longo do período em 

estudo. Considerando esta variação poder-se-iam determinar indicadores que se relacionassem 

com o comprimento das linhas considerando as mudanças que nestas ocorrem ao longo dos 

anos. Também se pode ter em consideração o total dos quilómetros existentes num determinado 

nível de tensão, assim consegue-se um indicador mais global. 
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Os indicadores aqui determinados poderiam englobar mais informação sobre as linhas, uma 

vez que o comportamento da linha também pode estar associado com a geometria do apoio, com 

as resistências de terra e ainda com a característica da descarga. 

Estes indicadores podem ser integrados em métodos de análise e previsão na RNT, 

permitindo melhorias na sua manutenção e operação. 
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