
Resumo 

Num momento em que o aumento das exigências em termos de qualidade de serviço é 

determinante, é importante ter consciência de que podem ocorrer perturbações excepcionais e 

de elevado grau de imprevisibilidade no Sistema Eléctrico, que ultrapassam os critérios de 

segurança, considerados adequados e razoáveis, que são utilizados, quer ao nível do 

planeamento, quer ao nível da gestão do sistema em tempo real. No desenvolvimento desta 

dissertação são focados os factores determinantes, que podem contribuir para a ocorrência 

dessas perturbações.  

As concessionárias dos Sistemas Eléctricos de Energia (SEE) defrontam-se diariamente com 

perturbações nas suas redes com carácter imprevisível, as quais podem ter repercussões 

graves ao nível da segurança do sistema e, consequentemente, ao nível do cliente final. Para 

aquilatar e antecipar as suas consequências, de modo a identificar as medidas preventivas e 

correctivas mais adequadas, procede-se a uma análise selectiva das situações de contingência 

consideradas mais representativas. Os critérios de segurança vigentes determinam que 

perante a ocorrência de um incidente no SEE, que envolva a falha de um qualquer elemento de 

rede, a falha simultânea dos dois circuitos de linhas duplas e a falha do maior gerador em 

serviço, não deverá originar interrupções do fornecimento de energia (com a excepção dos 

pontos mono-alimentados sem recurso) nem sobrecargas permanentes. Por vezes, dado o 

carácter imprevisível dos incidentes e a coincidência de vários acontecimentos, surgem 

incidentes que não se enquadram nas situações previstas antecipadamente.  

As actuais exigências de Qualidade de Serviço, impostas às empresas do sector eléctrico, 

obrigam a que estas desenvolvam processos eficientes de análise e de reacção a incidentes, 

que por uma conjunção de factores não estejam previstos nos critérios de segurança 

estabelecidos. Assim, é importante retirar dos resultados das simulações efectuadas decisões 

no sentido de planear o sistema de modo a minorar as consequências desses incidentes e o 

nível de risco das situações perturbadas, em particular, quanto aos aspectos de estabilidade do 

sistema e de colapso, quer em termos zonais ou globais do sistema. A centralização da 

operação e da supervisão da rede associada a uma capacidade de importação de registos 

locais tornou a recolha de toda a informação e a actividade de análise dos incidentes mais 

expedita. A análise do histórico permite concluir que as contingências severas acontecem e 

que a necessidade de treinar os operadores das salas de comando, para reagir a essas 

situações, é real.  

As salas de comando do Gestor do Sistema (Centro de Controlo e Centro de Operação, no 

caso da Rede Eléctrica Nacional) têm como objectivo assegurar o bom funcionamento do 

Sistema Eléctrico Nacional, garantido a sua segurança e optimização. O treino de operadores é 

um factor crítico para o sucesso da sua actividade.  



As simulações em regime permanente foram realizadas no módulo Power Flow do programa 

PSS/E da Siemens Power Transmission Distribution, Inc., utilizando fotografias do sistema real. 

Os resultados das simulações apresentados focam aspectos como perda de consumo (Energia 

Não Fornecida), perda de geração, consequências ao nível da topologia da rede e eventuais 

dificuldades na reposição. O objectivo da reacção a este tipo de ocorrências é reduzir as suas 

consequências para o sistema eléctrico, repondo o mais rapidamente possível os consumos 

eventualmente afectados e as condições de segurança da rede. Mal a situação da rede esteja 

estável, após um incidente que provoque ou não mudança na topologia da rede, serão 

reavaliados os níveis de segurança do sistema e, se necessário, proceder-se-á a acções no 

sentido de repor os critérios de segurança definidos (com o objectivo de minorar os risco caso 

ocorra um novo incidente).  
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