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Resumo 

A rede de transporte é uma infraestrutura evolutiva, que se vai reconfigurando ao longo 

do tempo, quer em termos de capacidade de transporte como de cobertura do território, em 

função da localização das instalações produtoras e consumidoras no território nacional. 
O aumento da capacidade de transporte para responder ao crescimento ou alteração do 

padrão de consumos e a necessidade de satisfazer pedidos de ligação de novos centros 

electroprodutores, clássicos e em regime especial, exigem a expansão da RNT. Os planos de 

expansão tendem a servir as alterações essenciais ao bom funcionamento do sistema elétrico. 

 

Para responder ao crescente número de pedidos para novas ligações o operador da rede 

de transporte elabora análises previsionais baseadas na simulação de múltiplos cenários de 

trânsitos de potência, disponibilizando regularmente os valores de capacidade de receção 

disponível. 

 

A presente dissertação apresenta uma metodologia para a avaliação da adequação da 

capacidade de receção nodal numa rede de transporte. 

Para tal, foram aplicadas técnicas probabilísticas com o objetivo de incluir a incerteza 

inerente à produção. Utilizou-se o trânsito de potências probabilístico em conjunto com o 

método de simulação de Monte Carlo. 

 

A metodologia desenvolvida foi aplicada à rede teste IEEE 30 barramentos, ilustrando 

assim os princípios inerentes ao procedimento proposto para a validação de uma lista de 

capacidades de receção. 
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Abstract 

The electrical transmission system is an evolving infrastructure, which will be 

reconfigured over time, in terms of capacity and territorial extension, depending on the 

location of facilities that produce and consume in the country. 

The increased transport capacity to respond to growth or change in the energy 

consumption patterns and the need to satisfy connection requests from new generation 

requires the expansion of transmission system. The expansion plans tend to serve the 

essential changes to the proper operation of electrical equipment. 

To satisfy the growing number of requests for new connections the transmission system 

operator (TSO) produces analysis based on the simulation of multiple scenarios of power 

flow, providing, regularly, the available capacity for connecting new installations of 

generation. 

 

This dissertation presents a methodology for assessing the available capacity in a 

transmission network. 

Probabilistic techniques have been applied in order to include the inherent uncertainty 

of production. It was used the Probabilistic Power Flow (PPF) in conjunction with Monte 

Carlo method. 

 

The methodology was applied on the IEEE 30-bus test system, illustrating the principles 

inherent in the proposed procedure for the validation of a reception capabilities list. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo serão apresentados o enquadramento e motivação, assim como uma 

panorâmica geral da temática proposta. O tema proposto neste trabalho está relacionado 

com o conceito de capacidade de receção de nova produção. O conhecimento dos valores de 

capacidade de receção, como veremos adiante, tem vindo a assumir-se como uma ferramenta 

importante na atividade do operador da rede de transporte em Portugal, dada a incerteza 

associada à evolução dos consumos e dos novos centros electroprodutores. 

 

Esta dissertação procura responder a uma research question que se prende com a 

aplicabilidade de métodos probabilísticos para a avaliação da capacidade de receção 

adicional atribuída. São ainda apresentados neste capítulo os objetivos  e estrutura desta 

Dissertação. 

 

 Enquadramento e Motivação 1.1 -

A evolução da rede de transporte, tanto em extensão como em capacidade de transporte, 

é motivada pela necessidade de responder ao crescimento ou alteração do padrão de 

consumos, de satisfazer pedidos de receção de novos centros electroprodutores, clássicos e 

em regime especial, e pela necessidade de aumentar a capacidade de interligação com 

Espanha, na sequência dos objetivos fixados no âmbito do MIBEL. 

 

A liberalização do sistema electroprodutor e a política de promoção das fontes de energia 

renovável, com destaque especial para a energia eólica, veio colocar novos paradigmas à 

atividade de análise e planeamento do sistema de transporte de energia elétrica em Portugal, 

dos quais se destacam: o elevado grau de incerteza na localização da nova produção e a 

respectiva data de concretização. 

Embora vigore um regime de liberalização relativamente à construção de novos centros 

electroprodutores, a concretização de uma ligação física às redes está condicionada à 

existência e/ou futura criação de capacidade para a receção da nova produção. Sendo assim, 

confere-se grande importância à disponibilização de informação sobre as capacidades de 
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receção de nova produção dado que esta será de enorme interesse, quer para as entidades 

promotoras e exploradoras interessadas em obter um ponto de ligação às redes, quer para a 

entidade concessionária da RNT. Constituem, assim, uma ferramenta de referência para o 

processo de atribuição de nova produção. 

Uma vez definida (externamente) a lista de capacidades de receção de uma determinada 

rede, torna-se importante dispor de uma ferramenta de validação dessa mesma lista, usando 

os mesmos princípios. 

 

 Objetivo 1.2 -

O objetivo central deste trabalho é a avaliação da adequação de uma lista de capacidades 

de receção simultânea nos nós de uma rede de transporte. Esta adequação corresponde a não 

existirem sobrecargas para os trânsitos de potência resultantes da utilização total ou parcial 

da capacidade de receção definida na lista. 

Considerou-se a receção de potência na rede de transporte de forma indiferenciada. Isto 

significa que não se consideraram relevantes as particularidades associadas à produção em 

regime especial (PRE), não condicionando deste modo a metodologia de avaliação 

desenvolvida.  

 

Com este trabalho pretende-se dar resposta à research question que define o objetivo 

desta dissertação: 

 

o Será adequado validar uma lista de capacidades de receção simultâneas através 

de metodologias probabilísticas? 

 

Para dar resposta a esta questão pretende-se construir e utilizar um procedimento de 

avaliação da capacidade de receção nodal de uma rede de transporte através de métodos 

probabilísticos, com base num cenário de consumos e na simulação de diferentes cenários de 

produção nos nós, restrita a intervalos pré-definidos. 

Pretende-se ainda,  a definição e cálculo de indicadores probabilísticos que reflitam a 

situação da rede. 

O procedimento e os índices serão usados para validação dos limites máximos dos 

intervalos de produção admitidos.  

Uma vez desenvolvido o procedimento de avaliação, pretende-se a sua aplicação a um 

exemplo realista da RNT. 

Não se pretende, portanto, com esta dissertação, a determinação das capacidades de 

receção mas apenas a sua validação.  

 

 Estrutura da dissertação 1.3 -

A dissertação é constituída por seis capítulos. No presente capítulo é feita uma 

introdução e contextualização sobre a temática proposta, onde se apresentam os objetivos 

que esta dissertação se propõe a atingir, a motivação para o desenvolvimento do trabalho, 

entre outros aspectos relevantes para a organização e compreensão do documento. 
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O Capítulo 2 é dedicado ao estado da arte e revisão da literatura dos assuntos tratados 

nesta dissertação. É discutido o tema da capacidade de receção de nova produção, a 

consideração da incerteza em estudos de trânsito de potência e o método de Monte Carlo. 

No Capítulo 3 descreve-se a metodologia desenvolvida no âmbito deste trabalho. É feita 

uma descrição detalhada da metodologia e são apresentados os princípios usados na 

repartição da nova injeção pelas unidades de produção já existentes. São ainda apresentados 

os dados de entrada a usar, os diversos modelos desenvolvidos e os indicadores de avaliação. 

No Capítulo 4 apresentam-se os resultados obtidos com a metodologia apresentada no 

Capítulo 3, com a utilização do princípio de redução homotética. Neste capítulo é ainda 

apresentada a rede teste usada, bem como os dados de entrada usados e as situações a 

testar. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos com o princípio de redução não 

homotética. 

Finalmente, no Capítulo 6 apresentam-se todas as conclusões obtidas neste trabalho, 

sendo também feita uma referência a possíveis desenvolvimentos futuros.  
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Capítulo 2  

Revisão da Literatura e Estado da Arte 

2.1 -  Capacidade de receção de nova produção 

 
2.1.1 - Princípios e definições. Situação em Portugal 

A capacidade de receção, regulamentada no Decreto-Lei n.º 312/2001 [1], é definida 

como o valor máximo da potência aparente que pode ser recebida em determinado ponto da 

rede pública. Essa capacidade depende, em cada momento, dos perfis de produção dos 

centros geradores e das potências de consumo e de geração local em cada uma das 

subestações, encontrando-se sujeita às restrições na capacidade individual de cada um dos 

seus elementos constituintes, a qual, no que respeita ao equipamento exterior, depende 

significativamente das condições ambientais. Portanto, os valores desta capacidade são 

variáveis no tempo e essas variações tornam-se por vezes significativas.  

 

Já o Decreto-Lei n.º 312/2001[1] estabelecia o regime de gestão da capacidade de 

recepção da potência na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). Este visa estabelecer os 

instrumentos legais e os mecanismos que possibilitem o aproveitamento de recurso endógenos 

renováveis através de uma gestão racional e transparente da rede pública, garantindo aos 

produtores em regime especial a ligação à RESP. 

 

O Decreto-Lei n.º 172/2006 [2] define os princípios aplicáveis à receção de eletricidade 

pela rede pública proveniente dos centros electroprodutores em regime ordinário: 

 

- Consideração dos objectivos da política energética nacional, nomeadamente no 

que respeita à mobilização dos recursos endógenos renováveis e de eficiência 

energética para a produção de eletricidade; 

- Salvaguarda do interesse publico atribuído à rede publica nos termos da legislação 

e dos regulamentos relevantes para a exploração diária do sistema produtor e das 

redes; 

- Igualdade de tratamento e de oportunidades; 

- Racionalidade na gestão das capacidades disponíveis; 
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- Transparência das decisões, designadamente através de mecanismos de 

informação e de publicitação. 

 

O estabelecimento do regime livre de produção, associado às metas de política 

energética nacionais e europeias,  conduziu a um aumento do número de pedidos para novas 

ligações. Estes pedidos ultrapassam a capacidade de receção da RNT. 

 Para responder a esta dinâmica de atribuição dos pontos de receção, o operador da rede 

de transporte elabora análises previsionais envolvendo a simulação de múltiplos cenários de 

trânsito de potências para os regimes de operação da RNT em condições normais 

(considerando todos os elementos da rede em serviço) e de contingência (considerando a 

falha de qualquer elemento da rede), que permitem obter estimativas da capacidade de 

receção por barramento da RNT. 

 

Esta avaliação deverá ser feita de acordo com o definido nos “Padrões de Segurança para 

planeamento da RNT” (Capítulo 9 do Regulamento da Rede de Transporte) [3], tendo em 

conta um conjunto de requisitos técnicos: 

 

- o cumprimento dos limites de aceitabilidade de tensão e sobrecarga; 

- a verificação da adequação do sistema de transporte, nomeadamente no que se 

refere à capacidade de transporte dos elementos da RNT, tais como linhas, 

transformadores, autotransformadores, etc.; 

- a manutenção de níveis de troca de energia adequados entre os dois sistemas 

ibéricos; 

- a garantia de segurança, qualidade de serviço e estabilidade do sistema elétrico, 

quer no funcionamento em regime permanente quer em regime transitório. 

 

Em Portugal, é definido no Regulamento da Rede de Transporte (RRT) [3] o conjunto de  

condições topológicas a considerar nas simulações: 

 

Situação N — Consideram-se todos os elementos da RNT em serviço. 

 
Regime de contingência N-1 — Considera-se a falha de um qualquer elemento da RNT 

(linha simples, circuito de linha dupla, grupo gerador, autotransformador, transformador, 

bateria de condensadores), devendo nos restantes, sem exceção, não se verificarem 

violações dos critérios de tensão e de sobrecarga, sem qualquer reconfiguração 

topológica a nível da RNT. 

 

Regime de contingência N-2— Supõe-se a falha, simultânea ou não, de dois elementos da 

RNT. O regime de contingência N-2 não é aplicado genericamente a toda a rede. 

 

Para este último regime de contingência deverão apenas ser avaliados os casos apontados 

na Tabela 2.1: 
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Tabela 2.1 — Condições de simulação do regime de contingência N-2 

Tipo de falha Campo de aplicação 

Falha simultânea de dois circuitos do mesmo 

apoio (contingência N-2) 

Linhas duplas que ponham em causa o 

abastecimento das áreas da Grande Lisboa, 

incluindo a península de Setúbal, e do 

Grande Porto 

Qualquer outra linha dupla de mais de 35 km, 

excepto “antenas” 
Falha de dois elementos quaisquer, não 

simultânea, com possibilidade de redespacho 

de produção e reconfiguração da rede, após a 

primeira falha (contingência N-1-1) 

Em toda a rede de 400 kV 

Nos autotransformadores inseridos nos eixos 

com função de grande transporte (todos os 

ligados nos 400 kV) 

 

Relativamente aos limites de aceitabilidade de sobrecarga, de tensão e de desvio 

angular, o RRT [3] prevê que “(..)para os diferentes regimes, normal ou de contingência, os 

valores estabilizados da tensão, do desvio angular e do desvio de frequência nos barramentos 

e de carga nos elementos da RNT não devem, salvo em situações restritas resultantes de 

características particulares de equipamentos, violar os limites indicados nas duas tabelas 

seguintes”:  

 
Tabela 2.2 — Critérios de aceitabilidade para desvios de tensão, ângulo e frequência 

 Tensão Desvio angular Frequência 

Sem falha [N] 

Dentro da banda 

estabelecida em 

funcionamento normal 

Sem restrições 

particulares 

De acordo com 

as regras da 

UCTE 

Em situação de falha [N-1] 

400 kV: 372-420 

220 kV: 205-245 

150 kV: 140-165 

(*)63 kV: 60-66 

Máximo de 30º 

após redespachos 

realizáveis em 

quinze minutos 

Idem 

Em situação de falha [N-2] 

400 kV: 360-420 

220 kV: 198-245 

150 kV: 135-165 
(*)63 kV: 59-66 

Idem Idem 

(*) Tendo em conta a atuação de tomadas de transformadores MAT/AT. 

 

 
Tabela 2.3 — Critérios de aceitabilidade para sobrecargas temporárias. Sobrecargas 

temporárias admissíveis [%] (*) 

  Época sazonal 

t < 20 min 

Categoria A 

20 min < t < 2h 

Categoria B 

Linhas Transf. Linhas Transf. 

Sem falha [N] Todas 0 0 0 0 

Em situação de falha [N-1] ou [N-2] 

Inverno 

Intermédia 

Verão 

15 

15 

15 

25 

15 

10 

0 

0 

0 

20 

10 

5 
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(*) Valores indicativos da sobrecarga temporária admissível, os quais podem ter pequenas variações em torno do 

valor indicado, em função da especificidade dos equipamentos constituintes dos elementos das redes. 

 

Importa referir que,[3] “os valores indicativos das sobrecargas temporárias têm como 

referência as capacidades nominais dos transformadores e as máximas das linhas. No caso das 

linhas os valores de capacidade máxima de projeto são diferentes consoante a época sazonal, 

menores de Verão e mais elevados de Inverno.” 

 

Os valores das estimativas da capacidade de receção simultânea nos barramentos da RNT 

são publicados regularmente pelo TSO português. 

No horizonte de curto/médio prazo (até 5 anos) o operador da RT em Portugal publica 

anualmente uma atualização dos valores de capacidade adicional de recepção de nova 

produção no documento: “Caracterização da Rede Nacional de Transporte para Efeitos de 

Acesso à Rede de Dezembro de cada ano”[4-6]. 

 

Os valores presentes nos documentos referentes aos anos 2002, 2005 e 2010, são 

apresentados no Anexo A. As matrizes apresentadas correspondem a estimativas de 

capacidade de receção de nova geração simultaneamente disponível, por subestação da RNT 

e por nível de tensão. Estes valores de capacidade dão uma ideia das potencialidades do 

sistema para o horizonte considerado. 

A capacidade de receção diz-se simultânea, uma vez que a capacidade máxima de 

receção de um ponto de ligação depende do conjunto de pontos de ligação que existem na 

rede. No caso de termos apenas um ponto de ligação, a capacidade de receção vai ter um 

valor, mas se tivermos mais pontos de ligação esta vai apresentar valores diferentes, uma vez 

que vai ser repartida por todos os pontos de ligação da rede. 

A informação relativa aos anos acima considerados permite também, de certa forma, 

refletir a expansão da capacidade eólica que se tem verificado nos últimos anos em Portugal. 

A atribuição de direitos de ligação à rede para novos parques eólicos é feita através de 

concursos públicos. Em 2002 ocorreu o primeiro concurso, sendo responsável pela atribuição 

de direitos para a ligação à rede de mais de 3000 MW eólicos. Iniciou-se aqui uma fase de 

rápido desenvolvimento desta fonte de energia em Portugal. 

Mais tarde, em Julho de 2005, o Governo Português lançou um concurso público para a 

atribuição de até 1700 MW de novos direitos de ligação. 

 

Para o horizonte de mais longo prazo (10 anos) é publicada uma tabela indicativa de 

valores disponíveis por grandes áreas geográficas, constante no “Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade” (PDIRT) [7].  

 

No mapa da Figura 2.1 estão ilustrados os valores de capacidade de receção de nova 

geração previstos no PDIRT 2012-2017 (2022), para o horizonte de 2022, por grandes zonas da 

RNT. Está ainda ilustrada a potência atribuída aos centros electroprodutores já licenciados, 

explicitada pelo regime de produção: a produção em regime ordinário (PRO), relativa à 

produção de eletricidade com base em fontes tradicionais não renováveis e em grandes 

centros electroprodutores hídricos, e produção em regime especial (PRE), relativa à 

cogeração e à produção elétrica a partir da utilização de fontes de energia renováveis. 
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Figura 2.1 – Mapa das capacidades de receção de potência de geração (MW), por grandes zonas 
geográficas. Fonte: PDIRT da RNT 2012-2017 (2022) [7]. 
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Na Tabela 2.4 estão presentes os valores de capacidade de receção referentes à Figura 

2.1. 
Tabela 2.4 — Capacidades de receção de potência de geração (MW) por grandes zonas 

geográficas. Fonte: PDIRT da RNT 2012-2017 (2022) [7] 

Área Tipo de produção 
Potência de geração ligada e 

reservada [Dez 2010] 

Capacidade adicional 

de receção até 2022 

A 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

719 

2247 

- 

500 

B 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

865 

117 

990 

1500 

C 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

1313 

2255 

- 

1000 

D 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

304 

1838 

- 

800 

E 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

819 

74 

- 

900 

F 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

614 

499 

- 

600 

G 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

1557 

752 

1656 

2100 

H 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

447 

398 

1421 

900 

I 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

1006 

- 

2832 

1300 

J 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

43 

- 

- 

500 

L 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

337 

- 

2822 

600 

M 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

161 

510 

- 

400 

N 
PRE 

PRO 

 
Hídrica 

Térmica 

388 

- 

165 

500 
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Convém referir que, os valores de capacidade de receção, presentes na Figura 2.1 e na 

Tabela 2.4, são de índole indicativa e possuem apenas o intuito de transmitir a ordem de 

grandeza dos montantes disponíveis em cada área geográfica. 

Como consequência do elevado consumo que se verifica na faixa litoral portuguesa, face 

à produção aí existente, estas zonas são as mais favoráveis para a localização de maiores 

volumes de produção. 

As zonas com menor capacidade de receção situam-se  no Sul, no Alto Alentejo e no 

interior norte da serra da Estrela. Nestas regiões foi contemplado um significativo 

investimento da RNT de modo a proporcionar algum crescimento de nova produção. 

 

Atualmente, em Portugal, não se encontram publicadas metodologias para a 

determinação da capacidade de receção de potência, à exceção de uma metodologia 

proposta no âmbito da dissertação [8], realizada na Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto. Esta metodologia estima o valor da capacidade de receção em cada ponto de 

ligação, utilizando o modelo linearizado do trânsito de potências (modelo DC). Parte-se de 

um modelo matemático que simula o comportamento da rede e, vai-se analisando caso a 

caso, para diversos modelos, tanto para o regime de funcionamento normal como para o 

regime de contingência. Só depois de analisadas todas as situações é que se estima a 

capacidade de receção em cada ponto de ligação. 

A metodologia apresentada em [8], pressupõe que “(...)quando é atribuído um novo 

ponto de ligação à rede, a capacidade de receção conjunta tem de se ajustar a esta nova 

realidade e (...) ,quando surgem mais pontos de ligação, os pontos existentes vão ter que 

baixar a sua capacidade de receção para que o novo ponto também possa 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. 

   

No XIII Encontro Regional Ibero-americano do Cigré, abreviadamente designado de 

“ERIAC” , onde se promove o intercâmbio entre especialistas e técnicos do sector elétrico dos 

países ibero-americanos, foi tratada a questão da capacidade de receção de nova geração. 

Esta informação está presente num relatório [9] elaborado por especialistas da REN,S.A., 

sendo feita uma breve referência à metodologia utilizada em Portugal. 

 A metodologia aí referida tem por base os cenários de evolução futura da rede previstos 

no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT). Esta assenta no 

princípio de injeções simultâneas e progressivas nos barramentos da RNT, até que seja 

detectada alguma situação de violação dos limites térmicos dos elementos da rede, tanto no 

funcionamento em regime normal como em situações de contingência. 

 

 
2.1.2 - Situação internacional 

Em Espanha, o operador da rede de transporte – Red Eléctrica de España (REE) – é 

responsável pela gestão do procedimento de acesso para os agentes que pretendam 

estabelecer ligação à rede de transporte. 

Para a gestão dos pedidos de novas ligações de produção, a REE realiza estudos similares 

aos realizados em Portugal, analisando  o comportamento em regime permamente e o 

comportamento dinâmico. Estes estudos permitem avaliar a viabilidade técnica dos pedidos 

para novas ligações. 
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A metodologia para o cálculo da capacidade de receção disponível num barramento, 

proposta no documento “Capacidad de Evacuación y Suministro de la Red de Transporte” 

[10], consiste em aumentar a produção nesse barramento, compensando com a diminuição da 

produção nos outros barramentos da rede.  Este processo continua até atingir os limites 

máximos de carga admissível em algum elemento da rede de transporte. Este método 

permite conhecer os reforços de rede necessários para atender às restrições impostas. 

Os valores de capacidade de receção resultantes deste processo aplicam-se aos cenários 

de produção e consumo analisados. 

 

Em 2011, a Red Eléctrica de España (REE) publicou um relatório designado “Capacidad de 

conexión de generación de régimen especial en el Horizonte 2016” [10], onde é apresentada 

a metodologia e as hipóteses de estudo de capacidade de receção no que se refere a 

produção em regime especial (PRE) , contemplando cenários de evolução futura no horizonte 

de médio prazo. 

Para a determinação da capacidade de ligação de produção em regime especial são 

realizados estudos de adequação em condições de disponibilidade de todos os elementos da 

rede e em condições de contingência, estabelecidos na normativa (Procedimiento de 

Operación 12.1) [11].  

 

A metodologia proposta em [10] segue o mesmo princípio da metodologia acima 

apresentada, onde se avalia a capacidade numa perspetiva de injeção simultânea. 

Os estudos iniciais, segundo uma análise nodal individualizada, não são suficientes porque 

as capacidades resultantes não são mutuamente compatíveis. Portanto, é necessário a 

consideração de um âmbito topológico mais amplo de modo a que a capacidade de receção 

faça sentido. 

Para tal, considera-se uma separação em áreas geográficas de estudo, tal como sugere a 

Figura 2.2.  

 

 

 
Figura 2.2 – Áreas geográficas peninsulares de estudo, em Espanha. Fonte: “Capacidad de conexión de 

generación de régimen especial en el Horizonte 2016”, REE [12]. 

Na Tabela 2.5 encontram-se os valores de capacidades de ligação da rede elétrica 

espanhola, validados como tecnicamente viáveis, relativos às zonas geográficas da Figura 2.2. 
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Tabela 2.5 — Capacidades de ligação (MW) por zonas geográficas. Fonte: “Capacidad de 
conexión de generación de régimen especial en el Horizonte 2016”, REE [12] 

  
Eólica Não eólica 

Área 1 

Asturias 1600 536 

Cantabria 1500 462 

Castilla y León 7205 2297 

Galicia 6500 2165 

Pais Vasco 624 1036 

Área 2 

Navarra 1536 663 

La Rioja 1220 334 

Aragón 400 1639 

Cataluña 3500 2069 

Área 3 

Madrid 3387 943 

Castilla-la Mancha 550 3808 

Comunidad Valenciana 3500 1532 

Murcia 850 1513 

Área 4 
Extremadura 1680 3540 

Andalucia 5459 5450 

 

Os valores das capacidades de ligação presentes na Tabela 2.5 permitem obter valores 

totais da ordem de 48.000 MW de produção eólica e 28.000 MW provenientes de outros tipos 

de produção em regime especial (ver Tabela 2.6). 

 
Tabela 2.6 — Soma de capacidades de ligação por zonas geográficas. Fonte: “Capacidad 

de conexión de generación de régimen especial en el Horizonte 2016”, REE [12]. 

 
Eólica Não eólica 

Σ Capacidade de 

ligação (MW) 
48.061 27.987 

 

Em França, no âmbito do plano de integração de fontes de energia renovável, têm vindo a 

ser desenvolvidos vários projetos desde o ano 2000 para o aumento da capacidade da rede 

elétrica. 

Atualmente, a Réseau de Transport d'Électricité (RTE) fornece informação sobre a 

capacidade de receção, designada em França por capacidade potencialmente disponível. Esta 

capacidade é definida como o valor máximo de potência adicional que pode ser injetado na 

rede. A injeção de potência superior à capacidade disponível levará a sobrecargas dos 

elementos da rede (linhas, transformadores, etc.), mesmo que a rede esteja a funcionar com 

disponibilidade de todos os elementos.  

 

A reduzida capacidade potencialmente disponível na rede de transporte obrigou a RTE a 

encontrar soluções para responder aos novos pedidos de ligação. Estas soluções  lidam com 

dificuldades, tal como a incerteza sobre a magnitude e localização dos novos projetos de 

unidades  de produção. 

Essa dificuldade teve de ser ultrapassada devido às disposições do projeto francês " 
Grenelle de l'environnement" que define procedimentos para um desenvolvimento 
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sustentável, apelando ao planeamento de uma rede elétrica suportada em fontes de energia 

renováveis.  

À semelhança de Portugal e Espanha, também em França não são conhecidas 

metodologias de cálculo da capacidade de receção publicadas. 

 

Na Figura 2.3 está ilustrado um mapa com as capacidades de ligação de nova produção na 

rede de transporte de 400 kV em França. 

No mapa a França é dividida em 23 áreas, em que os limites de cada uma dessas áreas 

correspondem a infraestruturas  que são mais sensíveis a nova produção, e cuja capacidade 

de transporte seria ultrapassada em caso de introdução, em larga escala, de novas 

instalações de produção. 

Dentro de cada área, a produção de eletricidade pode ser acomodada sem exceder a 

capacidade de transporte das linhas e subestações que compõem essa mesma área. A 

capacidade máxima potencialmente disponível para a ligação de nova produção, numa 

determinada área, é expressa em termos da potência ativa (em MW). Estes valores 

pressupõem que as novas unidades de produção serão otimamente distribuídas dentro de 

cada área. 

Estão também representadas no mapa da Figura 2.3 as subestações preferenciais para a 

ligação de nova produção, em cada área. 

 

Em cada área estão representados dois valores: 

 

 A preto: a capacidade relativa a projetos de nova ligação à rede de 400 kV já em 

curso. 

 A verde: a capacidade disponível para novas ligações à rede de 400 kV. 
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Figura 2.3 – Capacidade de ligação de nova produção (MW) na rede de transporte de 400 kV França. 

Fonte: RTE France[13]. 
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 Trânsito de potências considerando a incerteza 2.2 -

Os métodos de trânsito de potências1 são ferramentas de importância fundamental e 

imprescindíveis, quer em termos do planeamento quer em termos da exploração dos sistemas 

elétricos de energia (SEE), permitindo uma avaliação de estados correspondentes a regimes 

de funcionamento normal ou de contingência.  

Estes métodos oferecem a solução para o regime estacionário de um sistema de energia 

elétrica, compreendendo as unidades de geração, a rede e as cargas. 

 

A metodologia clássica de cálculo de trânsito de potências (daqui em diante também 

designada por TP) é através de métodos determinísticos, onde se definem os dados de 

entrada (que são valores exatos para o problema) considerando um determinado perfil de 

carga e produção do SEE. 

No entanto, esta metodologia clássica, apesar de se revestir de grande utilidade prática, 

tornou-se insuficiente por ser necessário prever o estado de funcionamento do sistema com a 

alteração do consumo e variação das produções. Foram, portanto, ao longo dos anos, 

introduzidos novos modelos capazes de integrar a incerteza.  

 

O primeiro conjunto destes modelos são o trânsito de potências probabilísticos 

[Borkowska, 1974] que permitem integrar a incerteza associada às cargas e produções sob a 

forma de distribuição de probabilidades e, desta forma, simulam-se milhares de trânsitos de 

potência determinísticos para determinar os possíveis estados do sistema. 

A incerteza pode ser representada sem recurso a modelos probabilísticos. Surge assim, 

um segundo conjunto de modelos considerando a incerteza quando não existem dados 

estatísticos cronológicos. Nestes modelos, designados possibilísticos ou difusos, as variáveis 

de entrada do problema são modelizadas através de distribuições de possibilidade e os 

resultados do problema são também distribuições de possibilidade. 

 

 
2.2.1 - Trânsito de potências probabilístico 

O primeiro modelo de trânsito de potências probabilístico, conhecido na terminologia 

inglesa por Probabilistic Power Flow (PPF), surge na década de setenta [Borkowska, 1974], 

sendo proposto um algoritmo baseado no modelo DC que permite a integração de 

distribuições de probabilidade como potências especificadas. 

 

A formulação do trânsito de potências probabilístico usando o modelo DC assenta nos 

seguintes pressupostos: 

 

 existência de uma relação linear entre as potências que circulam nos ramos e as 

potências injetadas nos barramentos; 

 as resistências dos elementos da rede são desprezadas; 

 as potências reativas não são consideradas; 

                                                   
1 Também designado por Fluxo de Cargas (do inglês Load Flow) ou, mais modernamente, Fluxo de 

Potências (Power Flow)  
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 as cargas são supostas constantes em pequenos intervalos de tempo, podendo 

assim ser tratadas como modelos estocásticos estacionários. 

 

O objetivo principal do PPF é introduzir na análise do sistema a natureza aleatória das 

cargas e da produção nos barramentos. Assim sendo, a informação relativa aos barramentos é 

representada por intermédio de variáveis aleatórias dadas por distribuições de probabilidade. 

Os resultados (trânsitos de potência ativa, argumento das tensões, etc.) são também 

distribuições de probabilidades. 

 

Mais tarde foram surgindo contribuições para a publicação de B. Borkowska [17, 18] e 

diversos artigos onde se segue uma formulação AC [19-21]. Ao estender a formulação inicial 

ao modelo AC, as amplitudes e argumentos das tensões, os trânsitos de potência ativa e 

reativa, as potências injetadas e as perdas eram agora distribuições de probabilidade. As 

soluções do TP probabilístico eram obtidas com a linearização das equações que descrevem 

matematicamente o problema de trânsito de potências. Assim era possível obter expressões 

para valores médios, variância e desvio padrão, associadas aos resultados habituais de 

trânsito de potências. Entretanto surgiram vários aspectos, como o facto de as variáveis 

aleatórias das potências ativas e reativas e a amplitude e argumento da tensão não serem 

forçosamente independentes, que  levaram a considerar algumas considerações como a 

inexistência de correlação entre as variáveis. Um outro aspecto negativo tem a ver com o 

tempo usado na obtenção das distribuições de probabilidade, utilizando processos de 

convolução. 

Em [22], Allan et al apresenta uma metodologia onde se linearizam as equações 

determinísticas do problema AC, permitindo reduzir o tempo de processamento associado ao  

processo de convolução. No processo de linearização é utilizada a transformada de Fourier 

como forma de reduzir esse tempo de processamento. De seguida foi introduzida a  

consideração de correlação nas potências injetadas especificadas. 

Para a integração da correlação nos modelos probabilísticos, em [Leite da Silva, et al., 

1984] sugere-se a utilização de um conjunto de técnicas analíticas de convolução e o método 

de Monte Carlo. Esta metodologia foi aplicada na avaliação da expansão do sistema elétrico 

brasileiro [Leite da Silva, et al., 1990]. 

O método de Monte Carlo será discutido mais adiante na secção 2.3., fazendo-se também 

uma referência  à combinação do PPF com as técnicas de simulação de Monte Carlo. 

 

Para considerar o aumento da incerteza, relacionada com a dimensão do SEE a estudar, 

em [25] propõe-se uma metodologia analítica que considera a linearização de vários pontos 

nas equações de trânsito de potência de modo a melhorar a precisão dos resultados. Esta 

baseia-se no conceito de trânsito de potência limite, conhecido por Boundary Load Flow 

(BLF). O processo consiste em encontrar intervalos de valores para as variáveis de estado e de 

saída do problema de TP, a partir  de intervalos fornecidos nas variáveis de entrada 

provenientes das respetivas distribuições de probabilidade. Os resultados são usados para 

determinar múltiplos pontos de linearização para as equações do TP. Assim consegue-se 

melhorar a solução do PPF nas zonas da distribuição de probabilidades caracterizadas por 

menor incerteza  nos resultados. 
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2.2.2 - Trânsito de potências difuso (possibilístico) 

A teoria dos conjuntos difusos foi introduzida na década de 60 [Zadeh, 1965] e permite a 

incorporação de dados cuja informação é escassa e representar a incerteza sem recorrer a 

modelos de probabilidade. 

 

Os primeiros desenvolvimentos dos conjuntos difusos e lógica difusa foram 

particularmente de natureza teórica. Hoje, a sua aplicação prática assume um papel 

importante  em diversas áreas. 

Em Portugal, nos fins da década de 80, é apresentada a  aplicação de conjuntos difusos a 

estudos de trânsito de potências [Miranda e Matos, 1989]. A aplicação destes conjuntos 

difusos foi-se alargando no sector elétrico. Podemos destacar a aplicação em fiabilidade 

[Saraiva, 1992]; em planeamento de redes com cargas e produções difusas e problemas de 

decisão [Matos e Ponce de Leão, 1995], [Sárfi, et al., 1996], [Zimmermann, 1987]; e em 

aplicações nos sistemas elétricos em geral [El-Hawary, 1998]. 

 

O trânsito de potências difuso, designado na terminologia inglesa por Fuzzy Power Flow 

(FPF), corresponde ao estudo do trânsito de potências em que pelo menos uma potência, 

relativa à produção ou carga, é representada por um número difuso. Normalmente recorre-se 

a números difusos triangulares, trapezoidais ou rectangulares. Na figura 2.4 estão 

representados exemplos de representações difusas. 

 

 
         a)    b)    c) 

Figura 2.4 – número difuso rectangular (a), triangular (b), trapezoidal (c). Fonte: [Gouveia, 2009] 

A Figura 2.4 permite representar três situações que demonstram a capacidade dos 

números difusos para descrever matematicamente declarações qualitativas sobre a produção 

e carga: 

 

 “carga entre 12 a 14 MW” (Figura 2.4a) 

 “produção de cerca de 65 MW” (Figura 2.4b) 

 “carga possivelmente entre 60 e 70 MW, mas poderá assumir valores entre 50 e 80 

MW” (Figura 2.4c).  

 

Os resultados do FPF (módulo e argumento de tensões, trânsitos de potências, etc.)serão 

também representados por números difusos. 
Partindo dos dados disponíveis para as potências de produção e carga especificadas são 

calculadas as potências injetadas, recorrendo a operações de subtração com números difusos. 
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A primeira formulação do trânsito de potências difuso [Miranda e Matos, 1989] era 

baseada no modelo DC.  

Mais tarde, em 1990, V. Miranda, M. A. Matos e J. T. Saraiva apresentam uma abordagem 

AC ao TP difuso [33], utilizando uma expansão em série de Taylor das equações dos trânsitos 

de potências.  

 

No modelo DC determinístico não se considera o barramento de compensação e referência 

porque devido às simplificações usadas não há perdas. Contudo, no modelo DC difuso este 

barramento terá uma função de agregar a incerteza associada aos restantes barramentos. Isto 

leva a situações indesejáveis, nomeadamente a obtenção de valores difusos de produção que 

violam os limites da capacidade do gerador. 

No modelo AC difuso o barramento de compensação e referência, para além de realizar o 

equilíbrio entre a produção e carga, compensando o erro na estimação das perdas, vai 

também permitir a acumulação das variações de incerteza nos restantes barramentos da 

rede.  

Em ambos os modelos difusos (DC ou AC) o barramento de compensação e referência é 

tratado de forma distinta, diz-se então que existe assimetria. Com a finalidade de ultrapassar 

este problema, foram surgindo outras contribuições ao FPF. Estas sugerem a aplicação de 

procedimentos de correção relativos à elevada incerteza acumulada no barramento de 

compensação [Saraiva, et al., 1991][Saraiva, 1992]. Este procedimento corretivo consiste em 

limitar a produção no barramento de compensação, no entanto isto não resolve 

definitivamente este problema. 

Surgiu mais tarde um procedimento baseado no Boundary Load Flow (BLF) com o objetivo 

de atingir maior precisão nos resultados. Mais detalhes sobre esta metodologia podem ser 

encontrados em [Dimitrovski e Tomsovic, 2004]. 

 

Para tratar os problemas do FPF associados à precisão dos resultados e à questão da 

assimetria foram definidas novas metodologias, denominadas na língua inglesa por Symmetric 

Fuzzy Power Flow (SFPF) [Matos e Gouveia, 2008], [Matos e Gouveia, 2005], [Gouveia e 

Matos, 2007], [Gouveia e Matos, 2008].  

 

 Método de Monte Carlo 2.3 -

 
2.3.1 - Introdução histórica 

O método de Monte Carlo (MMC) é um método de simulação estatística, baseado em 

amostras aleatórias de dados. 

Este data do século XVIII, quando o  cientista francês Buffon apresentou o método como 

forma de estimar o valor de 𝜋. A teoria proposta consistia [40, 41] “no lançamento de uma 

agulha de comprimento d num plano com linhas paralelas igualmente distanciadas. A 

distância entre as linhas é a, sendo a>d. A probabilidade da agulha pisar uma linha é 

P=2d/(𝜋a). Após um número significativo de lançamentos estima-se P e sabendo P calcula-se 

𝜋=2d/(Pa).” Este trata-se do exemplo mais antigo e interessante da aplicação do método de 

Monte Carlo. 
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2.3.2 - Princípios e definições 

As primeiras aplicações do método de simulação de Monte Carlo em sistemas elétricos 

foram na avaliação da fiabilidade de um sistema constituído por um determinado número de 

componentes [41] e, mais tarde se estendeu para os estudos de trânsitos de potência 

probabilísticos. 

 

Considere-se um sistema elétrico, composto por um determinado número de elementos 

(linhas, cargas, geradores, transformadores). A cada elemento do sistema é associado um 

estado 𝑥!, ao qual está associada uma probabilidade de ocorrência do estado, dada por 𝑝(𝑥!) . 
Num sistema com n elementos, o vetor 𝑥 = 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥!  representará o estado do sistema. 

Seja 𝐹(𝑥) uma função cujo objetivo é medir o comportamento do sistema para cada 

estado  𝑥. Esta é uma função de um vetor aleatório, logo é naturalmente uma variável 

aleatória. 

A análise probabilística de um sistema elétrico de energia tem como objetivo o cálculo de 

parâmetros associados a 𝐹 𝑥 , como o valor esperado. 

𝐸(𝐹) será o valor esperado “real” que se pretende estimar com o MMC e Ê(𝐹) o valor 

esperado estimado, ou seja, o valor esperado resultante de um sorteio de 𝑁 estados do 

sistema. O cálculo de 𝐸 𝐹  torna-se impraticável devido à elevada quantidade de estados em 

que o sistema pode residir. 

Portanto, o valor de 𝐸 𝐹  é estimado como sendo a média da função 𝐹 numa amostra de 

𝑁 estados do sistema: 

 
Ê 𝐹 = !

!
𝐹(𝑥!)!

!!!  ,    (2.1) 

 

onde 𝑥! é um vetor amostrado aleatoriamente a partir da distribuição 𝑝(𝑥) e 𝑁 representa 

a dimensão da amostra, como já foi referido. 

A variância de 𝐸(𝐹) estimada está relacionada com a variância de 𝐹  do seguinte modo:  

 

𝑉 Ê 𝐹 = !(!)
!

     (2.2) 

 

Recorre-se à estimação do valor da variância de 𝐹 a partir de: 

 
𝑉 F = !

!!!
(𝐹(𝑥!!

!!! ) − Ê(𝐹))!    (2.3) 

 

O critério de convergência do método de Monte Carlo é definido usando o coeficiente de 

variação (𝛽). Este coeficiente dá-nos uma ideia da precisão de 𝐸(𝐹) estimado e é dado pelo 

quociente entre o desvio padrão dessa amostra e o seu valor médio, isto é: 

 

𝛽 = !(Ê ! )
Ê(!)

      (2.4) 

 

 Tendo em conta a Equação 2.2, temos: 

 

𝛽 = !(!)
!Ê(!)

≅ !(!)
!Ê(!)

     (2.5) 
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Da Equação 2.5 conclui-se que o aumento da precisão (diminuição do coeficiente de 

variação) implica a diminuição da variância de 𝐹 ou o aumento da dimensão da amostra. 

Como é desejável que a amostra seja o mais pequena possível, são desenvolvidas técnicas 

de redução da variância. 

Não é objetivo deste trabalho a discussão e desenvolvimento destas técnicas de redução 

de variância. 

 

 
2.3.3 - Formulação geral do método de Monte Carlo 

Genericamente, as técnicas de simulação envolvem três fases: 

 

 sorteio de estados a analisar; 

 análise do estado sorteado por uma função relacionada com a grandeza a estudar; 

 a realização de um teste de convergência de modo a verificar se a estimativa 

atual possui a precisão desejada. 

 

Na Figura 2.5 está ilustrado um fluxograma genérico do método de Monte Carlo, tal como 

sugerido em [40]. É definido um valor que limita o número máximo de simulações.  

 

 
Figura 2.5 – Fluxograma genérico do método de Monte Carlo. 
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2.3.4 - Método de Monte Carlo aplicado ao trânsito de potências 
probabilístico 

A aplicação do método de Monte Carlo ao cálculo do trânsito de potências probabilístico é 

feita com recurso a uma metodologia numérica que consiste em sortear o estado do sistema, 

através de números pseudoaleatórios, e correr um trânsito de potências para o estado 

sorteado. 

Como resultados teremos os valores esperados estimados e respetivas variâncias dos 

trânsitos de potência nas linhas. 

 

O primeiro passo consiste em obter as funções de distribuição de probabilidade ou 

funções de distribuição acumulada, partindo das funções de densidade de probabilidade da 

potência injetada em cada nó. 

De seguida, para cada nó efetua-se um sorteio de um valor aleatório no intervalo [0,1]. 

Assim teremos um valor de probabilidade sorteada por cada nó, à qual se vai fazer 

corresponder um valor de potência. Através do conjunto de valores de potência obtidos 

efetua-se o cálculo do TP de forma a obter um valor de trânsito de potências em cada linha. 

Ao repetirmos este procedimento 𝑁 vezes, teremos 𝑁 cenários de trânsito de potências na 

rede. 
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Capítulo 3  

Metodologia desenvolvida 

 Introdução 3.1 -

Neste capítulo apresenta-se, de forma detalhada, a metodologia desenvolvida. Esta tem 

como principal objetivo o desenvolvimento e teste de um procedimento de avaliação da 

adequação de uma lista de capacidades de receção de potência nos nós de uma rede de 

transporte, com base num cenário de consumos, e na simulação de diferentes cenários de 

produção nos nós da rede. Essa adequação corresponde a não existirem sobrecargas para os 

trânsitos de potência, resultantes da utilização total ou parcial da capacidade de receção 

definida na lista.  

Os trânsitos de potência mais desfavoráveis não resultam necessariamente dos máximos 

da capacidade de receção, pelo que esta metodologia sorteia valores dentro dos intervalos 

definidos pela capacidade de receção em cada nó.  

A metodologia proposta baseia-se numa lista de capacidades de receção nodais pré-

determinada, definida com base no princípio de redução homotética e, através da definição e 

cálculo de indicadores probabilísticos, pretende-se fazer uma avaliação da situação da rede e 

uma validação dos limites máximos dos intervalos de produção admitidos. 

Os valores de capacidade de receção pré-determinados são relativos a um determinado 

cenário de produção atual e de consumo.  

São ainda apresentados ao longo deste capítulo os diferentes modelos desenvolvidos.  

 Considerações gerais 3.2 -

No desenvolvimento da metodologia proposta assumiram-se alguns pressupostos. Importa 

aqui apresentar uma lista completa do conjunto de premissas e simplificações, entre outras 

considerações gerais. 

 

 Para o caso base consideram-se os cenários de produção e consumo usados na 

determinação das capacidades de receção; 

 A carga mantém-se constante ao longo do procedimento. 

 Admite-se um fator de potência 0,95 nas linhas. 
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 Admite-se como tensão especificada para as novas unidades de produção 1,02 

p.u. e zero como limite mínimo de produção. 

 Os valores pré-determinados de capacidade de receção são em termos da 

potência ativa (MW). 

 Apenas será simulado o regime de funcionamento em contingência, dado ser a 

situação mais desfavorável para o sistema. E apenas se consideram contingências 

de primeira ordem (N-1). 

 Não serão consideradas contingências que conduzem ao isolamento de 

barramentos. 

 

Este conjunto de considerações a priori permitiu ainda, a aplicação do modelo de trânsito 

de potências AC na metodologia de avaliação proposta.  

 Descrição da metodologia 3.3 -

A metodologia de avaliação apresentada tem por base uma estimativa do despacho do 

sistema produtor, um cenário de consumos e uma lista de valores pré-determinados de 

capacidade de receção de nova produção em cada nó da rede. A lista é determinada 

(externamente) com base no princípio da redução homotética das produções e nos limites 

impostos nos ramos, em regime normal e de contingência. 

Pretende-se simular vários cenários de produção, envolvendo o sorteio de nova produção 

e a repartição da nova produção pelos geradores já existentes, aqui também designados de 

unidades de produção atual (PA). 

 
3.3.1 - Formulação geral 

Começaremos por analisar o caso simples de uma rede com três barramentos, com 

produção em todos os barramentos, bem como capacidade de receção adicional para nova 

produção, que serve para evidenciar as características essenciais da metodologia proposta. 

 

Na Figura 3.1 está representado o  esquema unifilar da rede e na Tabela 3.1 encontram-

se dados de potências da rede.  

 

 
Figura 3.1 – Rede exemplo de 3 barramentos com nova produção. 
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Tabela 3.1 — Dados de potências da rede exemplo de 3 barramentos  

Nó i 

Produção 

atual (MW) 

Limite 

mínimo de 

produção 

Carga atual 

(MW) 

Capacidade de 

receção nodal 

(MW) 

Nova produção 

sorteada (MW) 

𝑃!"!" 𝑃!"  !"#!"  𝑃!"  𝐶𝑅𝑒𝑐! 𝑃!"!" 

1 550 10 - 300 275 

2 300 0 - 150 125 

3 150 20 1000 150 100 

Σ 1000 - 1000 600 500 

 
Como referido anteriormente, a situação base é dada por uma estimativa de despacho – 

produção atual -, com o cumprimento da equação do balanço entre a produção e consumo 

(Equação 3.1).  

Ao seguirmos uma abordagem de trânsito de potência AC há que ter em atenção as perdas 

existentes na rede, existindo um barramento de referência responsável pela compensação de 

perdas. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎    (3.1) 

 

Na Tabela 3.1 encontram-se as capacidades de receção adicional para novas ligações, 

sendo estas dadas em termos da potência ativa (em MW). Neste exemplo, todos os nós 

possuem capacidade de receção adicional, no entanto num exemplo realista existem 

barramentos com capacidade de receção adicional nula. 

 

Na situação a testar pretende-se efetuar um sorteio de nova produção a ligar aos 

respetivos nós. O sorteio é realizado através de um algoritmo de geração de números 

pseudoaleatórios. O valor da nova produção 𝑃!"!" é sorteado no intervalo definido pela 

Equação 3.2. 

	  
0 ≤ 𝑃!"!" ≤ 𝐶𝑅𝑒𝑐!     (3.2) 

 
O próximo passo consiste no processo de redução, em que o valor do 𝑃!"!" sorteado será 

subtraído à produção atual, dado pela Equação 3.3.  

 

𝑃!"!"
! = 𝑃!"!" − Χ! 𝑃!"!" ,	   	   	    (3.3)	  

 

 onde 𝛸! é o fator de redução da produção atual e 𝛸! deverá ser igual à unidade. 

No final do processo de redução terá de se verificar a condição dada pela Equação 3.4. 

Isto significa que, aplicando o processo de redução, o valor da potência ativa total de 

produção, dada pelo despacho inicial estimado, se vai manter constante. 

 
𝑃!"!"

! +    𝑃!"!" = 𝑃!"!"    (3.4) 

 

No processo de redução foram assumidas duas hipóteses de redução: a redução 

homotética e a redução não homotética (aleatória). 
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3.3.2 - Processo de redução homotético 

No processo de redução homotético a produção atual é reduzida de forma proporcional, 

correspondendo o fator de redução 𝛸! à razão de homotetia.  

Neste caso o fator de redução 𝛸! será dado pela razão entre o valor da produção ativa 

atual no nó 𝑖 correspondente e o valor total da produção ativa na rede, tal como sugere a 

Equação 3.5. 

	  

𝛸! =
!!"
!"

!!"
!"	   	   	   	    (3.5) 

 

Aplicando as equações 3.3 e 3.4 à rede exemplo de 3 barramentos da Figura 3.1 obtêm-se 

as novas potências das unidades de produção atuais. 

 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" −

𝑃!!!"

𝑃!!!"
× 𝑃!"!" = 550 −

550
1000

×500 = 275  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" −

𝑃!!!"

𝑃!!!"
× 𝑃!"!" = 300 −

300
1000

×500 = 150  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" −

𝑃!!!"

𝑃!!!"
× 𝑃!"!" = 150 −

150
1000

×500 = 75  𝑀𝑊 

 

As novas potências obtidas terão que respeitar um valor mínimo de produção imposto. No 

caso de o processo de redução conduzir a valores inferiores a esse limite mínimo deverá fixar-

se a produção nesse valor mínimo e distribuir o excedente pelos restantes nós com produção 

atual. 

O algoritmo do processo de redução homotético é o seguinte: 

 
  

i. Calcular fator de redução 𝛸! =
!!"
!"

∑!!"
!"; 

ii. Reduzir produção atual homoteticamente: 

𝑃!"!"
! = 𝑃!"!" − 𝛸!! 𝑃!"!" 

iii. Enquanto se verificarem valores 𝑃!"!"
!
inferiores a 𝑃!"  !"#!" : 

a) Calcular 𝑋!! =
!!"
!"!!!"  !"#

!"

∑!!"
!"     nos nós com 𝑃!"!"

! < 𝑃!"  !"#!" , fixando 𝑃!"!"
!
 em 𝑃!"  !"#!" ; 

b) Calcular o excedente a distribuir 𝑋!"#!$  ! = 𝑋! − 𝑋!!; 
c) Distribuir o excedente homoteticamente pelos restantes nós (não fixados): 

𝑋!! = 𝑋! +
𝑋!

∑𝑋!
!ã!  !"#$%&'!𝑋!"#!$ 

d) Aplicar novamente a redução com o novo fator 𝑋!!: 
𝑃!"!"

! = 𝑃!"!" − 𝛸!!×! 𝑃!"!" 

e) Regressar a a). 

 



 

27 

 

 
3.3.3 - Processo de redução aleatório 

Em ordem a criar cenários mais severos experimentou-se o princípio de redução aleatória. 

A fórmula de redução do processo de redução homotético continua a ser válida e o fator de 

redução 𝛸!, dado pela Equação 3.7,  passa a exibir aleatoriedade introduzida por um conjunto 

de números reais pseudoaleatórios 𝑌! no intervalo [0,1]. 

 
𝛸! =

!!
!!

     (3.7) 

 

Voltando à rede exemplo de 3 barramentos, para demonstrar o processo de redução 

aleatório gera-se um conjunto de números pseudoaleatórios (vetor 𝑌) e calculam-se os 

fatores de redução 𝛸! utilizados na fórmula de redução. 

 

𝑌 =
0,917
0,143
0,802

	  

	  

𝛸 =
0,490
0,077
0,433

	  

	  
𝑃!!!"

! = 𝑃!!!" − 𝛸!× 𝑃!"!" = 550 − 0,490×500 = 305,068  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" − 𝛸!× 𝑃!"!" = 300 − 0,077×500 = 261,469  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" − 𝛸!× 𝑃!"!" = 150 − 0,433×500 = −66,537  𝑀𝑊 

 

Como se pode ver pelos resultados obtidos, este processo de redução pode conduzir a 

resultados inconsistentes, nomeadamente a valores de produção atual reduzida (𝑃!"!"
!
) 

inferiores ao limite mínimo e, em casos mais extremos, poderá conduzir a valores negativos. 

De forma a ultrapassar este problema, desenvolveu-se um algoritmo corretivo idêntico ao 
usado no processo de redução homotético, que permite fixar os valores de 𝑃!"!"

!
 em 𝑃!"  !"#!"  

quando estes, como resultado do processo de redução, se tornam inferiores ao limite mínimo. 

O algoritmo do processo de redução aleatório é o seguinte: 

i. Sortear vetor aleatório discreto 𝑌; 
ii. Calcular fator de redução 𝑋 = !

∑ !
; 

iii. Reduzir produção atual aleatoriamente: 

𝑃!"!"
! = 𝑃!"!" − 𝛸!×! 𝑃!"!" 

iv. Enquanto se verificar valores 𝑃!"!"
!
 inferiores a 𝑃!"  !!"!" : 

a) Calcular 𝑋!! =
!!"
!"!!!"  !"#

!"

∑!!"
!"     nos nós com 𝑃!"!"

! < 𝑃!"  !"#!" , fixando 𝑃!"!"
!
 em 𝑃!"  !"#!" ; 

b) Calcular o excedente a distribuir 𝑋!"#!$  ! = 𝑋! − 𝑋!!; 
c) Distribuir o excedente homoteticamente pelos restantes nós (não fixados): 

𝑋!! = 𝑋! +
𝑋!

∑𝑋!
!ã!  !"#$%&' ×!𝑋!"#!$ 

d) Aplicar novamente a redução com o novo fator 𝑋!: 
𝑃!"!"

! = 𝑃!"!" − 𝛸!
!×! 𝑃!"!" 

e) Regressar a a). 
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O vetor aleatório discreto 𝑌, denotado por 𝑌 = (𝑌!,𝑌!,… ,𝑌!), é um vetor  cujas 

componentes são variáveis aleatórias discretas. 

 
Aplicando o algoritmo  anterior obtêm-se como valores de 𝑋!! e 𝑃!"!"

!
, respetivamente: 

 

𝑋! =
0,639
0,101
0,260

	  

	  
𝑃!!!"

! = 230, 294  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 249,706  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 20  𝑀𝑊 

 

A aplicação do algoritmo levou à alteração do vetor 𝑋, resultando na fixação de 𝑃!!!"
!
no 

seu limite mínimo de produção (20 MW). 

 

 
3.3.4 - Processo de redução aleatório proporcional 

Em redes elétricas de maior dimensão, constituídas por um número elevado de 

barramentos, a aplicação do processo de redução aleatório conduz a um número significativo 

de resultados inconsistentes, tornando a simulação uma tarefa extremamente morosa. Este 

facto levou ao desenvolvimento de uma nova solução baseada no processo de redução 

aleatório. 

Este novo processo de redução assume a designação “proporcional”, também poder-se-ia 

designar “homotético”, dado que, ao vetor aleatório discreto 𝑌 vai ser multiplicada a 

diferença entre o valor da potência ativa e o limite mínimo técnico de cada unidade de 

produção atual, ou seja, introduz-se uma proporcionalidade em relação à margem de redução 

do grupo gerador. 

 
𝑌! = 𝑟𝑎𝑛𝑑()×(𝑃!"!" − 𝑃!"  !"#!" )    (3.8)	  

	  
Com este novo processo de redução, para o exemplo até agora considerado, obtiveram-se 

os seguintes resultados: 

 

𝑌 =
0,907×(550 − 10)
0,143×(300 − 0)
0,802×(150 − 20)

=
490,935
42,818
104,274

	  

	  

𝛸 =
0,769
0,067
0,164

	  

	  
𝑃!!!"

! = 𝑃!!!" − 𝛸!× 𝑃!"!" = 550 − 0,769×500 = 165,452  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" − 𝛸!× 𝑃!"!" = 300 − 0,067×500 = 266,392  𝑀𝑊 

𝑃!!!"
! = 𝑃!!!" − 𝛸!× 𝑃!"!" = 150 − 0,164×500 = 68,156  𝑀𝑊 
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Contudo este método também poderá conduzir a valores indesejáveis, embora a 

probabilidade seja menor, o que torna o procedimento mais rápido.  Usou-se também o 

algoritmo corretivo, integrado no processo de redução aleatório proporcional, de forma a 

fixar os valores inferiores ao limite mínimo de produção. 

 Algoritmo genérico do procedimento 3.4 -

Tal como já foi referido anteriormente, o procedimento baseia-se na simulação de 

diferentes cenários de produção nos nós utilizando como ferramentas o método de simulação 

de Monte Carlo e o trânsito de potências probabilístico “condicionado”. A designação 

“condicionado” advém do facto de admitirmos algumas simplificações.  

 

Partindo do caso base, o procedimento consiste num ciclo iterativo integrando um sorteio 

do estado do sistema, uma análise do estado do sistema e a agregação de resultados para 

posterior avaliação dos mesmos.  

 Um estado do sistema é definido por uma amostragem aleatória de novas produções. 

 

O algoritmo genérico do procedimento de avaliação é o seguinte: 

 Dados de entrada 3.5 -

Os dados de entrada utilizados no algoritmo são: 

 

 Lista de capacidades de receção nodais – esta lista contém valores de 

capacidades de receção em cada nó da rede. Estas capacidades de receção 

pressupõem a injeção simultânea de potência e são expressas em MW. Poderão 

existir nós com capacidade de receção adicional nula. 

Para a determinação desta lista poderão ser usados processos de optimização ou 

através de outras heurísticas. 

 

 Estimativa de despacho e de carga – valores da estimativa de despacho de 

potência ativa nos cenários de produção/consumo considerados na determinação 

das capacidades de receção. 

 

i. Sistema base com estimativa de despacho; 

ii. Iteração k: 

a) Sortear um estado do sistema; 

b) Análise do estado do sistema; 

c) Agregar resultados; 

iii. Regressar a ii. 
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 Lista de contingências N-1 – vetor contendo as possíveis contingências de 1ª 

ordem. Considera-se a falha de qualquer um dos elementos da rede: linha 

simples, circuito de linha dupla, autotransformador ou transformador. Exclui-se 

as contingências  que levam ao isolamento de barramentos. 

 

 IT_MAX – o número máximo de iterações. Este assume-se como sendo o critério 

de paragem do algoritmo, permitindo limitar o número de simulações. O número 

máximo de iterações deverá ser suficientemente grande para permitir que o 

sorteio consiga percorrer a gama de valores disponível em cada nó com 

capacidade de receção, e a simulação das diferentes situações de contingência 

para cada sorteio realizado. 

 

 Ficheiro “MATPOWER case” – ficheiro .m contendo informação sobre 

barramentos (bus data), geradores (generator data) e ramos (branch data). 

 Modelos desenvolvidos 3.6 -

Essencialmente, os modelos desenvolvidos integram a leitura de dados de entrada, um 

ciclo onde se dá o sorteio de nova produção, a repartição desta nova produção pelas unidades 

de produção atual, a simulação de novo trânsito de potências, e a saída de resultados. 

O procedimento de avaliação permite correr as várias situações de contingência que 

foram definidas. Desenvolveram-se três modelos que apresentam algumas diferenças. No 

modelo A corre-se todas as contingências para o cenário de produção sorteado, no modelo B a 

contingência é sorteada e no modelo C para cada contingência é sorteado um número 

definido de cenários de produção. 

Sucintamente, os modelos testados são os seguintes: 

 

 Modelo A – existe um ciclo onde se faz o sorteio de nova produção e um subciclo 

onde se pretende correr todas as situações de contingência admitidas, para o 

cenário de produção sorteado. 

 Modelo B – existe apenas um ciclo onde ocorre o sorteio de nova produção e o 

sorteio da contingência. 

 Modelo C – existe um ciclo que corre todas as situações de contingência admitidas 

e um subciclo onde se sorteia a nova produção, para cada situação de 

contingência. 

 

De seguida, serão apresentados, de forma detalhada, os diferentes modelos 

desenvolvidos. 

Todos os modelos passam inicialmente pelas mesmas fases: 

 

 a leitura de dados de entrada, anteriormente definidos neste documento; 

 o registo do valor total do despacho inicial de potência ativa. Este valor será útil 

no processo de redução homotético; 

 a conversão dos nós PQ em nós PV. Esta conversão aplica-se apenas aos nós onde 

será atribuída nova produção, i.e., aos nós com capacidade de receção adicional. 

Assim, nesses nós, será especificada a potência ativa produzida e a tensão. 
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 a atualização das informações sobre novos geradores (generator data), 

nomeadamente a potência especificada, limites mínimos e máximos de potência 

ativa e reativa, tensão especificada.   

 
3.6.1 - Modelo A 

Na Figura 3.2 encontra-se o fluxograma do algoritmo do modelo A. 

 
 

Figura 3.2 – Fluxograma do algoritmo do modelo A. 

  

Início 

Fim 

1. Ler dados de entrada 

2. Guardar valor Σ PA 
Converter nós PQ em PV 

Atualizar “Generator data” 

3. Iteração i=1 

4. Sortear 0≤P
G i

 ≤CReci 
Guardar valor Σ NP 

5. Reduzir P
G i

 nos nós “antigos” 
(homoteticamente ou aleatoriamente) 

8. Correr novo TP 

9. Guardar valores 
obtidos nos nós e ramos 

11. Iteração < 
Iteração máx. ? 

12. Resultados 

i=i+1 

Sim 

Não 

6. Contingência j=1 

7. Atuar contingência j 

10. Contingência j 
máx.? 

j=j+1 

Sim 

Não 
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Tal como referido anteriormente, no modelo A existe um ciclo, limitado pelo número 

máximo de iterações pré-definido, onde se faz o sorteio de nova produção. 

 

Neste trabalho utilizou-se o sorteio com distribuição uniforme (Figura 3.3), dada a 

ausência de qualquer informação estatística, e o sorteio com distribuição triangular (Figura 

3.4) com a moda no extremo direito, para aumentar o sorteio de valores elevados e portanto 

criar situações de maior exigência. 

  

Figura 3.3 –Exemplo de função densidade de probabilidade (f.d.p) uniforme. 

 
 Figura 3.4 – Exemplo de função densidade de probabilidade (f.d.p) triangular 

 

Dentro do ciclo principal do modelo A existe um subciclo onde se pretende correr todas as 

situações de contingência admitidas, para o cenário de produção sorteado. Para cada 

contingência corre-se um novo trânsito de potências e posteriormente são guardados os 

valores dos módulos de tensão obtidos nos nós e os valores dos trânsitos de potência nos 

ramos. No final do procedimento são calculados e apresentados os indicadores de avaliação 

(definidos mais à frente).  
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3.6.2 - Modelo B 

O modelo B distingue-se do anterior pelo facto de se realizar o sorteio da contingência, 

em vez de se correr um sub-ciclo percorrendo todas as contingências. Este modelo 

caracteriza-se, portanto, por apresentar apenas um ciclo. 

 

Na Figura 3.5 encontra-se o fluxograma do algoritmo do modelo B. 

 

 

 
Figura 3.5 – Fluxograma do algoritmo do modelo B. 

 
  

Início 

Fim 

1. Ler dados de entrada 

2. Guardar valor Σ PA 
Converter nós PQ em PV 

Atualizar “Generator data” 

3. Iteração i=1 

6. Sortear 0≤P
G i

 ≤CReci 

Guardar valor Σ NP 

7. Reduzir P
G i

 nos nós “antigos” 
(homoteticamente ou aleatoriamente) 

8. Correr novo TP 

9. Guardar valores 
obtidos nos nós e ramos 

10. Iteração < 
Iteração máx.? 

11. Resultados 

i=i+1 

Não 

5. Atuar contingência 

Sim 

4. Sortear contingência 
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3.6.3 - Modelo C 

O modelo C, como se pode ver no fluxograma da Figura 3.6, caracteriza-se por um ciclo 

correndo todas as situações de contingência admitidas e um subciclo com sorteio de novo 

cenário de produção e a execução de novo trânsito de potências. 

Figura 3.6 – Fluxograma do algoritmo do modelo C. 

  

Início 

Fim 

1. Ler dados de entrada 

2. Guardar valor Σ PA 
Converter nós PQ em PV 

Atualizar “Generator data” 

3. Contingência i=1 

6. Sortear 0≤P
G i

 ≤CReci 

Guardar valor Σ NP 

7. Reduzir P
G i

 nos nós “antigos” 
(homoteticamente ou aleatoriamente) 

8. Correr novo TP 

9. Guardar valores 
obtidos nos nós e ramos 

10. Iteração < 
Iteração máx.? 

12. Resultados 

k=k+1 

Não 

5. Iteração k=1 

Sim 

4. Atuar contingência i 

11. Contingência i 
máx.? 

Sim 

Não 

i=i+1 
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 Indicadores de avaliação 3.7 -

Com a metodologia apresentada pretende-se guardar valores relativos a barramentos e 

ramos (módulo de tensão, trânsitos de potência) para posterior criação de indicadores que 

reflitam a situação da rede. 

O procedimento permite agregar os resultados em cada elemento da rede apresentando-

os sob a forma de distribuições de probabilidade. Os resultados obtidos em cada linha 

refletem todos os trânsitos de potência aí existentes, tendo em conta todas as contingências 

e os sorteios de nova produção.  

Os indicadores individuais usados na metodologia apresentada são: 

 

 Probabilidade de uma linha de transporte ou transformador estar a violar os seus 

limites térmicos; 

 Probabilidade de a tensão nos barramentos PQ estar fora dos limites admissíveis. 

 

O indicador relativo à violação da tensão nos barramentos PQ apenas poderá ser usado 

quando não existe capacidade de receção em todos os barramentos da rede. Isto deve-se ao 

facto de que, quando existe capacidade de receção em todos os barramentos atribui-se nova 

produção em todos os barramentos. Com a atribuição de potência em todos os barramentos, 

será especificada a tensão em todos os barramentos, daí não se poder usar como indicador.  

 

Através dos indicadores individuais é possível a construção de indicadores globais do 

sistema. Estes correspondem a índices de qualidade que permitem verificar até que ponto a 

lista de capacidades de receção causa problemas na rede. 

Os indicadores globais usados na metodologia são: 

 

 Percentagem de linhas com sobrecarga 

 
𝑛º  𝑑𝑒  𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠  𝑒𝑚  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑛º  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠
 

 

 Percentagem de linhas onde a probabilidade de sobrecarga é superior a um 

determinado valor 𝑥. 

 
𝑛º  𝑑𝑒  𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠  𝑐𝑜𝑚  𝑃 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 > 𝑥

𝑛º  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠
 

 

 Implementação da metodologia apresentada 3.8 -

Partindo da metodologia apresentada neste capítulo, desenvolveu-se um procedimento de 

avaliação, recorrendo à programação em ambiente MATLAB™ e utilizando o Matpower [45] 

como ferramenta auxiliar na solução de trânsitos de potência. 

Implementaram-se os vários modelos apresentados, bem como os três processos de 

redução propostos. 
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Os diversos algoritmos foram desenvolvidos em MATLAB R2010b, a funcionar num 

computador com processador 2.4 GHz Intel Core 2 Duo, memória 4 GB e sistema operativo 

MAC OS X 10.7.3. 
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Capítulo 4  

Resultados de caso de estudo com 
redução homotética 

 Introdução 4.1 -

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com os modelos de 

avaliação descritos no Capítulo 3, utilizando o processo de redução homotético. O processo 

de redução homotético foi já descrito no Capítulo 3. 

Começa-se por apresentar a rede teste que se utilizou para a aplicação da metodologia, 

assim como os dados de entrada. 

Depois são apresentados os resultados para os diferentes modelos e situações 

consideradas, estabelecendo-se uma comparação dos resultados obtidos. 

 

Essencialmente pretende-se testar a adequação da capacidade de receção pré-

determinada, no entanto entendeu-se alargar a análise a uma situação de fixação arbitrária 

da capacidade de receção (10 MW em todos os nós) e a um teste mais severo (115% da 

capacidade pré-determinada).  

 

A simulação correrá as seguintes situações: 

 

 Situação 1: Capacidade de receção arbitrada como 10 MW para todos os nós da 

rede; 

 Situação 2: Capacidade de receção pré-determinada; 

 Situação 3: Capacidade de receção igual a 115% dos valores pré-determinados. 

 

 Para as simulações utilizou-se a rede teste IEEE 30 barramentos, representada pelo 

esquema unifilar da Figura 4.1. No Anexo B são apresentadas as tabelas com os dados da 

rede.  

Na rede teste a usar estipulou-se que o barramento 1 será o barramento de compensação 

e referência, responsável pelo equilíbrio de potência na rede. A restante classificação dos 

barramentos encontra-se no Anexo B. 

Admitiu-se como potência de base 100 MVA. 
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Figura 4.1 – Esquema unifilar da rede teste IEEE 30 barramentos. Fonte: [46]. 

 Dados de entrada 4.2 -

Apresentam-se aqui os dados de entrada usados no algoritmo de avaliação desenvolvido. 

 
4.2.1 - Capacidades de receção nodais 

Tal como foi dito no início do capítulo, pretende-se a simulação de três situações 

diferentes, caraterizadas por uma lista de capacidades de receção. 

Na Tabela 4.1 encontram-se as listas de capacidades de receção usadas. Verifica-se que 

todos os nós apresentam capacidade de receção. 

A lista de capacidades de receção pré-determinada (situação 2) foi obtida segundo os 

seguintes princípios: 

- Os valores da nova produção são compensados pela redução homotética da 

produção já existente no cenário base; 

- São consideradas todas as contingências de 1ª ordem, exceto as que conduzem ao 

isolamento de barramentos; 

- Os limites são os que resultam da entrada em sobrecarga de qualquer linha. 

 

Fig. A.1. One line diagram - IEEE-30 BPS Sy~tem 
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Tabela 4.1 — Listas de capacidades de receção nodais (MW) da rede IEEE 30 barramentos  

Nó Situação 1 Situação 2 Situação 3 

1 10 1,650 1,898 

2 10 27,410 31,522 

3 10 1,430 1,645 

4 10 13,290 15,284 

5 10 26,200 30,130 

6 10 13,870 15,951 

7 10 10,380 11,937 

8 10 30,130 34,650 

9 10 3,460 3,979 

10 10 2,840 3,266 

11 10 2,750 3,163 

12 10 29,620 34,063 

13 10 5,400 6,210 

14 10 2,030 2,335 

15 10 5,120 5,888 

16 10 6,070 6,981 

17 10 2,600 2,990 

18 10 3,200 3,680 

19 10 2,140 2,461 

20 10 25,560 29,394 

21 10 1,810 2,082 

22 10 1,800 2,070 

23 10 6,890 7,924 

24 10 17,950 20,643 

25 10 10,020 11,523 

26 10 2,020 2,323 

27 10 1,800 2,070 

28 10 6,570 7,556 

29 10 1,670 1,921 

30 10 1,700 1,955 

Σ 300 267,380 307,487 

 

 
4.2.2 - Estimativa de despacho e de carga 

Os valores da estimativa de despacho de potência ativa considerados para o caso base 

encontram-se na Tabela 4.2. 

Relativamente à carga no caso base, o seu valor total é 283,4 MW. 

 
Tabela 4.2 — Estimativa de despacho de potência ativa considerado para o caso base 

Nó 𝑃!"!" (MW) 

1 212,2305 

2 36,2281 

5 29,3496 
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8 12,9383 

11 4,3952 

13 0 

Σ 295,14 

 
4.2.3 - Lista de contingências N-1 

Para a rede teste IEEE 30 barramentos consideraram-se todas as contingências de 1ª 

ordem decorrentes da falha de elementos da rede (linhas simples, circuito de linhas duplas, 

transformadores e autotransformadores), à exceção das contingências  que levam ao 

isolamento de barramentos, nomeadamente: 

 

 Indisponibilidade do ramo 13 (linha 9-11), que leva ao isolamento do barramento 

11. 

 Indisponibilidade do ramo 16 (linha 12-13), que leva ao isolamento do barramento 

13. 

 Indisponibilidade do ramo 34 (linha 25-26), que leva ao isolamento do barramento 

26. 

 

Por inspeção do esquema unifilar da Figura 4.1 observa-se a existência de uma linha dupla 

entre o barramento 1 e 2. Neste caso considerou-se uma linha equivalente. 

 
4.2.4 - IT_MAX 

 O número máximo de iterações definido foi: 

 264 para os modelos A e C 

 10032 para o modelo B. 

 

Com este número de iterações é possível correr 10032 cenários de trânsitos de potência 

diferentes. 

 
4.2.5 - Ficheiro “MATPOWER case” 

Os dados da rede teste considerada estão presentes no pacote Matpower no ficheiro 

“case_ieee30.m”.  

 

 Resultados obtidos com capacidade de receção igual a 4.3 -
10 MW em todos os nós 

Começou-se por simular a situação em que se atribui um valor arbitrado de capacidade de 

receção a cada nó, assumindo que se desconhece o valor estimado da capacidade de receção 

nodal. Escolheu-se uma capacidade de receção igual a 10 MW. 

Tal como foi referido no capítulo anterior, a nova produção sorteada será um conjunto de 

números pseudoaleatórios que pode seguir uma distribuição uniforme ou uma distribuição 

triangular. Pretende-se a apresentação e discussão dos resultados para ambos os casos. 
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4.3.1 - Sorteio de produção com distribuição uniforme 

Utilizando um sorteio com uma distribuição uniforme, aplicaram-se os três modelos de 

avaliação. 

Pretende-se avaliar o impacto que a ligação de novas unidades produtoras irá provocar , 

nomeadamente a nível de sobrecargas nos ramos. Interessa então determinar o número de 

violações ocorridas nos ramos e a probabilidade da sua ocorrência. 

 

No gráfico da Figura 4.2 estão representadas as frequências relativas de violações 

verificadas nos vários ramos, para cada um dos modelos. 

Entende-se por frequência relativa de violações  a razão entre o número absoluto de 

violações verificadas e o número total de observações. 

 

 
Figura 4.2 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução homotético, capacidade de 

receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

Os resultados  obtidos na Figura 4.2 correspondem, na realidade, à probabilidade de 

ocorrerem violações em cada ramo da rede. Estes valores sugerem, à partida, que não 

existem diferenças significativas nos modelos adotados (A, B ou C), isto porque foram 

identificadas violações nos mesmos ramos e os resultados são próximos, tendo em conta a 

escala vertical. 

O ramo onde a frequência de violações é mais elevado é o ramo 33. Verificou-se neste 

uma frequência absoluta de violações entre 12 e 18, num total de 10032 observações. 

No ramo 35, correspondente à linha 25-27, também ocorreram violações mas, tal como no 

ramo 33, a frequência de violações apresenta um valor muito reduzido. 

 

Estes valores de probabilidade de violação devem-se ao facto de, tanto a linha 24-25 

como a linha 25-27, apresentarem uma capacidade de transporte reduzida (21,05 e 16,84 

MVA, respetivamente) e, com a simulação de cenários de contingências em ramos vizinhos, 

estas linhas terão de suportar trânsitos de potência adicionais significativos. 

Verifica-se que os valores de capacidade de receção pré-determinados nos nós a que 

ligam estes ramos são, na sua maioria, inferiores a 10 MW, logo a injeção de valores de 

potência elevados nestes nós poderá levar a sobrecargas nos ramos acima indicados. 
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Na Figura 4.3 apresenta-se um histograma2 dos resultados obtidos no ramo 33 e na Figura 

4.4 o histograma relativo aos resultados no ramo 35. Ambos foram obtidos utilizando o 

modelo A, descrito no Capítulo 3. 

 
Figura 4.3 – Histograma dos resultados do trânsito de potências no ramo 33 (linha 24-25). Com 

processo de redução homotético, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio com distribuição 
uniforme. Valor limite da capacidade da linha – 21,05 MVA – (reta vertical a tracejado). 

Pela análise da Figura 4.3, verifica-se que os valores de trânsito de potências no ramo 33 

têm um valor médio de 26,93 MVA, sendo superiores a 21,05 MVA para cerca de 0,18% dos 

valores observados. Por outras palavras, pode-se afirmar que a probabilidade de sobrecarga 

do ramo 33 é de cerca de 0,18%.  

 

 
Figura 4.4 – Histograma dos resultados do trânsito de potências no ramo 35 (linha 25-27). Com 

processo de redução homotético, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio com distribuição 
uniforme. Valor limite da capacidade da linha – 16,84 MVA – (reta vertical a tracejado). 

A Figura 4.4 permite evidenciar a probabilidade de ocorrência de violações no ramo 35, 

que consta do gráfico da Figura 4.2. A probabilidade de exceder o limite de capacidade do 

ramo 35 é igual a 0,04%. 

A distribuição obtida no ramo 35 permite concluir que ocorrem trânsitos de potência 

reduzidos com muita frequência. 

                                                   
2 Para a construção dos histogramas, o número 𝑘 de classes para cada conjunto de observações com 

𝑁 valores, foi calculado utilizando a fórmula de Sturges, sendo 𝑘 = 1 + 3,322 log!"𝑁. 
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Os restantes ramos da rede apresentam probabilidade de ocorrer violação nula. 

 

Na Figura 4.5 estão representadas as distribuições de probabilidade obtidas nos ramos da 

rede em análise, com indicação da capacidade dos ramos em sobrecarga (recta vertical).  

Esta figura e outras obtidas para diferentes situações encontram-se em formato maior no 

Anexo C.  

Destacam-se as distribuições obtidas nos ramos 33 e 35, onde já se discutiram as 

violações verificadas, e nos ramos 13, 16 e 34.  

Sabe-se que, nestes últimos três ramos não foram simuladas saídas de serviço. Nos ramos 

13 e 16 o trânsito de potências é sempre unidirecional, dado estes estarem ligados a nós, 

apenas com produção (nós 11 e 13), cujo único elo de ligação com a rede é através destes 

ramos. Assim, as distribuições nestes ramos tendem a refletir a produção existente nesses nós 

“isolados”, verificando-se uma aproximação a distribuições uniformes.  

O ramo 34 encontra-se ligado ao nó 26 que, além de possuir nova produção, possui 

consumo, daí obter-se a distribuição da Figura 4.5 

 

Quanto às restantes distribuições, observam-se em alguns ramos distribuições com grande 

assimetria, por exemplo no ramo 22. Isto deve-se ao facto de as distribuições corresponderem 

à potência aparente (módulo), tratando-se assim de ramos com trânsito de potências em 

ambos os sentidos. 

 

 
Figura 4.5 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

homotético, modelo B, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição 
uniforme. 

 

De seguida apresenta-se o exemplo de uma iteração do procedimento usado. Este é 

composto por um sorteio de nova produção, seguido da repartição homotética da nova 

injeção pelos geradores existentes e dos resultados de trânsitos de potência aparente obtidos 

nos ramos. 

Os valores de potência sorteados no intervalo entre 0 e 10 MW encontram-se na Tabela 

4.3, sendo o 𝑃!"!"  igual a 203,918 MW. 
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Tabela 4.3 — Valores da nova produção sorteada 

Nó i 

Nova produção 

sorteada (MW) 

𝑃!"!" 

Nó i 

Nova produção 

sorteada (MW) 

𝑃!"!" 

1 8,060 16 5,898 

2 1,318 17 5,456 

3 3,769 18 7,463 

4 8,462 19 8,094 

5 6,971 20 1,547 

6 9,235 21 9,760 

7 7,948 22 7,797 

8 4,171 23 7,551 

9 6,502 24 9,626 

10 1,344 25 8,190 

11 5,387 26 8,984 

12 4,816 27 9,597 

13 8,655 28 4,404 

14 8,952 29 6,853 

15 7,869 30 9,238 

 

Para o processo de repartição da nova potência sorteada pelas unidades de produção já 

existentes utilizaram-se as equações 3.3 e 3.5 resultando os valores apresentados na Tabela 

4.4. 

Ao correr um novo trânsito de potências obtiveram-se os valores da Tabela 4.5, testando-

se neste caso para as situações de regime normal e de contingência. Testou-se a 

indisponibilidade do ramo 33 e, com o exemplo apresentado, conseguiu-se chegar a uma 

situação de violação no ramo 35. 

 

 
Tabela 4.4 — Potências obtidas com a repartição da nova produção 

Nó i 
Produção atual (MW) 

𝑃!"!" 

Produção atual após 

repartição de nova 

injeção (MW) 
𝑃!"!"

!
 

1 212,230 65,597 

2 36,228 11,198 

5 29,350 9,072 

8 12,938 3,999 

11 4,395 1,358 

13 0 0 
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Tabela 4.5 — Resultados de trânsitos de potências obtidos com exemplo 

Ramo 

Trânsito de potência 

aparente (MVA) 

(regime normal) 

Trânsito de potência 

aparente (MVA) 

(contingência no 

ramo 33) 

Limite dos ramos 

(MVA) 

1 37,648 37,437 263,158 

2 6,324 6,471 263,158 

3 6,405 6,165 94,737 

4 7,143 7,301 263,158 

5 41,573 41,435 136,842 

6 3,128 3,388 94,737 

7 15,436 13,012 157,895 

8 35,458 35,602 94,737 

9 50,805 50,950 136,842 

10 12,630 11,095 63,158 

11 19,975 17,564 68,421 

12 9,041 7,832 33,684 

13 7,684 7,684 68,421 

14 1,960 1,062 68,421 

15 34,368 33,403 68,421 

16 8,655 8,655 68,421 

17 3,412 2,944 33,684 

18 7,629 5,432 33,684 

19 0,469 0,077 33,684 

20 0,492 0,140 16,842 

21 2,045 2,411 21,053 

22 2,845 3,031 16,842 

23 1,901 1,714 16,842 

24 0,332 0,145 33,684 

25 7,254 7,072 33,684 

26 1,684 1,306 33,684 

27 4,459 1,133 33,684 

28 4,285 2,105 33,684 

29 13,144 9,776 33,684 

30 5,521 2,653 16,842 

31 9,414 3,427 21,053 

32 0,681 2,189 16,842 

33 8,904 0,000 21,053 

34 6,537 6,537 16,842 

35 6,490 16,983 16,842 

36 20,739 27,923 68,421 

37 2,971 2,971 16,842 

38 0,504 0,504 16,842 

39 2,051 2,051 16,842 

40 8,363 9,874 33,684 

41 16,477 22,799 42,105 
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4.3.2 - Sorteio de produção com distribuição triangular 

Para o caso em que o sorteio da nova produção segue uma distribuição triangular 

aplicaram-se também os três modelos de avaliação.  

 

Os resultados das frequências relativas de violações verificadas nos vários ramos, para 

cada um dos modelos, estão representados na Figura 4.6. 

Comparando cos resultados obtidos com o sorteio de distribuição uniforme (Figura 4.2) 

continuam-se a verificar violações nos ramos 33 e 35, embora com uma probabilidade mais 

elevada com a utilização de distribuição triangular. Verifica-se ainda violações no ramo 31 

com uma probabilidade de 0,04%. 

Os valores de frequências de violações obtidos com o sorteio de distribuição triangular são 

mais elevados. Isto justifica-se pelo facto desta distribuição aumentar o sorteio de valores de 

potência mais elevados.  

 

 
Figura 4.6 - Frequência relativa de violações. Com processo de redução homotético, capacidade de 

receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição triangular. 

A Figura 4.7 permite evidenciar a probabilidade de ocorrência de violações no ramo 33, 

apresentando esta um valor que se aproxima de 1%. 

 
Figura 4.7 – Histograma dos resultados do trânsito de potências no ramo 33 (linha 24-25). Com 

processo de redução homotético, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio com distribuição 
triangular. Valor limite da capacidade da linha – 21,05 MVA – (reta vertical a tracejado). 

Na Figura 4.8 estão representadas duas distribuições de probabilidade referentes ao 

sorteio de nova produção no nó 1.  

0,00%	  

0,20%	  

0,40%	  

0,60%	  

0,80%	  

1,00%	  

1,20%	  

1	   3	   5	   7	   9	   11	   13	   15	   17	   19	   21	   23	   25	   27	   29	   31	   33	   35	   37	   39	   41	  

fr
eq

uê
nc
ia
	  re

la
2v

a	  
(%

)	  

ramo	  

Modelo	  A	  

Modelo	  B	  

Modelo	  C	  

0,00	  

0,10	  

0,20	  

0,30	  

1,08	   3,25	   5,41	   7,58	   9,74	   11,91	  14,07	  16,24	  18,40	  20,57	  22,73	  24,90	  27,06	  29,23	  

pr
ob

.	  

MVA	  

min:	  0	  
máx:	  30,755	  
média:	  6,490	  
desv.	  padrão:	  3,654	  
N:	  10032	  
k:	  14	  



 

47 

 

  
Figura 4.8 – Distribuições de probabilidade da nova produção no nó 1. Distribuição uniforme (à 

esquerda) e distribuição triangular (à direita). 

 Resultados obtidos com capacidade de receção pré-4.4 -
determinada 

O objetivo principal deste trabalho é a validação de uma lista de capacidades de receção 

de nova produção. Pretende-se aqui avaliar o efeito provocado pela ligação de nova 

produção, definida por uma lista de capacidades de receção pré-determinada. 

Na Figura 4.9 encontram-se representadas, visualmente, as capacidades de receção 

nodais pré-determinadas (presentes na Tabela 4.1). Os círculos representados são apenas de 

carácter demonstrativo, pretendendo apenas transmitir uma ideia do valor da capacidade de 

receção relativamente aos outros nós. O valor da capacidade de receção é proporcional ao 

raio do círculo, centrado no nó correspondente. 

 
Figura 4.9 – Distribuição de capacidades de receção pré-determinadas pelos nós da rede teste. 
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Utilizando, como dado de entrada, a nova lista de capacidades de receção pré-

determinadas, seguiu-se o mesmo procedimento de avaliação com sorteios de distribuição 

uniforme e triangular e com a aplicação dos três modelos de avaliação. 

 
4.4.1 - Sorteio de produção com distribuição uniforme 

Apresentam-se na Figura 4.10, as frequências relativas de violações verificadas nos vários 

ramos, para cada um dos modelos. 

 
Figura 4.10 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução homotético, capacidade de 

receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

Tal como se esperava, a aplicação do procedimento de avaliação conduz a valores de  

probabilidade de violação nulos. Apenas foi verificada violação no ramo 23, mas com uma 

probabilidade de ocorrência bastante reduzida, aproximadamente 0,01%. 

Portanto, admite-se que será pouco expectável ocorrer problemas de violação dos limites 

térmicos dos elementos da rede (linhas e transformadores). 

 

Na Figura 4.11 estão representadas as distribuições de probabilidade obtidas nos ramos da 

rede teste para a situação considerada. 

 

 
Figura 4.11 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

homotético, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com 
distribuição uniforme. 
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Como já foi referido, a aplicação do processo de redução visa diminuir a produção de 

potência ativa em unidades de produção já existentes para permitir a injeção de nova 

produção, mantendo o equilíbrio entre a produção e o consumo. 

 

Na Figura 4.12 estão ilustrados os histogramas dos resultados obtidos a nível das unidades 

de produção sujeitas ao processo de redução. Os resultados aproximam-se de distribuições 

normais, caracterizadas por uma valor médio e respetivo desvio padrão apresentados na 

Tabela 4.3. Relativamente à produção no nó 13, esta já apresentava valor nulo no caso base. 

 

 
Figura 4.12 – Potências ativas (MW) nos geradores “antigos” obtidas após processo de redução. 

 
Tabela 4.6 — Parâmetros das distribuições normais obtidas com a aplicação do processo 

de redução da produção atual (MW) 

Nó µ σ 

1 109,6162461 15,70399809 

2 19,80388219 2,522106485 

5 16,04377203 2,043240871 

8 7,072624594 0,900728058 

11 2,402599607 0,305981019 

13 0 0 

 
4.4.2 - Sorteio de produção com distribuição triangular 

Os resultados obtidos com um sorteio de distribuição triangular (Figura 4.13) também 

evidenciam que não haverá violação da capacidade dos ramos, à exceção do ramo 23, 
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anteriormente também identificado com violação. Dada a natureza da distribuição usada no 

sorteio de nova produção, a probabilidade verificada no ramo 23 foi também maior (cerca de 

0,03%).  

 

 
Figura 4.13 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução homotético, capacidade de 

receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição triangular. 

Na Figura 4.14 estão representadas as distribuições de probabilidade obtidas nos ramos da 

rede teste para a situação considerada.  

Fazendo uma análise comparativa com os resultados obtidos com um sorteio de 

distribuição uniforme (Figura 4.11) pode-se afirmar que as distribuições são semelhantes nos 

ramos homólogos, havendo ligeiras diferenças no valor típico. Notam-se diferenças mais 

significativas nos ramos 13, 16 e 34.  

Já foi atrás discutido que nos ramos 13 e 16 as distribuições tendem a refletir a produção 

existente nos nós 11 e 13, respetivamente. Sendo assim, para esta situação em que o sorteio 

segue uma distribuição triangular, as distribuições obtidos nestes dois ramos aproximam-se de 

distribuições triangulares. O ramo 34 encontra-se ligado ao nó 26 que, para além de possuir 

nova produção, possui consumo, daí obter-se uma distribuição triangular diferente das 

obtidas nos ramos 13 e 16.  

 

 
Figura 4.14 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

homotético, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com 
distribuição triangular. 
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 Resultados obtidos com capacidade de receção igual a 4.5 -
115% dos valores pré-determinados 

Uma característica que torna interessante o procedimento de avaliação desenvolvido é a 

possibilidade de alterar a lista de capacidades de receção pré-determinadas e avaliar os 

trânsitos de potência nos ramos.  

Não é possível aumentar significativamente as capacidades de receção uma vez que o 

valor da carga é assumida como constante e esta limita a produção. De facto, se 

aumentarmos demasiado a capacidade de receção, poderemos obter, após o processo de 

redução, valores negativos da produção atual reduzida. Pode acontecer ainda, obter valores 

positivos da produção atual reduzida (dentro do intervalo de produção aceitável) mas, como 

resultado do novo trânsito de potências, obter produção negativa no nó de compensação e 

referência devido à variação das perdas ativas na rede. 

Fez-se uma análise com o aumento de 15% da capacidade  de receção pré-determinada. 

 

 
4.5.1 - Sorteio de produção com distribuição uniforme 

Os resultados obtidos com um sorteio de distribuição uniforme estão presentes na Figura 

4.15.  

 
Figura 4.15 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução homotético, capacidade de 
receção igual a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

 

Com o aumento de 15% da capacidade de receção há um novo ramo a violar os limites, o 

ramo 22. No ramo 23 houve um aumento significativo  da probabilidade de ocorrência de 

violações com o aumento da capacidade de receção. 

 

Na Figura 4.16 estão representadas as distribuições de probabilidade obtidas nos ramos da 

rede teste para a situação considerada. 
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Figura 4.16 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 
homotético, modelo B, capacidade de receção  a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de 

produção com distribuição uniforme. 

 
4.5.2 - Sorteio de produção com distribuição triangular 

Na figura 4.17 encontram-se os resultados com sorteio de distribuição triangular. Neste 

caso também se verificou um aumento da probabilidade de ocorrência de violações, face aos 

resultados obtidos com sorteio de distribuição uniforme. 

 

 
Figura 4.17 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução homotético, capacidade de 
receção igual a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição triangular. 

 Síntese dos indicadores de avaliação 4.6 -

4.6.1 - Indicadores individuais 

 
Tabela 4.7 — Quadro sumário do indicador individual relativo à probabilidade de violação 

nos ramos. Valores em percentagem (%) 

Situação Distribuição Modelo 
Ramo 

22 23 31 33 35 
1 Uniforme A - - - 0,179 0,040 
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B - - - 0,120 0,060 

C - - - 0,130 0,010 

Triangular 

A - - 0,04 0,97 0,11 

B - - 0,04 1,02 0,11 

C - - 0,04 1,01 0,12 

2 

Uniforme 

A - 0,010 - - - 

B - 0,010 - - - 

C - 0,011 - - - 

Triangular 

A - 0,04 - - - 

B - 0,03 - - - 

C - 0,02 - - - 

3 

Uniforme 

A 0,159 0,339 - - - 

B 0,219 0,369 - - - 

C 0,130 0,259 - - - 

Triangular 

A 0,52 0,61 - - - 

B 0,51 0,68 - - - 

C 0,54 0,71 - - - 

 

 
4.6.2 - Indicadores globais 

 
Tabela 4.8 — Quadro sumário dos indicadores globais. Valores em percentagem (%) 

Situação Distribuição Modelo IG1* IG2** 

1 

Uniforme 

A 4,878 0 

B 4,878 0 

C 4,878 0 

Triangular 

A 7,317 2,439 

B 7,317 2,439 

C 7,317 2,439 

2 

Uniforme 

A 2,439 0 

B 2,439 0 

C 2,439 0 

Triangular 

A 2,439 0 

B 2,439 0 

C 2,439 0 

3 

Uniforme 

A 4,878 0 

B 4,878 0 

C 4,878 0 

Triangular 

A 4,878 4,878 

B 4,878 4,878 

C 4,878 4,878 

* IG1 - Indicador global relativo à percentagem de linhas com sobrecarga. 

** IG2 – Indicador global relativo à percentagem de linhas onde a probabilidade de sobrecarga é 

superior a um determinado valor X. Considerou-se X=0,5%. 
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 Conclusão 4.7 -

Analisadas as várias situações apresentadas, os vários modelos de avaliação e os 

diferentes sorteios de nova produção importa tecer alguns comentários gerais: 

 

- Relativamente aos vários modelos de avaliação, os ramos onde ocorreram 

violações foram os mesmos e as respectivas probabilidades de violações foram 

semelhantes em ambos os modelos. As diferenças verificadas em alguns gráficos 

de frequência relativa de violações não são relevantes, tendo em conta a escala 

do eixo vertical. 

- No que diz respeito ao sorteio de nova produção verificou-se em todas as 

situações que o sorteio seguindo uma distribuição triangular, ao aumentar o 

sorteio de valores de produção mais elevados, levou a um maior 

congestionamento nos ramos. 

- Nas três situações analisadas (capacidade de receção igual a 10MW, pré-

determinada e 115% da pré-determinada) existem diferenças a nível dos ramos 

identificados com violações. 

 

Genericamente, os resultados da probabilidade de ocorrência de violações não são muito 

significativos, por vezes até desprezáveis. O simples reforço de um ou dois ramos seria 

suficiente para garantir o cumprimento dos limites de aceitabilidade de sobrecarga. Os 

indicadores globais (Tabela 4.5) comprovam este facto. 

 

A nível das violações observadas na situação que define o objetivo deste procedimento de 

avaliação – validação da lista de capacidades de receção pré-determinada – os valores foram, 

tal como era esperado, muito reduzidos.  As situações de congestionamento aí verificadas 

devem-se ao facto de estarmos a realizar um teste AC, verificando-se uma distorção dos 

resultados causada pelo nó de referência. 

 

Conclui-se, assim, que será adequado usar esta metodologia para validar uma lista de 

capacidades de receção usando o processo de redução homotético.  
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Capítulo 5  

Resultados de caso de estudo com 
redução não homotética 

 Introdução 5.1 -

No anterior apresentaram-se os ensaios utilizando o princípio de redução homotético. 

Verificou-se que este princípio de redução, coincidindo com o princípio usado para definir a 

lista de capacidades de receção pré-determinada, não traz problemas para os elementos da 

rede. 

No sentido de criar situações não previstas e que podem ser potencialmente mais severas 

optou-se agora por fazer uma redistribuição aleatória da nova produção pelas unidades de 

produção existentes. 

Como foi referido no Capítulo 3, os processos de redução não homotéticos usados foram o 

aleatório e o aleatório proporcional, diferindo apenas em questões técnicas. 

 

Neste caso também se simularam as três situações referidas no Capítulo 4 , com sorteios 

seguindo uma distribuição uniforme e triangular. 

Utilizou-se também a rede teste IEEE 30 barramentos e os dados de entrada do algoritmo 

usados no Capítulo 4. 

 

 Resultados obtidos com capacidade de receção igual a 5.2 -
10 MW 

 
5.2.1 - Sorteio de produção com distribuição uniforme 

Nas Figuras 5.1 e 5.2 estão representadas as frequências relativas de violações verificadas 

nos vários ramos utilizando o processo de redução aleatório e aleatório proporcional, 

respetivamente. 

Anteriormente, para a situação considerada, com o processo de redução homotético 

foram detetadas ligeiras violações nos ramos 33 e 35. Com a redução não homotética 

detetaram-se violações nestes ramos e ainda no ramo 8 (linha 5-7). Quanto aos ramos 33 e 
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35, as probabilidades de ocorrência de violações são semelhantes nos três processos. No ramo 

8 é verificada uma probabilidade de cerca 1,8% (ver Figura 5.3) no processo de redução 

aleatório. No processo aleatório proporcional este valor desce para os 0,5%. 

As violações no ramo 8 podem dever-se ao uso do algoritmo corretivo que leva à fixação 

da produção nos geradores “antigos” no seu valor mínimo. 

 

 
Figura 5.1 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório, capacidade de 

receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

 
Figura 5.2 – Frequência relativa de. Com processo de redução aleatório proporcional, capacidade de 

receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

 

 
Figura 5.3 – Histograma dos resultados do trânsito de potências no ramo 8 (linha 5-7). Com processo 

de redução aleatório, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio com distribuição uniforme. Valor 
limite da capacidade da linha – 94,74 MVA – (reta vertical a tracejado). 

As distribuições de probabilidade obtidas nos vários ramos (Figura 5.4 e 5.5), para a 

situação considerada, apresentam formas semelhantes às obtidas com o processo de redução 

homotético. 
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Figura 5.4 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório, modelo B, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição 
uniforme. 

 
Figura 5.5 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio de produção com 
distribuição uniforme. 

 

 
5.2.2 - Sorteio de produção com distribuição triangular 

Nas Figuras 5.6 e 5.7 encontram-se os resultados obtidos com sorteio seguindo uma 

distribuição triangular para ambos os processos de redução aleatórios. 

Os resultados são muito semelhantes aos obtidos com sorteio de distribuição uniforme, 

havendo em alguns casos uma ligeira subida dos valores de probabilidade. Foi identificado 

ainda um outro ramo com violações – o ramo 31 – com valor quase desprezável. 
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Figura 5.6 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório, capacidade de 

receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição triangular. 

 

 

 
Figura 5.7 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório proporcional, 

capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio de produção com distribuição triangular. 

 

 Resultados obtidos com capacidade de receção pré-5.3 -
determinada 

 
5.3.1 - Sorteio de produção com distribuição uniforme 

Utilizando a lista de capacidades de receção pré-determinadas obtiveram-se as 

frequências relativas de violações representadas nas Figuras 5.8 e 5.9. 

Anteriormente, com o processo de redução homotético foram detetadas violações apenas 

no ramo 23. Com a redução não homotética detetaram-se também violações no ramo 8. 

Quanto à probabilidade de ocorrência de violações no ramo 23, esta é semelhante nos 

três processos.  

 

 
Figura 5.8 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório, capacidade de 

receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição uniforme. 
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Figura 5.9 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório proporcional, 

capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

Na Figura 5.10 e 5.11 apresentam-se as distribuições de probabilidade obtidas nos vários 

ramos, na situação considerada. 

 

 
Figura 5.10 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição 
uniforme. 

 
Figura 5.11 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com 
distribuição uniforme. 
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5.3.2 - Sorteio de produção com distribuição triangular 

Os resultados obtidos com sorteio de distribuição triangular encontram-se nas Figuras 5.12 

e 5.13. Nas Figuras 5.14 e 5.15 encontram-se as distribuições de probabilidade nos ramos. 

À semelhança do que se verificou nos resultados com processo de redução homotético 

(Capítulo 4), também aqui se observam distribuições triangulares nos ramos 13, 16 e 34. Na 

Figura 5.15 o ramo13 não segue essa distribuição, isto pode dever-se à aplicação do algoritmo 

corretivo. 

 

 

 
Figura 5.12 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório, capacidade de 

receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição triangular. 

 

 
Figura 5.13 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório proporcional, 

capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição uniforme. 

 

 
Figura 5.14 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com distribuição 
triangular. 
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Figura 5.15 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e sorteio de produção com 
distribuição triangular. 

 

 Resultados obtidos com capacidade de receção igual a 5.4 -
115% dos valores pré-determinados 

Para a situação 3, em que se realiza um teste mais severo com uma lista com capacidades 

de receção a 115% dos valores pré-determinados, aplica-se a discussão feita para a situação 

2.  

Comparativamente aos resultados do processo homotético, foi adicionado também um 

novo ramo à lista de ramos  com violações – o ramo 8. Na generalidade houve um aumento 

das probabilidades de violação devendo-se à subida das capacidades de receção. 

 

Nas figuras seguintes são apresentados os resultados obtidos. 

 

 
5.4.1 - Sorteio de produção com distribuição uniforme 

 
Figura 5.16 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório, capacidade de 

receção a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição uniforme. 
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Figura 5.17 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório proporcional, 

capacidade de receção a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição 
uniforme. 

 

 
Figura 5.18 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 

aleatório, modelo B, capacidade de receção a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de 
produção com distribuição uniforme. 

 

 
Figura 5.19 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução 
aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção a 115% dos valores pré-determinados e 

sorteio de produção com distribuição uniforme. 
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5.4.2 - Sorteio de produção com distribuição triangular 

 

 
Figura 5.20 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório, capacidade de 
receção a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição triangular. 

 

 
Figura 5.21 – Frequência relativa de violações. Com processo de redução aleatório proporcional, 

capacidade de receção a 115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com 
distribuição triangular. 

 

 Síntese dos indicadores de avaliação 5.5 -

5.5.1 - Indicadores individuais 

 
Tabela 5.1 — Quadro sumário do indicador individual relativo à probabilidade de violação 

nos ramos. Valores em percentagem (%) 

Situação Distribuição Modelo 
Processo 
redução 

Ramo 

8 22 23 31 33 35 

1 

Uniforme 

A 
Aleatório 1,85 - - - 0,23 0,04 

Al. prop. 0,67 - - - 0,13 0,02 

B 
Aleatório 1,86 - - - 0,13 0,01 

Al. prop. 0,52 - - - 0,17 0,03 

C 
Aleatório 1,86 - - - 0,15 0,01 

Al. prop. 0,52 - - - 0,23 0,05 

Triangular 

A 
Aleatório 1,64 - - 0,02 0,91 0,11 

Al. prop. 0,75 - - 0,10 0,93 0,11 

B 
Aleatório 1,69 - - 0,04 1,14 0,04 

Al. prop. 0,65 - - 0,10 1,09 0,13 

C 
Aleatório 1,54 - - 0,09 0,96 0,07 

Al. prop. 0,70 - - 0,00 0,95 0,11 

2 Uniforme A 
Aleatório 0,49 - 0,00 - - - 

Al. prop. 0,15 - 0,00 - - - 
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B 
Aleatório 0,51 - 0,01 - - - 

Al. prop. 0,15 - 0,01 - - - 

C 
Aleatório 0,62 - 0,02 - - - 

Al. prop. 0,14 - 0,01 - - - 

Triangular 

A 
Aleatório 0,27 - 0,02 - - - 

Al. prop. 0,06 - 0,06 - - - 

B 
Aleatório 0,23 - 0,02 - - - 

Al. prop. 0,09 - 0,03 - - - 

C 
Aleatório 0,17 - 0,03 - - - 

Al. prop. 0,05 - 0,02 - - - 

3 

Uniforme 

A 
Aleatório 0,67 0,22 0,42 - - - 

Al. prop. 0,24 0,21 0,40 - - - 

B 
Aleatório 0,63 0,10 0,33 - - - 

Al. prop. 0,17 0,15 0,34 - - - 

C 
Aleatório 0,51 0,13 0,26 - - - 

Al. prop. 0,20 0,14 0,32 - - - 

Triangular 

A 
Aleatório 0,14 0,46 0,57 - - - 

Al. prop. 0,04 0,48 0,63 - - - 

B 
Aleatório 0,14 0,53 0,78 - - - 

Al. prop. 0,07 0,48 0,73 - - - 

C 
Aleatório 0,15 0,51 0,65 - - - 

Al. prop. 0,05 0,38 0,57 - - - 

 
5.5.2 - Indicadores globais 

 
Tabela 5.2 — Quadro sumário dos indicadores globais. Valores em percentagem (%) 

Situação Distribuição Modelo Processo redução IG1* IG2** 

1 

Uniforme 

A 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 2,439 

B 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 2,439 

C 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 2,439 

Triangular 

A 
Aleatório 9,756 4,878 

Al. prop. 9,756 4,878 

B 
Aleatório 9,756 4,878 

Al. prop. 9,756 4,878 

C 
Aleatório 9,756 4,878 

Al. prop. 9,756 4,878 

2 Uniforme 

A 
Aleatório 4,878 0 

Al. prop. 4,878 0 

B 
Aleatório 4,878 2,439 

Al. prop. 4,878 0,000 
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C 
Aleatório 4,878 2,439 

Al. prop. 4,878 0 

Triangular 

A 
Aleatório 4,878 0 

Al. prop. 4,878 0 

B 
Aleatório 4,878 0 

Al. prop. 4,878 0 

C 
Aleatório 4,878 0 

Al. prop. 4,878 0 

3 

Uniforme 

A 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 0 

B 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 0 

C 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 0 

Triangular 

A 
Aleatório 7,317 2,439 

Al. prop. 7,317 2,439 

B 
Aleatório 7,317 4,878 

Al. prop. 7,317 2,439 

C 
Aleatório 7,317 4,878 

Al. prop. 7,317 2,439 

* IG1 - Indicador global relativo à percentagem de linhas com sobrecarga. 

** IG2 – Indicador global relativo à percentagem de linhas onde a probabilidade de sobrecarga é superior a 

um determinado valor x. Considerou-se x=0,5%. 

 Conclusão 5.6 -

 

Neste capítulo utilizou-se o princípio de redução não homotética de modo a criar 

situações não previstas e  que podem ser potencialmente mais severas. 

O uso deste tipo de  processos de redução conduziu ao aparecimento de novos ramos com 

violação. 

Genericamente, nas várias situações não se observaram diferenças significativas a nível 

dos ramos comparativamente com os resultados obtidos com a redução homotética. As 

diferenças resultam do facto de aqui estarmos a admitir que a redução da produção segue um 

princípio diferente do usado para definir a lista de capacidades de receção. Portanto podem 

surgir situações que não estavam previstas na metodologia. 

Comparando os indicadores globais dos dois processos aleatórios apenas se verificam 

diferenças significativas na situação em que se faz um aumento da capacidade de receção 

pré-determinada em 15%. Verificou-se ainda que o processo de redução aleatório 

proporcional revela-se mais ágil, permitindo reduzir o tempo de simulação. 

 

A aplicação do processo de redução não homotético no caso do problema em que estamos 

a trabalhar mostra que, mesmo com as capacidades de receção definidas seguindo outro 

princípio, ainda assim não surgem grandes problemas de congestionamento dos ramos da 

rede. 
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Capítulo 6  

Conclusões 

6.1 - Conclusões gerais 

De acordo com a research question apresentada no Capítulo 1, este trabalho apresenta 

uma metodologia de avaliação da capacidade de receção nodal de uma rede de transporte 

baseada em técnicas probabilísticas e seguindo uma abordagem AC ao trânsito de potências. 

Com esta metodologia pretendeu-se validar uma lista de capacidades de receção nodais 

pré-determinada, que é definida com base no princípio de redução homotética. Isto é, 

quando são atribuídos novos pontos de ligação à rede a capacidade de receção tem que se 

ajustar a esta nova realidade e os pontos existentes vão ter que reduzir (homoteticamente) a 

sua produção para que os novos também possam receber potência. 

Entendeu-se ainda alargar a análise a uma situação de fixação arbitrária da capacidade de 

receção (10 MW) e a um teste mais severo com um aumento de 15% das capacidades de 

receção pré-determinadas. 

 

Neste trabalho foi utilizado o princípio de redução homotética para definir a repartição 

de nova injeção pelas unidades de produção já existentes. Em ordem a criar cenários mais 

severos experimentaram-se processos de redução de não homotéticos (aleatórios). 

 

A aplicação dos processos de redução, tanto homotéticos como aleatórios, como se viu, 

esteve sujeita a um conjunto de pressupostos. Viu-se que, o sorteio de nova produção não 

deverá exceder o valor da carga, caso contrário vai-nos conduzir a valores de potência 

indesejáveis após a aplicação do processo de redução e/ou após correr o novo trânsito de 

potências. 

Para ultrapassar este problema assumiu-se que não se poderia aumentar demasiado a 

capacidade de receção dos nós, para além dos valores pré-determinados. Foi ainda usado um 

algoritmo corretivo que permite fixar a produção reduzida no seu valor mínimo caso esta seja 

inferior a este. Este algoritmo mostrou-se bastante eficaz.  

 

Com objetivo de demonstrar a performance da metodologia proposta no Capítulo 3, 

utilizou-se uma rede teste de 30 barramentos. Esta metodologia revelou-se rápida e permitiu 

retirar resultados que possibilitaram o cálculo de indicadores probabilísticos, individuais e 
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globais, que refletem a situação de rede. Apesar da rede não ter dimensões semelhantes a 

uma rede de transporte real, o estudo realizado foi ilustrativo da metodologia proposta.   

 

A principal conclusão deste trabalho é que será adequado usar a metodologia apresentada 

para a validação de uma lista de capacidades de receção, usando os processos homotéticos e 

aleatórios para definir a repartição da nova injeção pelas unidades de produção existentes. 

Isto porque, esta metodologia considera um número diversificado de regimes de produção 

e cenários  de contingência; constrói uma distribuição de probabilidades de trânsitos de 

potência em todos os ramos resultante do aproveitamento da capacidade de receção; e 

detecta violações nos limites das linhas. 

 

Como era esperado, os resultados obtidos seguindo o mesmo princípio de redução usado 

para definir a lista de capacidades de receção pré-determinada – redução homotética – não 

trouxeram surpresas e, ao seguir um principio de redução diferente – redução aleatória – 

verificou-se que os resultados não causam grandes problemas de congestionamento dos 

ramos. 

 

6.2 - Desenvolvimentos futuros 

Os estudos seguindo uma abordagem probabilística estão bastante associados à 

informação estatística. Quando não existem dados estatísticos cronológicos a representação 

difusa das incertezas pode ser uma boa alternativa. 

Como continuidade deste trabalho, sugere-se o desenvolvimento de uma metodologia com 

a aplicação de conjuntos difusos no estudo de trânsito de potências e, posteriormente, uma 

comparação dos resultados obtidos com o modelo probabilístico e o modelo possibilístico 

(difuso). 

 

Outros desenvolvimentos possíveis propostos são: 

 

- A aplicação da metodologia de avaliação desenvolvida a um exemplo realista da RNT. 

 

- A definição e aplicação de um critério de convergência ao algoritmo, baseado na 

análise da variância abordada no Capítulo 2. 

 

- O desenvolvimento de um modelo que permita a distribuição de uma estimativa das 

perdas por todos os barramentos, ou o uso de um barramento de compensação e 

referência distribuído. Isto permite ultrapassar o problema de surgirem valores de 

produção indesejáveis com a simulação de novo trânsito de potências. 

 

- O desenvolvimento de um algoritmo genético que, através de processos de 

optimização, permita gerar uma lista de capacidades de receção. Com a metodologia 

aqui apresentada testar-se-ia essa lista aplicando penalizações caso esta não fosse de 

boa qualidade. 
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Anexos  

Anexo A - Tabelas de estimativas de capacidade de receção 
 

Tabela Anexo.1 — Estimativa da capacidade simultaneamente disponível para a receção 
de nova geração. Valores indicativos para 2005. Fonte: [4] 

 
  

 

Caracterização da RNT para Efeitos de Acesso à Rede – Março de 2003 M - 1/1 

Barramento Barramento
[kV] [MVA] [kV] [MVA]

Riba d'Ave 400 323 C. Branco 150 ou 60 26
Recarei 400 215 Falagueira 400

Chaves 60** 45 Falagueira 150 ou 60

Pedralva 150 ou 60 108 Pracana 60**

Oleiros 150 ou 60 C. Pego 400 194
V. Fria 150 ou 60 Santarém 220 ou 60**

Guimarães 60** 13 Carregado 220 ou 60**

Recarei 60 73 R. Maior 220 ou 60 134
Vermoim 60* R. Maior 400

Custóias 220 ou 60 PC Ribatejo 400

Riba d'Ave 150 Fanhões 400 ou 60**

Riba d'Ave 60 A. Mira 60*

Ermesinde  60* 85 Sete Rios 60**

Canelas 220 ou 60 130 Trajouce 220 ou 60** 102
Torrão 60 139 Carriche 60** 30
Valdigem 220 ou 60* 336 Sacavém 60** 100
Mogadouro 60** 73 P. Alto 150 ou 60 31
Pocinho 220 ou 60 42 M. Caparica 150 ou 60

Viseu 60 108 F. Ferro 60

Chafariz 220 ou 60 Palmela 150

Ferro 220 ou 60 Setúbal 60*

V. Chã 220 ou 60 Palmela 400

Mogofores 60** Sines 400

Anadia 220 Sines 150 ou 60 78
Anadia 400 ou 60 108 Évora 150 ou 60** 69
Estarreja 220 ou 60 100 Alqueva 60 100
Mourisca 60 Alqueva 400

Pereiros 220 F. Alentejo 400

Penela 220 ou 60 F. Alentejo 60 53
Lavos 400 ou 60 269 Ourique 150

Pombal 60** 64 Estói 150 ou 60

Batalha 400 323 P. Lagos 150 ou 60

Batalha 60 108 Tunes  60*

Zêzere 220 ou 60* 65 Total 6212

Notas:

Os valores de capacidade estão expressos em MVA utilizando o factor de potência de 0,9285, para

converter MW em MVA.

A recepção de potência em subestações futuras está dependente da possibilidade da efectiva concretização

na data prevista, bem como das linhas que a elas convergem e que constam do Plano de Investimentos da

RNT 2002-2007.                                                                                           

A recepção de potência no nível de 60 kV poderá vir a estar limitada pela transformação existente.             

* Parque de 60 kV totalmente ocupado. Expansão em solução convencional, em princípio, não possível.

Necessidade de estudar a viabilidade de uma solução alternativa compacta, isolada a SF6, de custo inicial

mais elevado.

Estes valores são já líquidos da potência PRE e SENV já ligada às redes até ao final de 2001.

** O barramento neste nível de tensão pertence à EDP Distribuição e Energia,S.A.

Anexo M

ESTIMATIVA DA CAPACIDADE SIMULTANEAMENTE DISPONÍVEL 
PARA A RECEPÇÃO DE NOVA GERAÇÃO

Valores indicativos para 2005

205

172

279 108

Capacidade Capacidade

172

114

180

134

250

59

128

183

191

212

134

47
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Tabela Anexo.2 — Estimativa da capacidade simultaneamente disponível1 para a receção 
de nova geração. Valores indicativos para 2008. Fonte: [5] 

 

 

 
 
 

 

Anexo M 

Capacidade simultânea disponível na RNT para recepção de nova geração 

 

 

Caracterização da RNT para Efeitos de Acesso à Rede em 31 de Dezembro de 2005 M - 1/2

Barramento
[kV] [MW] [kV] [MW]

Riba d'Ave 400 300 Batalha 400 300

Recarei 400 200 Batalha 60 115

Chaves 60** 74 Zêzere 220 ou 60* 64

Frades 150 ou 60 74 C. Branco 150 ou 60 172

Pedralva 400 ou150 209 Falagueira 400 93

Oleiros 150 ou 60 Falagueira 150 ou 60

V. Fria 150 ou 60 Pracana 60**

Guimarães 60** 13 C. Pego 400 180

Recarei 60 71 Santarém 220 ou 60**

Vermoim 60* Carregado 220 ou 60**

Custóias 220 ou 60 R. Maior 220 ou 60 128

Riba d'Ave 150 R. Maior 400

Riba d'Ave 60 PC Ribatejo 400

Ermesinde  60* 87 Fanhões 400 ou 60**

Canelas 220 ou 60 132 Torres Vedras 220 ou 60 139

Torrão 60 121 A. Mira 60*

Carrapatelo 220 ou 60 186 Sete Rios 60**

Valdigem 400 186 Trajouce 220 ou 60** 111

Valdigem 220 ou 60 Carriche 60** 33

Vila P. Aguiar 220 ou 60 Sacavém 60** 104

Mogadouro 60** P. Alto 150 ou 60 32

Macedo 220 ou 60 M. Caparica 150 ou 60

Pocinho 220 ou 60 137 F. Ferro 60

Bodiosa 400 ou 60 383 Palmela 150

Chafariz*** 220 ou 60 Setúbal 60*

Ferro*** 220 ou 60 Palmela 400

V. Chã*** 220 ou 60 Sines 400

Espariz 220 ou 60 214 Sines 150 ou 60 175

Mogofores 60** Évora 150 ou 60** 68

Paraimo 220 Alqueva 60 95

Paraimo 400 ou 60 139 Alqueva 400

Estarreja 220 ou 60 121 F. Alentejo 400

Mourisca 60 65 F. Alentejo 60 56

Pereiros 220 Ourique 150 102

Penela 220 ou 60 Estói 150 ou 60 74

Lavos 400 ou 60 254 Portimão 150 ou 60

Pombal 60** 69 Tunes  60*

Total 8480    

*

**

***

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

A ligação ao nível de 60 kV ou a tensões inferiores nas redes de distribuição poderá induzir necessidades de

reforço de transformação MAT/60kV no sentido do trânsito dos 60 kV para a MAT, que serão avaliados caso a

caso.  

Os valores de capacidade estão expressos em MW. É utilizado o factor de potência de 0,9285, para converter

MW em MVA.

Barramento

100

274

Capacidade Capacidade

197

145

186

123

119

167

418

235

139

399
197

111

194

193

209

Os valores de capacidade são líquidos das gerações das centrais: TER, Pego 2, Frades, Picote 2 e Baixo Sabor.

A recepção de potência em subestações futuras está dependente da possibilidade da sua efectiva concretização

na data prevista, bem como das linhas que a elas convergem e que constam do Plano de Investimentos da RNT.  

O montante total de recepção de potência nos barramentos de 60 kV poderá ser mais restritivo do que o indicado

por razões de garantia de qualidade de onda de tensão, o que será objecto de análise caso a caso.

Parque de 60 kV totalmente ocupado. Expansão em solução convencional, em princípio, não possível.

Necessidade de estudar a viabilidade de uma solução alternativa compacta, isolada a SF6, de custo inicial mais

elevado.

Estes valores devem ser encarados como montantes adicionais para ligação às redes de nova potência
de geração, em relação à que já se encontrava em serviço em finais de 2001.

O barramento neste nível de tensão pertence à EDP Distribuição e Energia,S.A.

Individualmente a capacidade de recepção encontra-se limitada a 300 MVA.

Notas:

Anexo M
ESTIMATIVA DA CAPACIDADE SIMULTANEAMENTE DISPONÍVEL 

PARA A RECEPÇÃO DE NOVA GERAÇÃO 1

Valores indicativos para 2008

 

 



 

75 

 

Tabela Anexo.3 — Estimativa da capacidade disponível para a receção de nova geração 
na RNT. Valores indicativos para os períodos 2010-2012 e 2013-2014. Fonte: [6] 

 

 
 
 
 

 
Anexo N 

Estimativa da Capacidade disponível para a recepção de nova geração na RNT 

 

 
Caracterização da RNT para Efeitos de Acesso à Rede em 31 de Dezembro de 2010 N - 1/1 
 

 

(*) A matriz que consta desta edição da ‘Caracterização da RNT’ é a mesma que foi apresentada na edição do ano anterior. 

A sua actualização, tendo em conta o novo “Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT 2012-2017 (2022)”, que será 

apresentado à DGEG em Julho, será publicada logo que disponível.

�

Valores no período
Acrésc imo para o 

período
Valores no período

Acrésc imo para o 

período

[kV] 2010-12 2013-14 [kV] 2010-12 2013-14

1 Riba de Ave 400 280 50 400 10 150

Recarei 400 60 10 30

Alfena (N) 400 400 180 70

Feira (N) 400 60 20 10

Vermoim (N) 400 27 Pombal 60 a) 10 10

V. Conde (N) 400 28 Batalha 400 330 20

V. Fria (N) 400 29 Batalha 60 20 20

V. Fria 60 0 150 30 Zêzere 220 ou 60 
a) 30 10

3 Valpaços (N) /Chaves (D) 220 ou 60 10 20 31 C. Branco 220 ou 150 ou 60 10 10

150 50 10 32 Falagueira 150 ou 60 20 10

60 20 10 33 Falagueira 400 100 60

400 30 160 34 Pego 400 0 140

150 10 20 Santarém 220 ou 60 
b)

6 Oleiros 150 ou 60 10 20 Carregado 220 ou 60 
b)

150 0 - 220 20 30

60 
b) 10 - 60 10 10

8 Recarei 60 80 20 R. Maior 400

Vermoim 220 ou 60 
a) Ribatejo 400

Custóias 220 ou 60 
a) Fanhões 400

Riba de Ave 150 ou 60 Fanhões 60 
b) 100 10

Vizela (N) 150 ou 60 220 80 30

Ermesinde (N) 220 ou 60 
a) 60 10 10

Alfena (N) 220 A. Mira 220 ou 60 
a)

12 Canelas 220 ou 60 130 10 Sete Rios 220 
a)

 ou 60 
b)

220 60 10 Zambujal (N) 220 
a)

 ou 60 
b)

60 40 10 40 Trajouce 220 ou 60 
b) 90 20

220 40 20 41 Carriche 220 
a)

 ou 60 
b) 40 10

60 0 0 42 Sacavém 220 
a)

 ou 60 
b) 100 10

Valdigem 220 43 P. Alto 150 ou 60 40 10

220 Trafaria 150

60 10 30 F. Ferro 150

400 120 150 Trafaria 60 130 20

220 0 0 F. Ferro 60 140 20

Macedo 220 Palmela 150

Mogadouro 220 
a)

 ou 60
 b) Setúbal 150 ou 60 

a)

Macedo 60 10 10 Palmela 400

400 60 10 F. Ferro (N) 400

220 0 0 Pegões (N) 400

220 100 50 47 Sines 150 ou 60 40 60

60 20 30 150 50 10

400 120 40 60 b) 30 10

60 10 10 Estremoz (N) 400

Chafariz 220 Divor (N) 400

Ferro 220 Estremoz (N) 60 130

V. Chã 220 ou 60 Divor (N) 60 60

Chafariz 60 10 49 Alqueva 400 ou 60 50 80

Ferro 60 10 Sines 400

19 A Vila Chã B (N) 400 ou 60 - 100 F. Alentejo 400

Guarda (N) 400 Portimão (N) 400

Ferro B (N) 400 150 50 40

Guarda (N) 60 150 60 40 10

Ferro B (N) 60 150 52 Ourique 150 100 10

20 Tábua 220 ou 60 10 20 Estoi 150 ou 60

Mogofores (D) 60 
b) 0 - Tavira (N) 150

Paraimo 220 120 10 Tavira (N) 60 10 10

400 150 60 53 A Tavira (N) 400 160 70

60 70 60 Portimão 150

23 Estarreja 220 ou 60 40 10 Tunes 150

24 Mourisca 220 
a)

 ou 60 20 20 Portimão 60 20 10

25 Pereiros 220 ou 60 20 20 Tunes 60 
a)

100 80

 (N) - Nova instalação, (D) - Instalação REN a desactivar Edição: Março de 2010

25 A Penela (N)

ANEXO N
ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DISPONÍVEL PARA A RECEPÇÃO DE NOVA GERAÇÃO NA RNT

Valores Indicativos para os períodos 2010-2012 e 2013-2014
Valores disponíveis para além da potência atribuída pela DGEG até final de 2009

Zona 

de 

rede

Barramento

Capacidade [MVA]
Zona 

de 

rede

Barramento

Capacidade [MVA]

10

9 80 20 37
200

36 R. Maior

2 220 190 26 Lavos

5 Pedralva

35 50

7 Guimarães (D)

2 A
- 250

4 Frades

60

10 20 20

16
45 130

14 Carrapatelo 

15
40

30

13 Torrão

11 110 10

38 Carvoeira

39 110

20

46 170 120

80

Vila P. Aguiar 180 20

44

Armamar (N)

60 20

48 Évora

48 A 50

16 A Lagoaça (N)

15 A

17 Pocinho

18 Bodiosa

a)
 Parque de linhas totalmente ocupado (necessidade de estudar a viabilidade de uma solução alternativa).

b)
 O barramento neste nível de tensão pertence à EDP Distribuição.

100

270

19

51 F. Alentejo

0

30

50 100

19 B

Paraimo

         Proposta para PNBEPH: Foz Tua (317 MW), Gouvães (660 MW), Padroselos (230 MW), Alto Tâmega (127 MW), Daivões (118 MW), Fridão (250 MW), Alvito (222 MW), Girabolhos (355 MW).

         Térmicas de ciclo combinado: Figueira da Foz, Pego e Sines, com 2 grupos (cerca de 400 MW cada grupo) em cada uma destas localizações.

         Térmica de carvão em Sines, com uma potência de 800 MW, de acordo com a portaria 1074/06.

4 - Para além da capacidade disponível apresentada, há a acrescentar a potência de recepção que venha a resultar das desclassificações das actuais centrais do Carregado (710 MW) e 

Setúbal (946 MW), nos respectivos níveis MAT actuais de ligação. No caso da central do Carregado, está assumida a reafectação da sua potência entre cerca de 400 MW nos 400 kV e o 

restante nos 220 kV.

5 - Encontra-se reservada a potência para uma instalação piloto para aproveitamento da energia das ondas na zona da subestação da Batalha.

100

54

120

300

53
40 40

                            Paradela II (550 MW) e Alto Rabagão II (210 MW).

         Hidricas: Picote II (246 MW), Bemposta II (191 MW), Baixo Sabor com contra-embalse (170 MW), Alqueva II (240 MW), Ribeiradio/Ermida (78 MW), Venda Nova III (733 MW), Salamonde II 

-

21

22

1 - A recepção de potência em instalações futuras estará dependente da possibilidade da sua efectiva concretização na data prevista, bem como das linhas que a elas convergem e que 

constam do actual Plano de Investimentos da RNT em vigor - PDIRT 2009-2014 (2019).                                         

2 - Os valores a sombreado traduzem restrições individuais da potência de recepção para o nível de tensão assinalado, não sendo cumulativos com o valor máximo que se encontra expresso 

no nível de tensão superior da respectiva zona de rede.

3 - Os valores de capacidade são líquidos da produção das futuras centrais de:

(*) 
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Anexo B – Dados da rede teste IEEE 30 barramentos 
 

Apresentam-se os dados da rede teste usada neste trabalho.  

 
Tabela Anexo.4 — Características dos barramentos 

Barramento Carga 

Nº Tipo P (MW) Q (MVAr) 

1 REF 0 0 

2 PV 21,7 12,7 

3 PQ 2,4 1,2 

4 PQ 7,6 1,6 

5 PV 94,2 19 

6 PQ 0 0 

7 PQ 22,8 10,9 

8 PV 30 30 

9 PQ 0 0 

10* PQ 5,8 2 

11 PV 0 0 

12 PQ 11,2 7,5 

13 PV 0 0 

14 PQ 6,2 1,6 

15 PQ 8,2 2,5 

16 PQ 3,5 1,8 

17 PQ 9 5,8 

18 PQ 3,2 0,9 

19 PQ 9,5 3,4 

20 PQ 2,2 0,7 

21 PQ 17,5 11,2 

22 PQ 0 0 

23 PQ 3,2 1,6 

24** PQ 8,7 6,7 

25 PQ 0 0 

26 PQ 3,5 2,3 

27 PQ 0 0 

28 PQ 0 0 

29 PQ 2,4 0,9 

30 PQ 10,6 1,9 

* Shunt capacitivo de 0,19 p.u. (potência de base 100 MVA) 

** Shunt capacitivo de 0,043 p.u. (potência de base 100 MVA) 
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Tabela Anexo.5 — Características dos ramos 

Ramo Nó i Nó j 
Resistência 

(p.u.) 
Reatância 

(p.u.) 
Susceptância 

(p.u.) 

Posição das 
tomadas 

(p.u.) 

Limite 
térmico 
(MVA) 

1 1 2 0,0192 0,0575 0,0528 - 263,158 

2 1 3 0,0452 0,1652 0,0408 - 263,158 

3 2 4 0,057 0,1737 0,0368 - 94,737 

4 3 4 0,0132 0,0379 0,0084 - 263,158 

5 2 5 0,0472 0,1983 0,0418 - 136,842 

6 2 6 0,0581 0,1763 0,0374 - 94,737 

7 4 6 0,0119 0,0414 0,009 - 157,895 

8 5 7 0,046 0,116 0,0204 - 94,737 

9 6 7 0,0267 0,082 0,017 - 136,842 

10 6 8 0,012 0,042 0,009 - 63,158 

11 6 9 0 0,208 0 0,978 68,421 

12 6 10 0 0,556 0 0,969 33,684 

13 9 11 0 0,208 0 - 68,421 

14 9 10 0 0,11 0 - 68,421 

15 4 12 0 0,256 0 0,932 68,421 

16 12 13 0 0,14 0 - 68,421 

17 12 14 0,1231 0,2559 0 - 33,684 

18 12 15 0,0662 0,1304 0 - 33,684 

19 12 16 0,0945 0,1987 0 - 33,684 

20 14 15 0,221 0,1997 0 - 16,842 

21 16 17 0,0524 0,1923 0 - 21,053 

22 15 18 0,1073 0,2185 0 - 16,842 

23 18 19 0,0639 0,1292 0 - 16,842 

24 19 20 0,034 0,068 0 - 33,684 

25 10 20 0,0936 0,209 0 - 33,684 

26 10 17 0,0324 0,0845 0 - 33,684 

27 10 21 0,0348 0,0749 0 - 33,684 

28 10 22 0,0727 0,1499 0 - 33,684 

29 21 22 0,0116 0,0236 0 - 33,684 

30 15 23 0,1 0,202 0 - 16,842 

31 22 24 0,115 0,179 0 - 21,053 

32 23 24 0,132 0,27 0 - 16,842 

33 24 25 0,1885 0,3292 0 - 21,053 

34 25 26 0,2544 0,38 0 - 16,842 

35 25 27 0,1093 0,2087 0 - 16,842 

36 28 27 0 0,396 0 0,968 68,421 

37 27 29 0,2198 0,4153 0 - 16,842 

38 27 30 0,3202 0,6027 0 - 16,842 

39 29 30 0,2399 0,4533 0 - 16,842 

40 8 28 0,0636 0,2 0,0428 - 33,684 

41 6 28 0,0169 0,0599 0,013 - 42,105 
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Tabela Anexo.6 — Características dos geradores 

Nó i 
Tensão 

especificada  
(p.u.) 

𝑷𝑮𝒊𝒎𝒊𝒏 

(MW) 
𝑷𝑮𝒊𝒎𝒂𝒙 
(MW) 

𝑸𝑮𝒊𝒎𝒊𝒏 

(MVAr) 
𝑸𝑮𝒊𝒎𝒂𝒙 

(MVAr) 

1 1,060 0 360,2 0 10 

2 1,045 0 140,0 -40 50 

5 1,010 0 100,0 -40 40 

8 1,010 0 100,0 -10 40 

11 1,082 0 100,0 -6 24 

13 1,071 0 100,0 -6 24 
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Anexo C – Distribuições de probabilidade dos resultados de 

trânsitos de potência 
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Figura Anexo.1 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução homotético, modelo B, capacidade de receção igual a 10 MW e 

sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.2 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução homotético, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e 

sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.3 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução homotético, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e 

sorteio de produção com distribuição triangular (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.4 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução homotético, modelo B, capacidade de receção igual a 115% dos 

valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.5 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório, modelo B, capacidade de receção igual a 10 MW e sorteio 

de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.6 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e 

sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.7 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório, modelo B, capacidade de receção pré-determinada e 

sorteio de produção com distribuição triangular (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.8 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório, modelo B, capacidade de receção igual a 115% dos valores 

pré-determinados e sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.9 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção igual a 10 

MW e sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.10 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção pré-

determinada e sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.11 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção pré-

determinada e sorteio de produção com distribuição triangular (imagem ampliada).  
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Figura Anexo.12 – Distribuições de probabilidade dos trânsitos de potência. Com processo de redução aleatório proporcional, modelo B, capacidade de receção igual a 

115% dos valores pré-determinados e sorteio de produção com distribuição uniforme (imagem ampliada). 


