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RESUMO
As decisões de exploração a curto e longo prazo baseiam-se em informações de estudos para
planeamento a longo prazo. O grande problema deste tipo de análise consiste na quantidade
massiva de dados associados. Este artigo apresenta um modelo que permite avaliar os dados
nodais por forma a ser possível carregar informação nos sistemas SCADA. Tonando-os
disponíveis para estudos posteriores.
As injecções nodais, cargas e produtores independentes, são avaliadas tendo em conta a
quantidade e qualidade da informação disponível .
Os resultados consistem nas injecções, representadas por conjuntos imprecisos, para todos os
nós da rede de distribuição sendo a configuração em análise avaliada em função dos limites
operacionais.

1 INTRODUÇÃO
O sistema de distribuição é, normalmente, num sistema emalhado explorado radialmente. As
configurações radiais são seleccionadas atendendo a critérios de qualidade, fiabilidade e
económicos. Para que seja possível proceder a esta selecção é necessário conhecer à partida as
injecções na rede. Estas podem ser positivas ou negativas dependendo de corresponderem a
cargas nodais ou de serem resultado da produção a partir de entidades de produção
independente ligadas à rede de distribuição. No que se refere ao modelo matemático ambas as
injecções são tratadas de forma idêntica.
A evolução dos sistemas SCADA para a distribuição (DMS) [1] em conjunto com a evolução da
capacidade de aquisição, em tempo real, da informação disponível tem permitido uma gestão
mais eficiente da exploração da rede. No entanto, esta eficiência está fortemente dependente da
quantidade e qualidade dessa informação que vai alimentar as ferramentas de análise. O uso de
ferramentas probabilísticas em situações onde o conhecimento estatístico não existe ou
apresenta grandes variâncias podem conduzir a resultados que carecem de significado. Uma
perspectiva possível consiste em incorporar directamente nos modelos as diversas incertezas
presentes, associadas à previsão de consumos futuros e à estimativa de valores em situações
específicas.
A previsão dos comportamentos dos consumidores a partir do conhecimento da sua actividade
conduziu à conceptualização de classes de consumidores. O carácter vago ou impreciso
associado à definição das classes está de alguma forma reflectido na definição de
consumidores típicos (doméstico, industrial, etc.). Esta designação, familiar nos ambientes de
planeamento de redes eléctricas, refere-se a conjuntos de consumidores cujo comportamento
se identifica com um determinado padrão, sem no entanto ser possível quantificar de forma
exacta as grandezas correspondentes.
Esta contribuição apresenta um procedimento sistemático para a alocação de cargas na rede de
distribuição, ao nível das subestações secundárias, que se sustenta na informação disponível.
Esta informação consiste em medidas esparsas ao longo da rede (normalmente nas saídas da
subestações primárias) e em dados técnicos associados aos nós. Como resultados obtêm-se as
cargas estimadas (alocadas) nos nós e os trânsitos de potência activa e reactiva. Os dados
técnicos em conjunto com a experiência acumulada e informações adicionais vão ser tidos em
conta recorrendo a distribuições de possibilidade, que agregam toda a informação disponível,
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para modelizar as injecções. Este processo de preparação da informação será apresentado no
capítulo 2 onde se descrevem os procedimentos para a construção das funções de pertença de
cargas e produtores.
Na secção 3 descreve-se o procedimento de alocação em duas etapas fundamentais. Na
primeira procede-se a uma alocação grosseira que avalia as cargas independentemente da
actual configuração. No passo seguinte as cargas são ajustadas tendo em conta as perdas da
configuração em estudo. Os resultados deste processo fornecem, ao analista, as injecções
imprecisas juntamente com indicadores do estado da rede relativamente à sua actual robustez.
Estes resultados servirão como dados para posterior análise com recurso a outras ferramentas
do SCADA.
A secção 4 apresenta um caso estudo usando um exemplo ilustrativo.

2 MODELOS IMPRECISOS
2.1 Incerteza base

A estimação de cargas é difícil de modelizar: na maioria das vezes os dados são pouco exactos
ou incertos não modelizáveis com recurso a métodos probabilísticos quando não existe
disponível informação histórica. Contudo a incerteza associada a esta informação é muitas vezes
demasiado importante para ser ignorada. O conhecimento é vago e deriva muitas vezes de
declarações qualitativas realizadas por peritos e, mais vulgarmente, do recurso à definição de
consumidores típicos, com o intuito de incluir no planeamento eléctrico dados externos sobre a
actividade económica ou ainda considerar de forma sistemática lacunas na informação relativa
ao futuro. A inclusão deste tipo de informação é feita recorrendo aos conjuntos imprecisos.
Actualmente é frequente a estimação de diagramas típicos junto das subestações secundárias
da distribuição usando ferramentas apropriadas que extraem informação dos ficheiros
comerciais [5] e procedendo a filtragem a agrupam em classes, usando técnicas de Clustering,
sobre a evolução típica das curvas de carga. A representação de cada classe de consumos por
um único protótipo poderia ser uma solução adequada a algumas situações no entanto seria
uma atitude redutora atendendo aos elementos disponíveis. Por outro lado, representar uma
classe por um único diagrama seria esquecer a natureza qualitativa da questão que se traduz
na referência frequente a cargas como: "diagrama de cargas de um consumo do tipo industrial"
o que demonstra o carácter vago da descrição. Estas afirmações englobam uma quantidade
apreciável de informação que de forma alguma pode ser ignorada. Por estes motivos optou-se
por uma descrição (imprecisa) de classe de consumos calculando o mínimo e máximo dos
diagramas em cada uma das n dimensões e determinando a amplitude da variação possível
para cada degrau do diagrama de cargas.
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Fig. 1 – Diagrama impreciso

0

0.5

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Generated Power (p.u.)

p
o
s
s
i
b
i
l

Generated Power (p.u.)

p
o
s
s
i
b
i

0

0.5

1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

(a) mini-hídrica c/ regulação (b) mini-hídrica s/ regulação

Generated Power (p.u.)

0

0.5

1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

(c) gerador eólico
Fig. 2 Modelos imprecisos para produtores

independentes



Obtém-se com este procedimento a tipificação dos diagramas de carga de uma forma
imprecisa, com indicação, para cada intervalo de tempo, da distribuição da possibilidade de
ocorrência de valores de potência - graficamente, tal corresponde de certo modo a representar
um diagrama típico por uma "mancha", densa em volta do diagrama identificado com o
protótipo e progressivamente mais esbatida à medida que os valores dele se afastam como
surge ilustrado na figura 1 onde se apresenta um diagrama com 7 períodos de tempo. As
distribuições de possibilidade para cada instante podem ser aproximadas por funções
trapezoidais tal como ilustrado na figura.
Por outro lado, as distribuições de possibilidade parecem adequadas a modelizar estimações
típicas como “cerca de 20” ou “mais ou menos 100, mas não menos que 20 e não mais que 110”.
No que respeita aos produtores a partir de energias renováveis usamos funções distribuição de
possibilidade trapezoidais quer para as centrais mini-hídricas quer para as eólicas. Estes
modelos de inferência têm em conta regras técnicas e legais assim como informações adicionais
sobre regularidade da fonte de energia primária.
As centrais mini-hídricas com regulação produzem potência com uma função quase linear do
caudal turbinado. Essa linearidade não é válida, no entanto, para valores de caudais muito
baixos. Por outro lado sabe-se que, habitualmente, a câmara de carga é mantida como reserva
para ser turbinada no período de ponta. Sabe-se ainda que há limites técnicos, máximos e
mínimos, para a potência produzida.
A modelização base representa a incerteza associada a uma situação considerada normal,
correspondente à hipótese de existir regularidade associada aos caudais. Esta abordagem
semântica conduziu à representação da distribuição de possibilidade de produção deste tipo de
centrais, com recurso a funções trapezoidais, figura 2(a).
As centrais com turbinas a hélice (Propeller), sem capacidade de regulação, destinam-se a
funcionar praticamente sempre à plena carga, desde que o caudal necessário esteja
disponível. Se as condições necessárias estiverem garantidas a potência instantânea destas
unidades manter-se-á numa gama de valores entre os 80 e os 110% da potência nominal.
Sabe-se ainda que tal como acontece para o grupo anterior, a água da câmara de carga é
sempre guardada para turbinar na hora de ponta. Perante estas condicionantes, e admitindo
que as condições de funcionamento são as típicas, podemos afirmar que uma central deste
tipo terá uma forte possibilidade de estar a funcionar à potência nominal, assim, nesta situação
e para as condições típicas de funcionamento, a função de pertença da potência produzida
encontra-se representada pelo gráfico da figura 2(b).
Relativamente às centrais eólicas pode afirmar-se que há basicamente dois tipos de turbinas
eólicas, com stall control e com pitch control. Existe ainda um terceiro tipo de centrais com
geradores de velocidade variável cujas características de diferenciação relativamente às
turbinas com pitch control são um ligeiro alargamento das velocidades de control-in e control
off. De forma análoga ao processo descrito para o caso dos produtores hídricos, parte-se, para
a modelização dos produtores eólicos, do pressuposto que é conhecida a potência prevista ou
efectivamente instalada no parque. A informação acessível sobre a produção eólica consiste
em:

Registos já efectuados da produção efectiva de parques eólicos.
Opiniões de peritos que sabem o que esperam da produção de um possível parque
eólico.
Informações sobre previsões de vento.

Tal como foi feito para os aproveitamentos mini-hídricos, também se faz para os eólicos, a
modelização base para a situação considerada normal, admitindo falta de informação adicional
sobre o vento. Conhece-se, a partir de informações de peritos, que quando se projecta um
parque eólico, a velocidade do vento apresentará muitas vezes valores entre 5 e 8 m/s o que
corresponde a uma forte possibilidade da potência produzida andar à volta dos 30 a 40% da
potência instalada. A esta gama de potências atribui-se a possibilidade 1. Por outro lado, a
partir das mesmas fontes, sabe-se que há uma possibilidade razoável de não haver vento.
Atribui-se a esta hipótese o valor de possibilidade 0.3, com base no facto de que não é verdade
que os produtores estejam quase sempre parados e que também é bastante possível que não



estejam 50% do tempo a funcionar. Sabe-se ainda que são muito fracas as hipóteses da
central funcionar à plena carga: a este facto atribuímos o valor de possibilidade 0.1.
Por não acrescentar nada à discussão fulcral desta comunicação não se abordam aqui os
aspectos relativos à modelização da potência disponível num parque eólico com turbinas com
stall control. Os procedimentos e tipo de conclusões são idênticos.
As centrais diesel e de co-geração não dependem de processos naturais, pelo que a
metodologia geral seguida para a modelização da incerteza dos produtores dependentes de
energias renováveis não é aqui necessária. Há, no entanto uma incerteza não probabilística
associada à previsão ou estimativa de produções futuras, uma vez que se trata de um
processo de planeamento muito dependente de dados externos sobre a actividade económica,
nomeadamente no caso da cogeração. As centrais diesel dependem apenas do combustível. A
sua modelização obtém-se a partir da construção de modelos idênticos aos desenvolvidos para
os consumos, com uma distribuição de possibilidade como a que se apresenta na figura 4.
A distribuição de possibilidade será o resultado de uma avaliação de apreciações realizadas
por peritos. A intervenção de peritos em relação à análise de futuras produções tem a ver
sobretudo com as estimativas e assume vulgarmente a forma de declarações qualitativas como
"cerca de 5MW" ou "nunca menos de 4MW, nem mais de 8MW". A representação destas
declarações pode ser feita com modelos imprecisos trapezoidais ou triangulares como sugerido
na secção 2.
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Figura 4 - Distribuição de possibilidade de produção de uma central
diesel

Tal como já se afirmou em relação aos consumos a modelização das centrais diesel, que não
dependem de fenómenos naturais, resulta da transformação das declarações e pode conduzir
a diversas formas de funções de pertença, de construção mais ou menos laboriosa. No
entanto, para maior facilidade de inclusão nos modelos são usadas formas simples que
representam a informação.
Os detalhes sobre esta abordadgem relatimente às unidades de produção independente podem
ser analisados em [2].
2.2 Inclusão de informações adicionais sobre regularidade

Relativamente às centrais mini-hídricas e eólicas, cujo processo de transformação de energia
depende de energias renováveis há que entrar em consideração com uma outra fonte de
informação (por vezes acessível), a regularidade associada ao elemento primário para a
conversão da energia. A inclusão desta informação nos modelos é idêntica na forma para
ambos os casos, havendo no entanto particularidades específicas a cada situação.
A inclusão dos aspectos de irregularidade na energia primária com consequências na potência
produzida pelas unidades de produção independente é modelizada considerando o
pressuposto de que a incerteza base resulta de uma situação normal, isto é, supondo o caudal
regular no caso dos produtores hídricos e regularidade do vento no caso dos produtores
eólicos para além de todos os outros pressupostos na modelização e já apresentados.
Exemplos da distribuição base de potência surge representada na figura 2. No entanto, o
conhecimento associado à produção pode ser enriquecido se existirem informações adicionais
sobre a regularidade dos elementos primários da energia. Perante um cenário de existência de
informação extra sobre os caudais ou ventos recorre-se a um processo de composição da
incerteza base com informação adicional disponível.



A imprecisão base é alterada recorrendo a funções representativas da especificação pelo perito
de informações adicionais sobre a regularidade do caudal. Essas especificações vão dar
origem à construção de funções de graduação ou quantificadores linguísticos cujas funções de
pertença se podem ver representadas na figura 5 e descrita linguisticamente em (1).
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A composição dos modelos base com as funções descritas conduz-nos modelos mais finos que
traduzem mais fielmente a quantidade de informação alargando ou reduzindo a incerteza base.

3 MODELO OPERACIONAL

3.1 Alocação grosseira
Os pontos de injecção são os nós de média tensão onde estão localizadas as subestações
secundárias de distribuição ou os produtores independentes. Estas subestações podem ser
públicas ou privadas e foram classificadas em agrupamentos em função do tipo, quantidade e
qualidade de informação disponível:
Grupo 1 – Agrupa as cargas com um mínimo de informação disponível. Corresponde à situação
onde apenas existe a informação sobre potência instalada e eventualmente registos de potência
máxima. A incerteza associada a este grupo é modelizada tendo em conta a experiência do
operador e a parâmetros resultantes do cálculo como se explica no capítulo seguinte.
Grupo 2 – Agrupa cargas com informação dos serviços comerciais, registos de energias e/ou
registos de potências máximas. Esta informação pode existir numa base de tempo mensal para
três, dois ou apenas um período correspondendo a registos de consumo de energia nas horas de
ponta, cheias e vazio, cheias e vazio ou só cheias. A cada intervalo pode ser associada um
função de pertença que modelize a incerteza tendo por base
Grupo 3 – Constituído pelas cargas do grupo 2 com informação adicional dos diagramas típicos
numa base de tempo diária (24 horas). A figura 1 apresenta um diagrama com sete períodos
onde a zona sombreada representa a mancha de incerteza associada aos diagramas para os
diferentes períodos de tempo.
Grupo 4 – Corresponde às injecções onde se conhecem medidas em tempo real disponíveis a
partir do SCADA. Estas medidas podem ser de potência activa e reactiva ou de correntes. Esta
informação, como é óbvio, é determinística.
Grupo 5 – Agrupa os produtores independentes quer a partir de energia convencional quer a
partir de energia renovável. Estas injecções sofrem, em termos matemáticos, um tratamento
idêntico aos grupo 1 e 2 com a diferença que têm o sinal contrário.
Após a construção dos modelos imprecisos inferidos a partir da informação disponível dando
origem a injecções modelizadas por distribuições de possibilidade, desenvolve-se a fase
seguinte.
O primeiro passo consiste em identificar todas as sub-árvores independentes (com uma medida
válida na raíz) Cada sub-árvore é analisada independentemente e será tratada como carga tipo
4 relativamente à árvore-mãe. Para cada árvore independente e período de análise (para
estudos em tempo real o instante será o da hora do estudo), inicia-se o processo alocando
sucessivamente as cargas com menor índice de incerteza associada.



Assim, segue-se o cálculo da potência média por grupo 2 e 3, Proot.ave2 e Proot.ave3, com base
nos registos de energia e a estimação da potência máxima para os grupos (

peak.rootP~ ) com base

nos registos conhecidos. No caso de não haver registos esta será estimada usando um factor
definido pelo operador, kload.rated., e usado por defeito.
A expressão (2) descreve este processo.

[ ]∑+∑=

wn peakwith unkno
all loads load.ratedP~.load.ratedk

 peakwith known
all loads load.peakP~root.peakP~ (2)

O passo seguinte consiste no cálculo da relação entre as potências médias e os valores
máximos. Esse cálculo corresponde à uma razão imprecisa pelo que se aplica o método
apresentado em [5] por Lee e Li para a obtenção do valor determinístico klroot.ratio.PE que resulta da
eliminação da incerteza do valor impreciso.

peak.rootP~
3ave.rootP~2ave.rootP~

PE.ratio.rootk~
+

= (3)

A obtenção de klroot.ratio.PE permite calcular as potências instantâneas das cargas tipo 2 uma vez
que as tipo 3 estão definidas à partida. O passo seguinte consiste em calcular as potências para

as cargas tipo 1, 1ave.rootP~
 o que é feito utilizando (4) a partir do conhecimento do factor

klroot.ratio.PE calculado para a rede.
.

∑=

1 class
loads all peak.loadP~.PE.ratio.rootk1ave.rootP~

(4)
A soma das potências assim calculadas não vai corresponder à medida da raiz. Um processo de
correcção é aplicado a todas as cargas de forma a que a soma das potências, após retirada a
incerteza pelo mesmo processo anterior (centro de gravidade), seja coerente com a medida da
raíz. Esta metodologia repete-se para todas as árvores com medida válida na raíz. De notar que
os produtores independentes em termos de cálculo serão tratados como cargas tipo 1 ou 2
modelizados como apresentado na secção 3 como injecções negativas
A alocação reactiva segue o mesmo procedimento residindo a diferença fundamental na
quantidade e qualidade de informação disponível. No caso de não haver registos sobre o factor
de potência este deverá ser estimado com base nos valores típicos e nas regras existentes para
cargas e produtores independentes.

3.2 Conceito de robustez e severidade
A cargas e a produção dispersa são estimadas em avanço com recurso a distribuição de
possibilidade (injecções incertas) esta situação implica que as restrições associadas a limites
térmicos e de tensão na rede que devem ser cumpridas terão carácter impreciso. Introduz-se
aqui o conceito de robustez que permite lidar com restrições deste tipo [4 e 6] e que se encontra
ilustrado na figura 5.
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Fig. 5 - Ilustração de robustez

Um elemento é robusto em relação a uma determinada restrição se a restrição é cumprida para
todos os valores possíveis da variável imprecisa., nesse caso β=1. Caso contrário, se, para
algum valor da variável há violação da restrição, βelement iguala o valor da máxima possibilidade
para a qual há violação. Na figura 5 o elemento da esquerda não é robusto, ou apresenta
robustez nula, enquanto os outros apresentam robustez 0.22.
Um índice global de robustez, βConfiguration, que avalia a configuração da rede concentra a
informação da robustez fornecendo aos operadores  a informação do risco associado a uma
determinada configuração.

elementelementionConfigurat min β=β
(5)

3.3 Ajustamento considerando as perdas
Após a estimação grosseira das cargas prossegue-se com a fase seguinte que consiste num
ajuste por inclusão das perdas ne rede.
O processo deve fornecer resultados em tempo real e foi desenvolvido introduzindo algumas
simplificações. Partiu-se do princípio que a rede será explorada com um perfil nivelado de
tensões à volta da tensão nominal.
Pode-se afirmar que a tensão assumirá valores próximos de 1 p.u. não baixando para além de
0.95 p.u. e não subindo acima de 1.05 p.u.. Esta declaração está modelizada na  figura 6.
Podemos ainda afirmar que o argumanto da tensão não é muito importante, se pensarmos em
termos de estimação) uma vez que as redes são explorados com diferenças de argumantos
muito pequenos.
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Fig. 6 - Incerteza associada à tensão

Estas premissa conduzem-nos à estimação das perdas recorrendo às expressões (6 e 7).
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jU~
1

chijlossesbranP~

(6)




 ⋅+⋅= 2Q~r2P~x.
2

jU~
1

chijlossesbranQ~

(7)
À medida que as perdas são calculadas as injecções estimadas na primeira fase são ajustadas



seguindo um processo do topo para as folhas de cada sub-árvore. Contudo, devido às
simplificações introduzidas, os resultados não são coerentes com o fluxo de cargas impreciso.
Um ajuste final será feito de forma equitativa a todas as cargas.

4 CASO ESTUDO
Um caso estudo ilustra o desempenho da metodologia apresentada. O caso tratado é uma rede
com 20 injecções e 9 nós. A figura 7 apresenta a configuração da rede e os dados por grupo
estão descritos na tabela 1. Existe também uma medida válida no nó 0 igual a 6+j2 p.u. As
cargas supõem-se modelizadas usando os modelos descritos na secção 3 de forma a capturar a
incerteza. Os resultados dessa modelização por questões de simplicidade são funções de
pertença triangulares e o processo de inferência não será apresentado aqui.
Na figura G1 agrupa as cargas 1 e 2, G2 as carga 3 e 4, G3 as cargas 7 e 8, G5 as cargas 13 a
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Figura 7-Topologia da rede

20 e G7 a carga 21. A relação entre a potência activa e reactiva, tan ϕ, é estimada para toda a
rede como sendo 0.4.
As tabelas II e III e IV agrupam os resultados para as cargas e trânsitos de potência alocados e
as perdas nas linhas.

               TABELA I – Dados das Injecções
Injecção Potência

nominal(p.u)
Tipo Informação para a

hora de estudo (p.u.)
load01 1,6 1 …
load02 0,5 1 …
load03 0,8 1 …
load04 1,6 1 …
load06 0,9 5 …
load07 0,08 1 …
load08 0,25 2 0,2
load09 0,5 3 0,12
load10 1,6 1 …
load11 0,07 1 …
lload12 0,03 1 ..
load13 0,8 1 ..
load14 0,5 3 0,12
load15 0,8 1 ..
load16 0,25 1 ..
load17 0,02 3 0,02
load18 0,9 2 0,08



load19 0,08 1 …
load20 0,25 2 0,2
load21 0,5 3 0,12

Uma vez que não se descreve aqui o processo de inferência cujos detalhes podem ser vistos em
[2] optou-se, com propósitos ilustrativos, por considerar a incerteza nas cargas modelizada com
recurso a funções de pertença triangulares.

TABELA II – Cargas estimadas
Node P(p.u) Q(p.u.)
load01 1,000 1,25000 1,5000 0,40000 0,50000 0,60000
load02 0,08039 0,09475 0,11318 0,01576 0,01897 0,02219
load03 0,58643 0,60777 0,66988 0,11496 0,12313 0,13131
load04 1,000 1,25000 1,5000 0,40000 0,50000 0,60000
load06 0,69470 0,69460 0,69480 0,01363 0,01362 0,01364
load07 0,09924 0,09925 0,09925 0,01946 0,01945 0,01947
load08 0,15274 0,16332 0,17417 0,01838 0,02219 0,03202
load09 0,08039 0,09475 0,11318 0,01576 0,01897 0,02219
load10 1,25000 1,25000 1,25000 0,50000 0,50000 0,50000
load11 0,02010 0,06664 0,11318 0,00394 0,01300 0,02219
load12 0,02346 0,02513 0,02680 0,00460 0,00493 0,00525
load13 0,05864 0,06282 0,06699 0,01150 0,01231 0,01313
load14 0,08039 0,09475 0,11318 0,01576 0,01897 0,02219
load15 0,58643 0,60777 0,66988 0,11496 0,12313 0,13131
load16 0,14333 0,16332 0,17417 0,01838 0,02219 0,03202
load17 0,09378 0,10348 0,11318 0,01838 0,02029 0,02219
load18 0,69470 0,69460 0,69480 0,01362 0,01363 0,01364
load19 0,09924 0,09925 0,09925 0,01945 0,01946 0,01947
load20 0,15274 0,16332 0,17417 0,01838 0,02219 0,03202
load21 0,08039 0,09475 0,11318 0,01576 0,01897 0,02219

Na tabela III para além dos trânsitos de potência nas linhas apresentam-se os resultados da
robustez avaliada para todas as linhas.. Na linha 1-2 foram ultrapassados os limites técnicos.

                                                              TABELA III - Transitos de Potência nas linhas
Line P(p.u.) Q(p.u.) Lim �
45 1,330 1,344 1,368 0,515 0,518 0,522 2 1
46 1,836 1,857 1,919 0,614 0,623 0,631 2 1
48 0,251 0,262 0,273 0,037 0,041 0,051 2 1
13 1,373 1,436 1,503 0,524 0,536 0,549 2 1
12 1,850 1,926 2,038 0,218 0,239 0,272 2 0,5
47 0,694 0,694 0,694 0,013 0,013 0,013 2 1
49 0,080 0,094 0,113 0,015 0,018 0,022 2 1

                                            TABELA IV - Resultados do valor com possibilidade 1 das perdas
Losses(p.u.)

line p(p.u.).10-3 q(p.u.) 10-3

45 4,19000 1,68000
46 4,19000 1,68000
48 0,00015 0,00006
13 0,00473 0,00189
12 0,00168 0,00068
47 0,00000 0,00000
49 0,00006 0,00006



Os resultados obtidos com este procedimento simplificado foram muito semelhantes aos obtidos
correndo um fluxo de cargas introduzindo como dados os valores alocados para as cargas. Esta
constatação justifica a validade do modelo utilizado.

5 CONCLUSÕES
Os sistemas de informação fornecem actualmente um volume considerável de dados. Os
engenheiros devem ser capazes de tratar essa informação e desenvolver ferramentas que lhes
permitam tirar partido de todos os meios disponíveis. Por outro lado os modelos devem ser
suficientemente flexíveis e simples de forma a permitirem análises em tempo real.
Esta abordagem apresenta uma metodologia que permite estimar as cargas para um
determinado instante em estudo e simultaneamente fornecer indicações sobre o estado da rede
relativamente aos limites técnicos. Os resultados estão preparados para alimentar qualquer outra
ferramenta de análise que venha a correr sobre a rede.
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