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Resumo 
 

A capacidade máxima de condutores aéreos para o transporte de corrente elétrica numa rede de 
transporte e distribuição de energia elétrica (TDEE) é, direta ou indiretamente, determinada com base 
no comportamento térmico desses condutores. A estimativa ou predição desta capacidade de um modo 
dinâmico, usualmente designada por dynamic (thermal) line rating (DLR), tem vindo a ser alvo de 
crescente interesse e desenvolvimento, por se revelar uma ferramenta eficaz na minimização da 
necessidade de ampliação da rede de TDDE em sistemas electroprodutores com crescente procura 
energética e com o consequente aumento do número de fontes produtoras de energia, nomeadamente 
fontes renováveis descentralizadas. 

No âmbito de um projeto geral que integra o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica, 
modelos de otimização e interfaces de apoio à gestão, é objetivo desta dissertação o desenvolvimento 
de um modelo numérico que possibilite a análise dinâmica da capacidade de transporte de corrente de 
qualquer rede de TDEE, evidenciando os benefícios dessa análise em regiões remotas com elevada 
exploração de recurso eólico. 

A formulação matemática do comportamento térmico de condutores aéreos permitiu desenvolver um 
modelo numérico em software MatLab® que tem em conta as variáveis meteorológicas, eventualmente 
obtidas em tempo real. Numa primeira fase foi desenvolvido um modelo numérico de validação com os 
exemplos do relatório CIGRÉ, que se verificou constituir um excelente protótipo ao desenvolvimento da 
versão final que se adequa a uma aplicação real como se demonstra para três situações de um caso de 
estudo. 

A metodologia usada, para determinar a capacidade máxima de uma linha, passa pela identificação do 
troço mais limitativo. Para esse efeito atribuiu-se a cada troço de linha elétrica diferentes valores 
horários de irradiação solar, velocidade média e ângulo de incidência do vento, e temperatura ambiente. 

A validação da fiabilidade do modelo recorreu a um caso de estudo real de uma zona interior do país, 
conhecida por Pinhal Interior que integra 46 linhas elétricas de muito alta tensão (220 kV e 150 kV) 
constituídas por diferentes tipos de cabos condutores. 

A análise DRL para i) um dia de verão com eolicidade crescente, ii) um dia típico de verão e iii) um dia 
típico de inverno, permitiu comprovar a generalidade e adequabilidade do modelo a situações reais. 
Permitiu ainda observar os impactos dos diversos parâmetros meteorológicos no comportamento 
térmico de condutores aéreos e, consequentemente, na sua capacidade de transporte de corrente 
elétrica. O detalhe utilizado na avaliação das perdas térmicas por efeito convectivo permitiu concluir que 
a velocidade do vento, dentro do intervalo de valores estudado, tem uma importância muito significativa 
no arrefecimento dos condutores. Este facto demonstra a relevância de uma análise dinâmica da 
capacidade de transporte de corrente elétrica em regiões de elevada eolicidade. 

Os estudos desenvolvidos permitiram demonstrar a mais-valia da análise de DLR na gestão de sistemas 
de transporte de energia, no apoio às decisões de alargamento das redes de TDEE e no contributo para 
a espectável evolução para redes inteligentes. Com efeito, o modelo é passível de ser aplicado a 
múltiplas regiões adjacentes na perspetiva da otimização da produção face ao consumo local por forma 
a diminuir as correntes elétricas de interligação regional. 

 

Palavras-Chave: Redes elétricas, capacidade dinâmica de transporte de energia, gestão do 
congestionamento de redes, comportamento térmico de condutores aéreos, transporte de energia. 
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Abstract 
 

The determination of the real-time maximum current in a conductor for the overhead line safe and 
reliable operation is defined as dynamic (thermal) line rating (DLR). The DLR methodologies are directly 
based on a thermal balance of the overhead conductors and have been subject, over the last years, to a 
great deal of interest and improvements, since they provide a cost-effective tool to maximize the 
capacity of powerlines and, therefore, reduce or delay the need to reinforce the transmission and 
distribution (T&D) networks, which are becoming increasingly difficult to implement. A DLR operation 
may be particularly useful for power systems experiencing an energy demand increase with a 
consequent rise on the number of power stations, generally dispersed, and using renewable sources. 

The development of the present numeric model for DLR analysis of any T&D network was conceived as 
a part of a GIS interface, for decision making support, that also integrates optimization models and 
meteorological data gathering and processing. The DLR analysis is particularly useful for the transmission 
lines connecting the remote locations with high power generation from renewable resources, namely 
from wind exploration power plants. 

The mathematical formulation of the thermal behavior for the overhead conductors (OHC) lead to the 
development of a numerical model in MatLab® based on the meteorological conditions, eventually in 
real-time, for the power line. The first numerical model, developed for verification purposes against the 
examples of CIGRÉ report, turned out to be an excellent prototype for the development of a final version, 
suitable to study real life situations, as shown by three examples of a case study. 

The methodology used to compute the maximum current capacity of an overhead line requires to 
identify its most limitative span. This is done by assigning to each span, for all the lines of the network 
under analysis, a set of hourly values for solar irradiation, wind average speed and incidence angle and 
air temperature. 

To verify the model reliability, a real case study of a Portuguese region, known as Pinhal Interior, was 
used. The area under study has 46 high voltage lines (220 kV and 150 kV) with different types of electric 
cables. 

The DLR analysis for i) a summer day with rising wind velocities, ii) a typical summer day and iii) a typical 
winter day, confirmed the generality, versatility and applicability of the model for real situations. 
Furthermore, it enables the assessment of the impact for different meteorological parameters on OHC’s 
thermal behavior, hence, on their ampacity. The evaluation of heat loss by forced convection makes 
clear that wind speed, for the set of values under study, has a very large contribution to the conductor’s 
cooling. This fact also highlights the importance of that kind of analysis for remote regions with high 
contribution of wind power production. 

These studies emphasized the interest of a DLR analysis, as a power management and decision making 
support tool for network enlargement planning, and contribute to smart grid implementation. In fact, 
the present model is applicable to modeling a limited set of adjacent regions in order to optimize the 
local offer-demand balance and reduce the electric currents in the inter-regional connections. 

Keywords: Dynamic line rating, ampacity, line congestion management, thermal balance of overhead 
conductors, power transmission.
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Capítulo 1 - Introdução 
 

 

A procura de melhores condições de vida associada ao aumento da população mundial e a outros fatores 
traduz-se, apesar de alguma recente tendência de abrandamento, num aumento do consumo 
energético. Esse abrandamento do crescimento do consumo é consequência, não só do abrandamento 
da economia, mas também de um uso mais eficiente da energia por parte de pequenos e grandes 
consumidores como resposta aos elevados preços no mercado. No entanto, o mercado energético 
mundial tem revelado capacidade de adaptação a estas alterações. De facto, ao mesmo tempo que o 
consumo e os preços aumentam, o mercado mostra evolução e inovação, respondendo com um 
aumento crescente da variedade de fontes produtoras de energia [1]. 

O aumento da produção decorrente do aumento da procura implica, por sua vez, um aumento da 
capacidade de transporte e distribuição. A alocação e construção de centrais de produção de energia é, 
relativamente, fácil mas tem-se verificado uma dificuldade crescente na construção de novas linhas de 
transporte e distribuição de energia elétrica (linhas de TDEE). Para responder a este desafio, os vários 
agentes dos sistemas electroprodutores dos países desenvolvidos, em particular os responsáveis pelas 
redes de TDEE, têm vindo, desde os anos 80, a procurar soluções de otimização/maximização da 
capacidade de transporte das linhas de TDEE1. A metodologia mais utilizada para aumentar a capacidade 
de transporte das linhas elétricas é, de acordo com a bibliografia de referência, o dynamic line (thermal) 
rating – análise dinâmica da capacidade máxima da linha [2]–[4]. 

Ao elevado custo de construção e operação de novas linhas elétricas, acresce a necessidade de avaliação 
dos impactos ambientais relacionados com a ocupação de terrenos e a presença de campos 
eletromagnéticos, que a sua existência acarreta. O dynamic line rating (DLR) oferece a possibilidade de 
poupança substancial dos custos, uma vez que o aumento da capacidade de transporte das linhas já 
existentes, possibilita, na maioria dos casos, o adiamento da construção de novas linhas elétricas [2], [3], 
[5], [6]. 

Os operadores das redes de TDEE assumem, na maioria dos casos, que os condutores elétricos possuem 
uma capacidade de transporte de corrente elétrica constante. Por este motivo, o cálculo da capacidade 
de transporte de corrente elétrica é baseado em considerações conservadoras das condições 
meteorológicas, nomeadamente de temperatura ambiente, velocidade do vento e irradiação solar. Os 
valores típicos destes parâmetros para o referido cálculo apresentam-se na Tabela 1. Pelo mesmo 
motivo, a temperatura superficial máxima do condutor é também fixa de forma conservadora, 
normalmente com o valor de 80°C [2]. 

 

Tabela 1 - Valores dos parâmetros meteorológicos utilizados para o cálculo da capacidade de transporte de corrente elétrica, 
numa metodologia conservadora [2]. 

Temperatura ambiente 40℃  

Velocidade do vento 0,61 �/� 

Irradiação solar 1000 �/�� 

 

                                                           
1 utilizar-se-á a designação simplificada de linhas elétricas para referir linhas de transporte e distribuição energia 
elétrica. 
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As condições meteorológicas nunca são constantes, pelo que, numa situação de condições 
meteorológicas favoráveis, i.e., na presença de temperatura ambiente abaixo dos mencionados 40°C, na 
presença de vento com velocidade superior ao valor mínimo assumido, ou em situações de 
nebulosidade, um valor mais elevado de corrente elétrica pode ser transportado pelos condutores 
elétricos sem que seja ultrapassada a temperatura superficial máxima estabelecida/permitida. 
Metodologias DRL têm sido, por esta razão, crescentemente implementadas nas redes de TDEE de 
alguns países com a finalidade de aumentar a capacidade de transporte de corrente elétrica. Um sistema 
DRL pode proporcionar ainda um aumento acrescido da capacidade de transporte de corrente elétrica, 
em períodos de tempo reduzidos, se for considerada a inércia térmica dos condutores, i.e., a capacidade 
de acumulação de energia térmica no interior do condutor [2], [3], [5], [7]–[11]. 

A Figura 1 ilustra o acréscimo de capacidade de transporte de corrente elétrica disponibilizado por um 
sistema DRL. 

 

Figura 1 - Curva de duração da capacidade de transporte de corrente elétrica disponível. Fonte:[12] 

No âmbito do TDEE, podem classificar-se os métodos de line rating em duas categorias: estático (static 
line rating) e dinâmico (dynamic line rating). O static line rating é amplamente utilizado devido à sua 
simplicidade e à não necessidade de monitorização das condições meteorológicas e consequente 
instalação de sensores nas linhas elétricas. A implementação de uma metodologia de static line rating 
para os diversos tipos de condutores que constituem uma linha elétrica de uma determinada região é 
feita através da análise histórica dos dados meteorológicos dessa região. É frequente a determinação do 
static line rating de uma linha elétrica para períodos sazonais. Por exemplo, a REN – Rede Eléctrica 
Nacional, S.A. utiliza a classificação: Primavera, Verão, Outono e Inverno na determinação do static line 
rating da sua rede de TDEE [2], [13]. 

O dynamic line rating pode ser implementado por métodos online e offline. 

O método online exige a monitorização da temperatura superficial ou da tensão do condutor e das 
condições meteorológicas ao longo de todo o trajeto da linha elétrica. A temperatura superficial do 
condutor é monitorizada através da instalação de sensores de temperatura nalguns pontos do trajeto 
da linha elétrica. A supervisão da tensão do condutor requer a instalação de monitores em locais de 
maior especificidade. Em ambos os sistemas de monitorização (temperatura superficial ou tensão), a 
informação recolhida pelos sensores é comunicada a uma central computorizada através de um 
dispositivo de comunicação radio instalado no sensor, sendo então, na central, efetuado o cálculo da 
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capacidade de transporte de corrente elétrica dos vários troços de condutor, e por isso daquela linha 
elétrica. 

No método offline, o line rating é obtido exclusivamente pela monitorização das condições 
meteorológicas ao longo do trajeto da linha de TDEE. Este tipo de método pode ainda incluir a 
monitorização do arqueamento do condutor (determinação do ponto mais próximo da superfície do 
solo) com recurso a tecnologia laser. A determinação da capacidade de transporte de corrente elétrica 
da linha é conseguida através de uma serie de cálculos para os vários vãos de linha, os quais têm em 
conta o arqueamento e as condições meteorológicas em cada vão [2]. 

Para a implementação de uma metodologia DRL numa rede de TDEE, ainda que o seu estudo se encontre 
fora do âmbito desta dissertação, é necessário conhecer os limites de corrente em todos os 
equipamentos das sub-estações, para além do limite de corrente determinado para os condutores que 
constituem a linha. Os equipamentos de comutação da subestação são, na generalidade, dimensionados 
para suportar correntes de curto-circuito e têm, por isso, suficiente capacidade de suportar as correntes 
caraterísticas de períodos de sobrecarga contínua. Pelo contrário, as correntes limite que transitam nos 
transformadores elétricos devem ser alvo de avaliação mais cuidada. Sistemas de dynamic rating para 
equipamentos de subestações podem ser implementados através da instalação de sensores para 
monitorização em tempo real da temperatura dos equipamentos, ou através do cálculo da temperatura 
dos equipamentos a partir da medição da corrente que transita nos mesmos, e da monitorização das 
condições meteorológicas no local da subestação [2]. 

No âmbito de um projeto mais geral que integra o desenvolvimento de sistemas de informação 
geográfica, modelos de otimização e gestão de interfaces, é objetivo desta dissertação o 
desenvolvimento de um modelo numérico que possibilite a análise dinâmica da capacidade de 
transporte de corrente de qualquer rede de TDEE. 

No Capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica do comportamento térmico de condutores aéreos, onde 
é apresentada formulação matemática detalhada que sustenta o modelo numérico. O Capítulo 3 
destina-se, maioritariamente, à validação do modelo através de exemplos disponibilizados pela 
bibliografia de referência. No Capítulo 4 é descrita a metodologia utilizada no tratamento das variáveis 
de entrada do modelo numérico sendo testada a aplicabilidade do modelo a uma rede elétrica real. O 
Capítulo 5 apresenta um caso de estudo que pretende demonstrar a generalidade e validade do modelo 
desenvolvido, bem como evidenciar os benefícios de uma análise dinâmica da capacidade de transporte 
de redes de TDEE em regiões com elevada eolicidade, e por isso, elevada exploração de recurso eólico. 
No Capítulo 6 são discutidos os resultados obtidos, sendo o Capítulo 7 destinado às conclusões e 
sugestões de desenvolvimento futuro. 
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Capítulo 2 - Comportamento térmico de condutores aéreos 
 

 

2.1. Avaliação da temperatura de um condutor em operação estacionária ou 
quasi-estacionária 

 

Os parâmetros meteorológicos que influenciam o estado térmico de um condutor elétrico incluem a 

velocidade média, a direção e turbulência do vento, a temperatura ambiente, e a irradiação solar. Se 

estes parâmetros e a corrente elétrica, que atravessa o condutor, se mantiverem estáveis, então não se 

verificará uma variação significativa da temperatura do condutor. Nestas condições, o condutor está em 

equilíbrio termodinâmico, i.e., o calor absorvido pelo condutor (ganhos térmicos) iguala o calor dissipado 

pelo mesmo (perdas térmicas), estando, por isso, o condutor em regime estacionário [3], [4]. 

 

 �� + �� + �� + �� = �� + �� + �� (1) 

onde: 

�� −  aquecimento por efeito de Joule (W/m); 

�� −  aquecimento por efeito magnético (W/m); 

�� −  aquecimento por efeito solar (W/m); 

�� −  aquecimento por efeito coroa (W/m); 

�� −  arrefecimento por efeito convectivo (W/m); 

�� −  arrefecimento por efeito radiativo (W/m); 

�� −  arrefecimento por efeito evaporativo (W/m); 

 

2.1.1. Aquecimento (ganhos térmicos) 
 

2.1.1.1. Aquecimento por efeito da corrente elétrica 
 

A passagem de corrente elétrica num condutor conduz ao seu aquecimento por efeito de Joule, por 

efeito de indução eletromagnética e por efeito pelicular (skin effect na terminologia anglo-saxónica) [3]. 

A resistência do condutor à passagem de corrente elétrica tem como consequência a dissipação de uma 

parte da energia sob a forma de calor – efeito de Joule. 

O efeito de indução eletromagnética traduz-se num aquecimento do condutor devido à ocorrência de 

correntes turbilhonares (também designadas correntes de eddy ou de Faulcout) por histerese e 

viscosidade magnética, com origem no campo magnético variável no tempo. Este fenómeno é, na 

maioria dos casos, negligenciável em cabos elétricos constituídos de materiais não-ferromagnéticos. No 

entanto, o efeito de indução eletromagnética pode ser significativo em cabos elétricos com núcleo em 

aço, uma vez que nestes materiais é produzido um fluxo magnético longitudinal no núcleo de aço, pela 

corrente que transita nos condutores de material não-ferromagnético que o revestem [3]. 
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O efeito pelicular traduz o aumento da resistência do condutor em função da frequência da corrente 

alterna que o atravessa. Um dos métodos para avaliar corretamente o aquecimento por efeito da 

corrente elétrica em condutores não-ferromagnéticos passa pela avaliação do efeito de Joule, corrigido 

de um fator para ter em conta este fenómeno [3]. 

 

Aquecimento por efeito de Joule em condutores não-ferromagnéticos  

A resistência elétrica dos condutores elétricos, �, varia com a temperatura, pelo que para as gamas de 

temperatura consideradas, o aquecimento por efeito de Joule em condutores de materiais 

não-ferromagnéticos é dado por [3]: 

 �� = �� × �� × ��� × ⌈1 + �(�� − 20)⌉ (2) 

 

onde � é a corrente elétrica efetiva, ���  é a resistência DC a 20°C por unidade de comprimento, � é o 

coeficiente de temperatura da resistência por grau Kelvin, e ��  é a temperatura média, em °C, do 

condutor. O fator �� traduz o aumento da resistência por efeito pelicular. A bibliografia sugere a 

utilização do valor 1,0123 para o parâmetro ��. Assim, a resistência à passagem de corrente alterna pode 

ser calculada por [3], [14]: 

 

 ��� = �� ���  (3) 

 

Cálculo do aquecimento por efeito da corrente elétrica em condutores com núcleo de aço  

Para condutores com núcleo de aço o cálculo do aquecimento por efeito da corrente baseia-se na 

igualdade entre a potência alternada e contínua de entrada, para a mesma temperatura média do 

condutor [3]. 

 ���
���� = ���

����  (4) 

 

A corrente contínua da qual resultará numa determinada temperatura de estabilização é determinada, 

e é depois utilizada uma equação empírica para a conversão da corrente contínua em corrente alterna. 

Do mesmo modo, uma vez que é necessário determinar a temperatura para um valor conhecido de 

corrente alterna, a mesma equação empírica é utilizada para avaliar a corrente contínua equivalente e 

por isso o aumento de temperatura a ela devido [3]. 

 �� = ���
����⌈1 + �(�� − 20)⌉ (5) 
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O trabalho experimental desenvolvido por Price e Gibbon [14] com condutores entrançados (o 

entrançamento atenua/elimina os efeitos de indução magnética) permitiu determinar as equações 

empíricas que de seguida se apresentam, para o exemplo de condutores de aço e alumínio com três 

camadas de alumínio (condutor Zebra 428-A1/S1A-57/7): 

 
��� =

���

�1.0123 + 2.319 × 10�� × ���
 

(6) 

 

 ��� = ��� × �1.0123 + 2.36 × 10�� × ���  (7) 

 

Da equação 4 resulta: 

 ���
���

= �
���
���

�
�

 
(8) 

 

Pelo que para condutores com três camadas de alumínio, da equação 7: 

 ���
���

= 1.0123 + 2.36 × 10�� × ���  
(9) 

 

Repare-se que para � = 0: 

 ���
���

= 1.0123 
(10) 

 

O valor 1,0123 traduz o efeito pelicular. O termo com dependência na corrente varia com o tipo de 

construção do condutor de três camadas de aço-alumínio, uma vez que a espessura das camadas difere 

de condutor para condutor [3]. 

O facto de a resistência depender da temperatura média do condutor (��) e de o arqueamento da linha 

depender da temperatura do núcleo do condutor (��) tornam relevante a avaliação da distribuição radial 

de temperatura num condutor elétrico. 

Uma vez que apenas uma quantidade pouco significativa de energia térmica é gerada no núcleo do 

condutor, e assumindo uma geração interna uniforme, pode recorrer-se a uma equação simplificada 

para o cálculo da diferença de temperatura radial [3]. 

 
�� − �� =

��
2��

�
1

2
−

��
�

�� − ��
� ���

�

��
�� 

(11) 
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onde: 

�� −  ganho térmico total por unidade de comprimento (W/m); 

� −  diâmetro externo do condutor (m); 

�� −  diâmetro interno do condutor (diâmetro do núcleo) (m); 

�� −  temperatura superficial do condutor (K); 

�� −  temperatura do núcleo do condutor (K); 

� −  condutividade térmica radial efetiva (W/mK). 

 

O valor médio da condutividade térmica radial efetiva é aproximadamente 2 W/mK. Verificando-se que 

a diferença de temperatura entre o núcleo e a superfície do condutor se encontra no intervalo entre 0,5 

e 7 °C, a bibliografia sugere que se utilize a aproximação �� = �� [3]. 

A equação 11 aplica-se a condutores ocos ou condutores de núcleo de aço. Para condutores de alumínio 

ou de liga de alumínio tem-se �� = 0, pelo que [3]: 

 
�� − �� =

��
4��

 
(12) 

 

2.1.1.2. Aquecimento por efeito solar 
 

Os ganhos térmicos por efeito solar (��) dependem do diâmetro do condutor (e para pequenas 

extensões de condutor, da sua inclinação relativamente ao plano horizontal), da absortividade solar da 

superfície do condutor (��), da intensidade de radiação solar directa numa superfície normal aos raios 

solares (��) e da intensidade de radiação difusa no plano horizontal (�� ), da altura solar (ℎ�), do ângulo 

de incidência dos raios solares relativamente ao eixo do condutor (�), e do albedo da superfície 

envolvente ao condutor [3], [15]. 

Com recurso às variáveis acima descritas, é possível determinar os ganhos térmicos devidos ao efeito da 

irradiação solar. No entanto, os pireliómetros, utilizados para medição da componente direta da 

radiação solar), são demasiado dispendiosos, e os piranómetros, utilizados para medição da 

componente difusa da radiação solar requerem manutenção regular, facto que dificulta a sua operação 

em locais remotos [3]. Por estas razões se opta, normalmente, pela utilização de piranómetros, para 

medição da radiação solar global (�), sendo o aquecimento devido ao efeito solar, utilizando a radiação 

solar global dado por [16]:  

 �� = �� × � × � (13) 

onde: 

�� −  absortividade solar da superfície do condutor; 

� −  intensidade de radiação solar global (W/m2); 

� −  diâmetro externo do condutor (m). 

A absortividade solar da superfície do condutor apresenta valores entre 0,23 e 0,95, sendo por norma 

utilizado, para a maioria das aplicações, o valor de 0,5 [3]. 
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2.1.1.3. Aquecimento por efeito Coroa 
 

A American Standards Association define efeito coroa como uma descarga elétrica luminosa devida à 
ionização do ar que se encontra nas imediações de um condutor elétrico à volta do qual existe um 
gradiente de tensão que excede um determinado valor crítico. Esta descarga é observada à superfície 
do condutor por formação de uma avalanche de eletrões causada quando a intensidade do campo 
elétrico à superfície do condutor excede o referido valor crítico [17], [18]. 

O aquecimento do condutor por efeito coroa é apenas significativo na presença de gradientes de tensão 
elétrica elevados que se verificam durante períodos de precipitação e velocidades de vento elevadas, ou 
seja, quando o arrefecimento convectivo e evaporativo é elevado. Por este facto e uma vez que se 
considera necessário avaliar o limite de capacidade de transporte máximo das linha elétricas tendo por 
base condições meteorológicas desfavoráveis (i.e., que favorecem o aquecimento dos condutores 
elétricos), a inclusão do cálculo do aquecimento por efeito coroa é considerada desnecessária, não 
apresentando por isso uma formulação para o seu cálculo [3]. Segundo o CIGRÉ, e apesar do seu relatório 
incluir o aquecimento por efeito coroa na equação do balanço térmico do condutor elétrico, apenas de 
forma teórica, o aquecimento por efeito de coroa é totalmente anulado pelo elevado valor dos efeitos 
convectivo e evaporativo, característico dos períodos com condições meteorológicas favoráveis à 
ocorrência do efeito corona [19].  

 

2.1.2. Arrefecimento (perdas térmicas) 
 

2.1.2.1. Arrefecimento por efeito convectivo 
 

A superfície (quente) do condutor aquece o ar que lhe é adjacente. Essa camada de ar aquecido é 

afastada do condutor por convecção através de dois mecanismos diferentes. A densidade do ar aquecido 

diminui o que, impulsionado pelo ar envolvente, origina um movimento ascendente designado de 

convecção natural (� = 0), ou a ser afastado da superfície do condutor por ação do vento que lhe incide 

designado por convecção forçada (� ≠ 0). O ar quente que se encontrava adjacente é, pelos fenómenos 

descritos, substituído por ar a temperatura inferior propiciando o arrefecimento do condutor [3], [16]. 

Para a determinação da transferência de calor por fenómenos convectivos é de extrema importância a 

definição dos seguintes parâmetros não-dimensionais: 

i) Número de Nusselt [16]: 

 �� = ℎ� × � ��⁄  (14) 

 

onde ℎ� é o coeficiente de transferência de calor por efeito convectivo (W/m2K), e ��  é a condutividade 

térmica do ar (W/mK); 

 

ii) Número de Reynolds [16]: 

 �� = �� × � × � ��⁄  (15) 
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onde � é a velocidade do vento (m/s), ��  é a viscosidade cinemática do ar (m2/s) e �� é o fator de 

normalização da densidade do ar (�� = � ��⁄ , onde � é a densidade do ar para a altitude do local em 

questão e �� é a densidade do ar ao nível do mar); 

 

iii) Número de Grashof [3]: 

 �� = [�� × (�� − ��)× �] ���� + 273,15� × ��
���  (16) 

 

onde �� é a temperatura superficial do condutor e �� é a temperatura ambiente; 

 

iv) Número de Prandtl [16]: 

 �� = ���� × � ��⁄  (17) 

 

onde ����  é a capacidade térmica específica do ar a pressão constante (J/kgK) e � é a viscosidade 

dinâmica do ar (kg/ms). 

 

As equações empíricas para determinação das variáveis acima mencionadas são [3]: 

 �� = (1,32 × 10��)+ (9,5 × 10��)× �� (18) 

 

 �� = (2,42 × 10��)+ (7,2 × 10��)× ��  (19) 

 

 �� = 0,715 − (2,5 × 10��)× �� (20) 

 

 � = 9,807� ��⁄  (21) 

 

 
�� =

1

2
× (�� + ��) 

(22) 

 

 �� = ���,��×��
��×�������� (23) 

 

A determinação do arrefecimento convectivo vem [3]: 

 �� = � × �� × (�� − ��)× �� (24) 

 

A determinação do número de Nusselt dependerá do tipo de convecção (natural ou forçada), conforme 

se apresentará de seguida. 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 11 

2.1.2.1.1. Arrefecimento por efeito convectivo forçado 
 

Para a gama normal de temperatura da película de ar adjacente ao condutor �� = 0,5 × (�� + ��), o 

número de Nusselt pode ser determinado por [3]: 

 �� = �� × (��)� (25) 

 

onde �� e � são constantes dependentes do número de Reynolds e da rugosidade do condutor, �� . 

 
�� =

�

2 × (� − �)
 

(26) 

 

Tabela 2 - Constantes para cálculo de convecção forçada em condutores de superfície entrançada arrefecidos por fluxo de ar 

constante [3]. 

 �� �� � 

Todas as superfícies 10� a 2,65 × 10� 0,641 0,471 

�� ≤ 0,05 > 2,65 × 10� a 5 × 10� 0,178 0,633 

�� > 0,05 > 2,65 × 10� a 5 × 10� 0,048 0,800 

 

O diâmetro � de cada fio que compõe o cabo condutor é o diâmetro externo, normalmente 

não-ferromagnético. O diâmetro � representa o diâmetro global do condutor apesar do facto dos 

condutores entrançados apresentarem uma área entre 40 a 50% superior aos condutores lisos de 

diâmetro idêntico. Isto acontece porque a camada limite de ar que se encontra adjacente a um fio 

condutor, desagrega-se e reagregra-se ao seguinte, formando zonas de estagnação. As diferenças no 

valor de convecção forçada entre condutores entrançados e condutores lisos são função da rugosidade 

do condutor e do número de Reynolds. 

A direção do vento, i.e., o ângulo de incidência que o vento faz com o eixo do condutor (ângulo de 

ataque) é da maior importância na eficácia do processo de arrefecimento por convecção forçada. O 

número de Nusselt varia com o seno do ângulo de ataque (�) [3]. 

 ��� = ���� × [�� + �� × (��� �)��] (27) 

 

Tabela 3 - Constantes para o cálculo do número de Nusselt em função do ângulo de incidência (ataque) do vento [3]. 

 �� �� �� 

0° < � < 24° 0,42 0,68 1,08 

24° ≤ � ≤ 90° 0,42 0,58 0,90 
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Note-se que quando o vento apresenta direção paralela ao eixo do condutor, i.e. � = 0°, o valor do 

número de Nusselt apresenta o valor de 0,42����, ou seja, 42% do valor que apresentaria para um 

ângulo de ataque � = 90°. Esta contribuição deve-se à turbulência do fluxo de ar causada pela 

rugosidade do entrançamento do condutor. 

Segundo o relatório CIGRÉ [3], para velocidades de vento inferiores a 0,5 m/s é possível demonstrar que 

não existe uma direção do vento preferencial e que é improvável que o número de Nusselt seja inferior 

a 55% do que seria para um ângulo de ataque � = 90°. Assim, o número de Nusselt corrigido �����: 

 ����� = 0,55���� (28) 

 

2.1.2.1.2. Arrefecimento por efeito convectivo natural 
 

O número de Nusselt para o arrefecimento por convecção natural depende do número de Rayleigh 

(produto dos números de Prandtl e Grashof - Tabela 4) [3]. 

 �� = �� × (�� × ��)�� (29) 

 

Tabela 4 - Constantes para o cálculo da convecção natural em condutores aéreos [3]. 

�� × �� �� �� 

10� a 10� 0,850 0,188 

10� a 10� 0,480 0,250 

 

2.1.2.1.3. Arrefecimento por efeito convectivo a velocidades de vento reduzidas 
 

Para velocidades de vento reduzidas (� < 0,5 �/�) o cálculo do arrefecimento pode ter em conta uma 

presença simultânea de convecção natural e forçada, no entanto a bibliografia sugere que se utilize uma 

metodologia em que são determinados três valores de arrefecimento convectivo, escolhendo-se o maior 

dentre estes [3]. 

i) uma vez que não existe uma direção do vento (ângulo de ataque) preferencial, assume-

se um ângulo de 45° para o cálculo da convecção forçada de acordo com as equações 24 e 27; 

ii) o segundo caso consiste em utilizar as equações 24 e 28; 

iii) o terceiro caso consiste no calculo da convecção natural pela equação 24 e 29. 

 

2.1.2.2. Arrefecimento por efeito radiativo 
 

As perdas térmicas por troca radiativa representam, normalmente, uma fração reduzida do total de 

perdas térmicas que contribuem para o arrefecimento do condutor, pelo que é, em geral, suficiente a 

sua determinação pela equação 30 [3], [16], [20]. 
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 �� = � × � × � × �� × [(�� + 273,15)� × (�� + 273,15)�] (30) 

 

onde �, emissividade do condutor, varia entre 0,23 para condutores novos e 0,95 para condutores 

industriais com exposição atmosférica (a bibliografia recomenda o uso do valor 0,5), �� é a constate de 

Stefan-Boltzmann (5,67×10-8 W/m2K4), �� e �� são as temperaturas da superfície do condutor e 

ambiente em °C, respetivamente. 

 

2.1.2.3. Arrefecimento por efeito evaporativo 
 

O efeito evaporativo, consequência de o condutor estar na presença de ar com vapor de água, ou na 

presença de gotas de água à sua volta, não altera significativamente o valor do arrefecimento. Este tipo 

de perda térmica pode, no entanto, representar uma alteração significativa no arrefecimento do 

condutor em situações de elevada precipitação (condutor completamente envolto em água), ainda que 

nestas situações este efeito seja compensado por um aumento do efeito corona. Pelas razões 

apresentadas, e à semelhança do que é sugerido pelo relatório CIGRÉ, o efeito evaporativo é 

normalmente ignorado e não será, por isso, tomado em conta nesta dissertação [3], [4], [19]. 

 

2.2. Avaliação da temperatura de um condutor em operação dinâmica 
 

A equação geral que descreve o comportamento térmico de um sólido homogéneo e isotrópico pode 

expressar-se em coordenadas polares do seguinte modo [3]: 

 ��

��
=

�

� ��
�
���

���
+
1

�

��

��
+

1

��
��

���
+
���

���
� +

�(�,�,�,�,�)

� ��
 

(31) 

onde: 

�� −  capacidade térmica mássica (J/kgK); 

� −  potência por unidade de volume (W/m3); 

� −  raio (m); 

� −  temperatura (K); 

� −  tempo (s);  

� −  comprimento (m);  

� −  densidade mássica (kg/m3); 

� −  conductividade térmica (W/mK);  

� −  azimute (°). 

 

Assumindo a simetria dos condutores cilíndricos de comprimento semi-infinito, os termos � e � podem 

desprezar-se, tendo-se [3]: 

 ��

��
=

�

� ��
�
���

���
+
1

�

��

��
� +

�(�,�,�)

� ��
 

(32) 
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A equação 32 requer o estabelecimento de condições iniciais e fronteira para desenvolvimento de 

solução numérica. Se for assumida uma distribuição radial de temperatura, como a apresentada na 

equação 11 para materiais com núcleo de aço, ou a apresentada na equação 12 para materiais 

monometálicos, obtém-se uma relação fixa entre a temperatura do núcleo �� e a temperatura superficial 

do condutor ��, para uma determinada potência por unidade de comprimento. É, por norma, suficiente 

o cálculo da temperatura média do seguinte modo [3]: 

 
�� =

�� + ��
2

 
(33) 

 

Sendo a massa por unidade de comprimento � =  � × � e � = � �⁄ , onde � é a área da secção recta 

do condutor e � a potência por unidade de comprimento, a equação 31 pode reduzir-se, na forma 

diferencial, a [3], [21]: 

 
� ��

���

��
= �� + �� + �� − �� − �� 

(34) 

 

Para o caso de condutores com núcleo de aço [3]: 

 � �� = ������� + ��ç����ç� (35) 

 

onde os índices � e � se referem às secções não-ferromagnéticas e ferromagnéticas, respetivamente. A 

Tabela 5 apresenta os valores característicos de densidade mássica, capacidade térmica mássica, 

coeficiente de temperatura da resistência, e coeficiente de temperatura � de alguns materiais 

condutores. É de notar que a densidade mássica é praticamente constante para temperaturas superiores 

a 100 °C mas a capacidade térmica mássica varia linearmente com a temperatura [3]. 

 ��(�)= �� × [1 + �(� − 20)] (36) 

Tabela 5 - Dados relativos a alguns materiais condutores para uma temperatura referência de 20 °C [3]. 

Metal �(�� ��⁄ ) ��(� ���⁄ ) ���(�Ω.�) �(1 �⁄ ) �(1 �⁄ ) 

Alumínio 2703 897 28,264 4,03 × 10�� 3,8 × 10�� 

Liga de alumínio 2703 909 32,7 3,6 × 10�� 4,5 × 10�� 

Cobre 8890 383 17,241 3,9 × 10�� 3,35 × 10�� 

Aço 7780 481 287,36(∗) 4,5 × 10�� 1,0 × 10�� 

Alumínio-aço revestido      

20 SA 6590 518 84,80 3,6 × 10�� 1,4 × 10�� 

27 SA 5910 551 63,86 3,6 × 10�� 1,4 × 10�� 

30 SA 5610 566 57,47 3,8 × 10�� 1,4 × 10�� 

40 SA 4640 630 43,10 4,0 × 10�� 1,4 × 10�� 

(*) baseado em 6% de condutividade IACS  
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Se a magnitude de um dos termos à direita na equação 34, especialmente o ganho térmico por efeito 

de Joule ou a perda térmica por efeito convectivo, variarem no intervalo de tempo ��, a temperatura do 

condutor alterar-se-á. Se os ganhos térmicos forem superiores às perda térmicas, �� ��⁄  será positivo e 

o condutor aumentará a sua temperatura no decorrer desse intervalo, caso contrário será negativo e o 

condutor verá a sua temperatura decrescer. 

A equação 34 pode ser resolvida explicitamente apenas se os ganhos e as perdas térmicas forem ambas 

constantes ou variarem linearmente com a temperatura. O aquecimento por efeito de Joule varia 

linearmente com a temperatura média ��, e o arrefecimento convectivo aumenta linearmente com �� 

no processo de convecção forçada, mas varia não linearmente para situações de convecção natural. As 

perdas térmicas radiativas relacionam-se de modo significativamente não linear com a temperatura. O 

aquecimento por efeito magnético é dependente da temperatura, uma vez que quer a histerese e as 

correntes de eddy quer a redistribuição da temperatura devido ao efeito do transformador, todos 

dependem da temperatura do núcleo do condutor. Os ganhos térmicos magnéticos dependem ainda da 

redistribuição de corrente dentro do condutor. Os ganhos térmicos por efeito da radiação solar podem 

considerar-se aproximadamente constantes para intervalos de tempo reduzidos, i.e., menores que um 

vigésimo da constante de tempo térmica. Para efeitos práticos considera-se que a constante de tempo 

térmica � é o intervalo de tempo necessário para que a temperatura de um condutor atinja 63,2% da 

diferença entre o seu valor assimptótico (estacionário) e o valor de temperatura inicial, i.e., 63,2% de 

�� [3]. 

 

2.2.1. Intervalo de tempo de Aquecimento 
 

O balanço térmico descrito pela equação 34 (equação diferencial) pode ser resolvido com recurso a 
integração numérica, no entanto, com algum grau de simplificações é possível obter um resultado 
aproximado por via algébrica. Se as perdas térmicas radiativas forem reduzidas quando comparadas com 
as perdas térmicas por convecção forçada (ou se alternativamente puderem ser linearizadas) e se os 
ganhos térmicos solares e magnéticos forem assumidos constantes, a equação 34 pode ser resolvida da 
seguinte forma [3]: 

 
� =

−� �� ��

��  ����� + ��
��(� − ��)+ (1 + ���)�� �

�� − �

�� − ��
�� 

(37) 

 

Uma vez que � apresenta um valor reduzido (Tabela 5), 

 
� =

−� �� ��
��  ����� + ��

× �� �
�� − �

�� − ��
� 

(38) 

onde, 

����� −  resistência AC por unidade de comprimento à temperatura ambiente (Ω/m); 

� −  diferença entre a temperatura do condutor e a temperatura ambiente (K); 

�� −  diferença inicial entre a temperatura do condutor e a temperatura ambiente no instante �� (K); 

�� −  diferença entre a temperatura assintótica do condutor e a temperatura ambiente (K); 

�� −  capacidade térmica mássica do condutor calculada à temperatura ambiente (J/kgK). 
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A Figura 2 ilustra as características do aquecimento de um condutor elétrico após um incremento 
instantâneo do valor da corrente elétrica que nele transita. 

 

Figura 2 - Características do aquecimento após um incremento instantâneo do valor de corrente elétrica. Fonte:[3] 

 

A constante de tempo de aquecimento �� é dada por [3]: 

 
�� =

� �� ��

�� ��� + ��
 

(39) 

 

Assim, da equação 38 e 39 vem: 

 
� ≅ − �� �� �

����

�����
�       ou       � ≅  �� − (�� − ��)�

�
�

�� 
(40) 

 

A constante de tempo térmica para condutores com núcleo de aço é dada por [3]: 

 

�� =
���� ���� + ��ç� ���ç��  ��

�� ��� + ��
+
��ç� ���ç� �� �

�
��
�

2 � ���
 

(41) 

 

onde ��� é a condutividade térmica radial da secção não ferrosa do condutor. 

Se uma corrente estacionária �� deu origem a um acréscimo da temperatura do condutor para ���, e 
de seguida a corrente é incrementada instantaneamente para ��, resultando num acréscimo da 
temperatura do condutor para  ���, então o intervalo de tempo ��� necessário para a temperatura 
aumentar do valor  ��� para o valor  �� é dado por: 

 
��� ≅ − �� �� �

��� − ��
��� − ���

� 
(42) 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 17 

2.2.2. Intervalo de tempo de Arrefecimento 
 

Se a corrente estacionária num condutor ��, da qual resultou um incremento de temperatura do 
condutor, para ���, for reduzida para o valor ��, com condições atmosféricas constantes, a equação 34 
reduz-se a [3]: 

 

� =
−� � ���

��
��(� − ���)+ �1 +

� �� ���

��
� �� �

��
�
���

− ��

�� − ��
�� 

(43) 

onde: 

�� = ��
������

(1 + � ���)+ �� − � ��
������ ��� 

�� = ��
������ + �� 

 

Uma vez que � apresenta um valor muito reduzido face aos restantes valores (Tabela 5) a equação 43 
pode ser simplificada: 

 

� ≅
−� �� ���

��
 �� �

��
�
���

− ��

�� − ��
� 

(44) 

 

A constante de tempo térmica de arrefecimento de um condutor ��, corresponde ao intervalo de tempo 
necessário para que a temperatura inicial do condutor, desça para 36,8% do seu valor. Para condutores 
com núcleo de aço �� pode determinar-se conforme equação 45 [3]. 

 

�� =
���� ���� + ��ç� ���ç��  ���

��
+
��ç� ���ç� �� �

�
��
�

2 � ���
 

(45) 

 

A Figura 3 ilustra as características do arrefecimento de um condutor elétrico após um decréscimo 
instantâneo do calor da corrente que nele transita. 

O intervalo de tempo ��� necessário para a temperatura do condutor descer de um valor  �� para um 
determinado valor  �� é dado por [3]: 

 

��� ≅ − �� ���
��

��
���

− ��

��
��
���

− ��

� 

(46) 
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Figura 3 - Características do arrefecimento após um decréscimo instantâneo do valor de corrente elétrica. Fonte: [3]. 
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Capítulo 3 - Modelo numérico 
 

 

3.1. Descrição do Modelo numérico 
 

Com o propósito de avaliar e descrever o comportamento térmico de condutores aéreos, e para futura 
implementação no caso de estudo, foi desenvolvido um modelo numérico com recurso ao software 
Matlab®. O desenvolvimento numérico pretende estar de acordo com o descrito no capítulo anterior, 
determinando de forma explícita a temperatura do condutor no instante de tempo � + 1, com base nas 
condições determinadas para o instante de tempo anterior, �. 

 
�(� + 1)= �(�)+ ����(�)+ �� − ��(�)− ��(�)� ×

∆�

����(�)�
� 

(47) 

 

Para validação do modelo é necessária a comparação com exemplos de referência, onde quer as 
características do condutor de referência, quer as condições que influenciam o comportamento térmico 
do condutor, serão reproduzidas.  

 

3.2. Validação do modelo numérico em conformidade com o relatório CIGRÉ 
 

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e o CIGRÉ (Conseil International des Grands 
Réseaux Électriques) publicaram normas para o cálculo da capacidade de transporte de corrente elétrica 
em condutores aéreos. As duas normas usam abordagens diferentes para a determinação da referida 
capacidade mas baseiam-se no mesmo conceito de balanço térmico. Os resultados obtidos pelos dois 
métodos apresentam diferenças inferiores a 10%. No entanto, ao implementar os métodos que se 
baseiam nestas normas, os investigadores devem estar conscientes destas diferenças bem como dos 
resultados experimentais que suportam cada método, no sentido de escolherem o que melhor se 
adequa ao seu caso de estudo [19]. 

Entendeu o autor desta dissertação proceder à validação do modelo, por comparação com os resultados 
descritos no relatório CIGRÉ. Esta escolha ficou a dever-se às principais características do referido 
modelo, designadamente:  

i) O relatório CIGRÉ apresenta uma metodologia para o cálculo do efeito de Joule em condutores 
não-ferromagnéticos idêntica à indicada pelo IEEE. No entanto, para materiais ferromagnéticos, 
o CIGRÉ incorpora o contributo do aquecimento por efeito de indução magnética e do efeito 
pelicular no aquecimento por efeito de Joule, o que não acontece no método IEEE. Este 
aquecimento “extra” considerado pelo método CIGRÉ acarreta uma redução da capacidade de 
trânsito de corrente elétrica de 0 a 3%, dependendo do número de fios do condutor e, no caso de 
análise não estacionária, do intervalo de tempo considerado [3], [4], [19]. 

ii) O relatório IEEE determina a viscosidade, a densidade e a condutividade térmica do ar com 
recurso a tabelas. Pelo contrário CIGRÉ utiliza equações empíricas para a determinação destes 
parâmetros necessários ao cálculo do arrefecimento convectivo. Esta diferença entre os dois 
métodos traduz-se, para velocidades inferiores a 1,5 m/s, em resultados superiores para o 
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contributo do arrefecimento convectivo pelo método CIGRÉ, sendo que para velocidades 
superiores a 1,5 m/s, IEEE calcula um valor superior a CIGRÉ. Para todas as velocidades do vento, 
a diferença entre os dois métodos nunca é superior a 4% [19]. 

iii) No relatório CIGRÉ o valor do aquecimento por efeito solar é determinado para um valor 
conhecido de radiação solar global. IEEE recorre a uma formulação baseada em geometria solar 
para a determinação deste parâmetro. Uma vez que não é finalidade deste trabalho testar a 
validade e fiabilidade da determinação da radiação solar global incidente no condutor, mas sim 
avaliar o contributo da mesma no aquecimento do condutor, e uma vez que o relatório CIGRÉ 
apresenta exemplos práticos em que uma das variáveis de teste é a radiação solar global (W/m2), 
considerou-se que a validação do modelo numérico tendo por base este relatório (CIGRÉ), seria a 
adequada [3], [4]. 

O condutor aéreo considerado nos exemplos apresentados pelo relatório CIGRÉ, e por isso adotado na 
implementação do modelo numérico, é o condutor ZEBRA 428-A1/S1A-54/7 (condutor com núcleo de 
aço de suporte, revestido por fios de alumínio). As características deste condutor apresentam-se de 
seguida [3], [5], [22]. 

Tabela 6 - Características do condutor utilizado no relatório CIGRÉ e na validação do modelo numérico [3], [5], [22]. 

Designação comercial ZEBRA 428-A1/S1A-54/7 

Constituição Núcleo de aço e revestimento de alumínio 

Diâmetro externo do cabo (mm) 28,6 

Diâmetro externo de cada condutor (mm) 3,18 

Área de secção de alumínio (mm2) 428,90 

Área de secção total (mm2)  484,50 

Resistência DC a 20 °C (Ω/m) 67,4 

Absortividade 0,5 

Emissividade 0,456 

 

Para ter em conta o facto de o condutor ser constituído por núcleo de aço com revestimento de 
alumínio, e considerando a dependência da temperatura do condutor com a capacidade térmica 
mássica, o valor � × �� é descrito pela seguinte equação: 

 � × ��(��)= ��� × ����� × �1 + ���(�� − 20)�� + ��ç� × ����ç� × �1 + ��ç�(�� − 20)�� (48) 

 

onde, conforme apresentado na Tabela 5: 

��� = ��� × ��� = 2703× 428,90× 10−6 = 1,16 �� �⁄ ; 

��ç� = ��ç� × ��ç� = 7780× 55,60× 10−6 = 0,43 �� �⁄ ; 

���� = 897 � ���⁄ ; 

���ç� = 481 � ���⁄ ; 

��� = 3,8 × 10�� ���; 

��ç� = 1,0 × 10�� ���; 
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3.2.1. Determinação da temperatura superficial do condutor - Exemplo 1 (do apêndice 1) do 
relatório CIGRÉ 

 

Este exemplo determina a temperatura superficial do condutor para os seguintes parâmetros: 

Radiação solar global: 980 �/�� 

Velocidade do vento: 2 �/� 

Ângulo de incidência do vento: 45° 

Temperatura ambiente: 40℃  

Altitude: 1600 � 

Corrente AC: 600 � 

 

 

Figura 4 – Evolução da temperatura superficial do condutor, para os parâmetros do exemplo 1 do relatório CIGRÉ, obtida pelo 
presente modelo numérico. 

 

De acordo com o exemplo, a temperatura final da superfície do condutor é aproximadamente 58,5 °C. 
O modelo numérico determinou uma temperatura de 58,78 °C (331,93 K) para as mesmas condições. A 
diferença é inferior a 0,5%: 

58,78 − 58,5

58,5
× 100 ≈ 0,48% 
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3.2.2. Determinação da temperatura superficial do condutor - Exemplo 2 (do apêndice 1) do 
relatório CIGRÉ 

 

Este exemplo determina a temperatura superficial do condutor para os seguintes parâmetros: 

Radiação solar global: 980 �/�� 

Velocidade do vento: 0,2 �/� 

Ângulo de incidência do vento: ����á��� 

Temperatura ambiente: 40℃  

Altitude: 1600 � 

Corrente AC: 600 � 

 

 

Figura 5 - Evolução da temperatura superficial do condutor, para os parâmetros do exemplo 2 do relatório CIGRÉ, obtida pelo 
presente modelo numérico. 

 

De acordo com o exemplo, a temperatura final da superfície do condutor é aproximadamente 83 °C. O 
modelo numérico determinou uma temperatura de 83,67 °C (356,82 K) para as mesmas condições. A 
diferença é aproximadamente 0,81%: 

83,67 − 83

83
× 100 ≈ 0,81% 

Os resultados obtidos pelo modelo numérico aqui desenvolvido para o Exemplo 1 e 2 do Apêndice 1 do 

CIGRÉ, assemelham-se aos resultados obtidos por Ljus [5] na sua dissertação de Doutoramento: Dynamic 

Line Rating - Thermal Line Model and Control.  
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3.2.3. Determinação da corrente máxima para uma temperatura superficial máxima permitida 
do condutor - Exemplo 3 (do apêndice 1) do relatório CIGRÉ 

 

Este exemplo determina a corrente máxima para os seguintes parâmetros: 

Radiação solar global: 980 �/�� 

Velocidade do vento: 2 �/� 

Ângulo de incidência do vento: 45° 

Temperatura ambiente: 40℃  

Temperatura superficial máxima permitida: 75℃  

Altitude: 1600 � 

 

Neste exemplo, é possível determinar, à partida, os valores de ganhos e perdas térmicas para a 
temperatura máxima permitida. Assim, por aplicação do modelo numérico: 

�� = 14,01 �/� 

�� = 67,80 �/� 

�� = 12,91 �/� 

�� = ���
����⌈1 + �(�� − 20)⌉= ���

� × [8,2328 × 10�� Ω �⁄ ] 

Resulta ��� = 900,04 � e por aplicação da Equação 6, ��� = 885,32 �. 

O Exemplo 3 do relatório CIGRÉ apresenta como solução o valor ��� = 885,9 �, o que se traduz numa 
diferença inferior a 0,1%. 

 

3.2.4. Determinação da corrente máxima para uma temperatura superficial máxima permitida 
do condutor - Exemplo 4 (do apêndice 1) do relatório CIGRÉ 

 

Este exemplo determina a corrente máxima para os seguintes parâmetros: 

Radiação solar global: 980 �/�� 

Velocidade do vento: 0,4 �/� 

Ângulo de incidência do vento: ����á��� 

Temperatura ambiente: 40℃  

Temperatura superficial máxima permitida: 75℃  

Altitude: 1600 � 
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Analogamente, uma vez que este exemplo 4 apenas difere do Exemplo 3 no valor da velocidade do 
vento, é possível determinar, à partida, os valores de ganhos e perdas térmicas para a temperatura 
máxima permitida. Assim, por aplicação do modelo numérico: 

�� = 14,01 �/� 

�� = 33,77 �/� 

�� = 12,91 �/� 

�� = ���
����⌈1 + �(�� − 20)⌉= ���

� × [8,2328 × 10�� Ω �⁄ ] 

Resulta ��� = 610,23 � e por aplicação da Equação 6, ��� = 602,31 �. 

O Exemplo 3 do relatório CIGRÉ apresenta como solução o valor ��� = 602,4 �, o que se traduz, mais 
uma vez, numa diferença inferior a 0,1%. 

 

3.2.5. Aquecimento do condutor por incremento da corrente elétrica - Exemplo 1 (do apêndice 
2) do relatório CIGRÉ 

Este exemplo determina a constante de tempo e o tempo necessário para atingir uma temperatura 
superficial máxima permitida do condutor, durante um processo de aquecimento por incremento da 
corrente elétrica. 

Radiação solar global: 980 �/�� 

Velocidade do vento: ��� ������ 

Ângulo de incidência do vento: 45° 

Temperatura ambiente: 40℃  

Altitude: 300 � 

Temperatura superficial máxima permitida: 85℃  

Corrente elétrica inicial (����): 600 � 

Corrente elétrica final/incrementada (����): 1200 � 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ, por aplicação da 
formulação matemática sugerida no referido relatório. 

 

Tabela 7 – Resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ por aplicação da formulação matemática, sugerida no referido 
relatório, para o Exemplo 1 do apêndice 2 [3]. 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Temperatura estabilização com 600 A (°C) 57,0 59,9 63,4 70,5 83,2 

Temperatura estabilização com 1200 A (°C) 98,4 107,5 120,3 145,3 166,2 

Ganhos solares (W/m) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Ganhos por efeito Joule (W/m) 134 138 144 154 164 

Constante de tempo (s) 619 713 844 1101 1317 

Tempo para atingir a temperatura máxima de 85 °C (s) 701 534 403 237 28,5 
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Repare-se que a constante de tempo de aquecimento, para uma situação de velocidade do vento de 2 
m/s, é �� = 619 � e que o tempo necessário para atingir os 85℃  é ��� = 701 �. 

O método numérico desenvolvido pelo CIGRÉ permitiu-lhe apresentar os seguintes resultados (Tabela 
8): 

 

Tabela 8 - Resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ por aplicação do método numérico desenvolvido pelo CIGRÉ, 
para o Exemplo 1 do apêndice 2 [3]. 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Tempo para atingir a temperatura máxima de 85 °C (s) 678 501 376 218 23,5 

 

 

O método numérico desenvolvido nesta dissertação permite a determinação da temperatura de 
estabilização para a corrente ���� e a determinação da temperatura final de estabilização após 
incremento da corrente para o valor ����. Os resultados obtidos para este exemplo são apresentados na 
Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resultados obtidos pelo método numérico desenvolvido nesta dissertação para o Exemplo 1 do apêndice 2 do 
relatório CIGRÉ. 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Temperatura estabilização com 600 A (°C) 56,7 59,8 63,3 74,4 82,9 

Temperatura estabilização com 1200 A (°C) 97,9 106,8 119,3 143,6 164,2 

Ganhos solares (W/m) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Ganhos por efeito Joule (W/m) 132,7 136,3 141,4 151,3 159,7 

Constante de tempo (s) 594 663 774 972 1002 

Tempo para atingir a temperatura máxima de 85 °C (s) 690 510 383 224 28 

 

 

A observação da Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9 permite comparar o tempo necessário para atingir a 
temperatura máxima de 85 °C, determinada pelo método numérico do CIGRÉ e pelo método numérico 
desenvolvido nesta dissertação. As diferenças entre os dois métodos não excedem os 2,75%, à exceção 
da situação de ausência de vento, em que a diferença é 19,15% consequência de se tratar de um 
intervalo de tempo reduzido. Ljus [5] obteve resultados semelhantes, sendo que no caso de ausência de 
vento, a diferença se situou nos 36,17%. 

É de referir, adicionalmente, que existe a possibilidade do relatório CIGRÉ não ter em linha de conta (no 
desenvolvimento do seu modelo numérico) a variação da capacidade térmica mássica com o valor da 
temperatura (Equação 36), uma vez que o modelo numérico desenvolvido nesta dissertação obtém 
valores muito aproximados aos apresentados pelo relatório CIGRÉ, se for feita essa simplificação (Tabela 
10). 
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Tabela 10 - Resultados obtidos pelo presente modelo numérico para o Exemplo 1 do apêndice 2 do relatório CIGRÉ, 
desprezando a variação da capacidade térmica mássica com o valor da temperatura. 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Tempo para atingir a temperatura máxima de 85 °C (s) 678 501 377 220 28 

 

Relativamente às constantes de tempo de aquecimento registaram-se, entre os resultados obtidos 
algebricamente pelo CIGRÉ e os resultados obtidos pelo modelo numérico desenvolvido nesta 
dissertação, diferenças entre 4,04% e 23,91%. Ljus [5] obteve, no seu trabalho Dynamic Line Rating - 
Thermal Line Model and Control, resultados muito aproximados aos obtidos pelo modelo numérico aqui 
desenvolvido, tendo justificado as diferenças entre o seu trabalho e o obtido por CIGRÉ, com a obtenção 
visual de valores a partir de gráficos e não por via numérica. De facto, nesta dissertação também se 
verificam diferenças da mesma ordem, que se podem dever a dois fatores: 

i) CIGRÉ obtém a constante de tempo de aquecimento algebricamente ao passo que o 
modelo numérico desenvolvido nesta dissertação, ao avaliar a temperatura superficial 
do condutor a cada instante de tempo, permite que após a determinação da 
temperatura de estabilização do condutor, seja verificado numericamente o período de 
tempo necessário para incrementar 63,2% da variação assimptótica da temperatura 
superficial do condutor; 

ii) A determinação por via algébrica de acordo com as Equações 41 e 45 não conduz aos 
resultados apresentados por CIGRÉ na Tabela 7, pelo que se pode tratar de um erro 
desse relatório [3], [5]. 

 

 

3.2.6. Arrefecimento do condutor por decréscimo da corrente elétrica - Exemplo 2 (do apêndice 
2) do relatório CIGRÉ 

 

Este exemplo determina a constante de tempo e o tempo necessário para atingir uma determinada 
temperatura superficial final do condutor, durante um processo de arrefecimento por decréscimo da 
corrente elétrica. 

Radiação solar global: 980 �/�� 

Velocidade do vento: ��� ������ 

Ângulo de incidência do vento: 45° 

Temperatura ambiente: 40℃  

Altitude: 300 � 

Temperatura superficial final: 70℃  

Corrente elétrica inicial (����): 900 � 

Corrente elétrica final/diminuída (����): 200 � 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ, por aplicação da 
formulação matemática sugerida no referido relatório. 
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Tabela 11 - Resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ por aplicação da formulação matemática, sugerida no referido 
relatório, para o Exemplo 2 do apêndice 2 [3]. 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Temperatura estabilização com 900 A (°C) 72,8 78,3 85,4 99,5 117,2 

�� (W/m) 82,3 83,6 85,2 88,5 92,6 

�� (W/m) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Constante de tempo (s) 520 597 691 867 1071 

Tempo para atingir a temperatura final de 70 °C (s) 57 190 380 824 1479 

 

A constante de tempo de arrefecimento para uma velocidade do vento de 2 m/s, é �� = 520 � e o tempo 
necessário para atingir a temperatura final de 70 °C é ��� = 57 �. 

O método numérico do relatório CIGRÉ apresenta os seguintes resultados (Tabela 12): 

 

Tabela 12 - Resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ por aplicação do método numérico desenvolvido pelo CIGRÉ, 
para o Exemplo 2 do apêndice 2 [3]. 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Tempo para atingir a temperatura final de 70 °C (s) 55 185 374 834 1804 

 

O método numérico desenvolvido nesta dissertação permite a determinação da temperatura de 
estabilização para a corrente ���� e a determinação da temperatura final de estabilização após 
decréscimo da corrente para o valor ����. Os resultados obtidos para este exemplo encontram-se na 
Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Resultados obtidos pelo método numérico desenvolvido nesta dissertação para o Exemplo 2 do apêndice 2 do 
relatório CIGRÉ. 

Velocidade do vento (�/�) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

Temperatura estabilização com 900 � (℃ ) 72,5 78,1 85,0 98,9 116,4 

Temperatura estabilização com 200 � (℃ ) 46,7 48,0 49,4 52,1 59,4 

Constante de tempo (�) 503 583 679 863 1048 

Tempo para atingir a temperatura final de 70℃   (�) 52 182 371 831 1807 

 

A observação da Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13 permite comparar o tempo necessário para atingir a 
temperatura final de 70 °C, determinada pelo método numérico do CIGRÉ e pelo método numérico 
desenvolvido nesta dissertação. As diferenças entre os dois métodos são da ordem dos 2% e não 
excedem os 5,45%. Ljus [5] obteve resultados com diferenças entre 3,60% e 22,53%. 

Relativamente aos resultados obtidos algebricamente pelo CIGRÉ e os resultados obtidos pelo modelo 
numérico desenvolvido nesta dissertação para as constantes de tempo de arrefecimento aplica-se o 
referido nos pontos i) e ii) da sub-secção 3.2.5. 
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3.2.7. Limite de corrente para períodos de 3, 10 e 30 minutos - Exemplo 3 (do apêndice 2) do 
relatório CIGRÉ 

 

Este exemplo determina o acréscimo de corrente elétrica, a que um condutor pode ser submetido 
durante determinados períodos de tempo, sem que seja ultrapassado o valor limite estabelecido para a 
temperatura superficial máxima desse condutor. Neste exemplo os parâmetros meteorológicos são 
iguais aos apresentados na secção 3.2.6. A corrente elétrica inicial toma o valor de 600 � e é acrescida 
para o valor máximo permitido, para que o condutor não exceda a temperatura limite , durante períodos 
de tempo de 3, 10 e 30 minutos. 

A Tabela 14 e a Tabela 15 apresentam os resultados apresentados no relatório CIGRÉ, por aplicação da 
formulação matemática e por modelação numérica, respetivamente. 

Tabela 14 - Resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ por aplicação da formulação matemática, sugerida no referido 
relatório, para o Exemplo 3 do apêndice 2 [3]. 

  Intervalo de tempo de sobrecarga de corrente (min) 

  3 10 30 

 2,0 1785 1238 1077 

Velocidade do vento (m/s) 0,5 1321 930 797 

 0,0 740 653 626 

 

Tabela 15 - Resultados obtidos pelos autores do relatório CIGRÉ por aplicação do método numérico desenvolvido pelo CIGRÉ, 
para o Exemplo 3 do apêndice 2 [3]. 

  Intervalo de tempo de sobrecarga de corrente (min) 

  3 10 30 

 2,0 1750 1230 1077 

Velocidade do vento (m/s) 0,5 1281 916 793 

 0,0 716 644 624 

 

Os resultados do modelo numérico do CIGRÉ (Tabela 15) apresentam uma variação máxima de 3,24% 
quando comparados com os valores teóricos obtidos pelo CIGRÉ (Tabela 14). A Tabela 16 apresenta os 
resultados obtidos pelo método numérico desenvolvido nesta dissertação para o Exemplo 3 do apêndice 
2 do relatório CIGRÉ, verificando-se uma variação máxima de 2,20% quando comparados com os valores 
teóricos obtidos pelo CIGRÉ (Tabela 14). 

Tabela 16 - Resultados obtidos pelo método numérico desenvolvido nesta dissertação para o Exemplo 3 do apêndice 2 do 
relatório CIGRÉ. 

  Intervalo de tempo de sobrecarga de corrente (min) 

  3 10 30 

 2,0 1754 1232 1078 

Velocidade do vento (m/s) 0,5 1292 921 795 

 0,0 746 654 626 
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Capítulo 4 - Metodologia 
 

 

4.1. As variáveis de input 
 

Para aplicação do modelo numérico é necessário conhecer a priori as variáveis meteorológicas e as 
características da linha elétrica a analisar. 

 

4.1.1. Parâmetros meteorológicas 
 

As variáveis meteorológicas e geográficas necessárias à implementação do modelo numérico descrito 
no Capítulo 3 são: a irradiação solar, a velocidade do vento, a direção do vento, a temperatura ambiente 
e a altitude. 

As variáveis meteorológicas de input do modelo numérico desenvolvido nesta dissertação, com recurso 
ao softwre MatLab®, serão no futuro obtidas através de um modelo em software ArcGis®, que está a ser 
desenvolvido na Unidade de Análise Energética e Redes do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 
no âmbito de outra Dissertação de Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente [23].  

O referido modelo em software ArcGis® permite a atribuição das variáveis de interesse a cada par de 
coordenadas do mapa de uma região. Os valores dos parâmetros estudados podem ter origem em 
monitorização contínua, modelos de previsão ou análise do histórico, para locais específicos, sendo 
depois realizado um processo de interpolação que permite a atribuição de um valor a cada par de 
coordenadas de uma área/região selecionada. 

Interessa aqui explicar que, uma vez que algumas linhas de TDEE apresentam extensões significativas 
(por vezes da ordem das centenas de quilómetros) as condições meteorológicas na envolvente da linha 
elétrica apresentam variação significativa nesse percurso, pelo que seria desadequado atribuir apenas 
um valor (das várias variáveis meteorológicas em consideração) a cada linha elétrica2. 

Para ultrapassar a situação acima descrita, é sobreposta à área do mapa que contém as linhas de TDEE 
em estudo/análise, uma grelha com células de dimensão 5 km×5 km. Assim, o comprimento de uma 
linha elétrica que atravessa uma célula da dimensão referida terá, grosso modo, um comprimento 
inferior a 7,07 km. 

Este processo permite atribuir um valor de irradiação solar, velocidade do vento, direção do vento, 
temperatura ambiente e altitude, a cada troço de linha compreendido numa célula da área de estudo. 
Esse valor pode ser determinado pela média dos valores contidos nessa célula, ainda que para a 
finalidade pretendida, e salvaguardando que é analisado o caso que maximiza o aquecimento do 
condutor, devam ser considerados os valores extremos registados. Assim, dever-se-á considerar, por 
exemplo, o maior valor de temperatura ambiente, e o menor valor de velocidade do vento registado na 
célula considerada. 

 

                                                           
2 O restante texto desta sub-secção 4.1.1 pretende apenas apresentar, de um modo descritivo e pouco detalhado 
a metodologia de obtenção das variáveis de input [23] do modelo numérico, uma vez que é de extrema importância 
para a compreensão da validade e complexidade do mesmo. 
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Relativamente ao ângulo de incidência do vento no condutor (ângulo de ataque do vento), este é 
determinado através da diferença entre a direção do vento e a direção do condutor. A direção do 
condutor (declive da reta que representa o troço de linha na célula considerada) é determinada através 
dos pares de coordenadas de entrada da linha e de saída da linha na célula considerada (Figura 6). 

 

Figura 6 - Ilustração do modo de obtenção do ângulo de incidência do vento no condutor. Legenda: trajeto da linha a cinza; 
direção da linha a vermelho; direção do vento a azul; � é o ângulo de ataque do vento; � é o ângulo da linha com a direção 

Este-Oeste; � é o ângulo do vento com a direção Este-Oeste. 

 

O modelo em software ArcGis® aqui descrito possibilita a geração de uma folha de cálculo, na qual são 
atribuídos a cada célula atravessada por um troço de linha elétrica, os respetivos valores de irradiação 
solar, velocidade do vento, direção do vento, direção da linha, ângulo de incidência do vento na linha 
elétrica, temperatura ambiente, altitude, identificação da linha cujo troço atravessa a célula 
considerada, identificação do tipo de condutor que constitui a linha elétrica e a tensão da linha (ainda 
que este último não seja necessário, de momento, como parâmetro de input do modelo numérico). Do 
ponto de vista da aplicabilidade ao modelo numérico desenvolvido nesta dissertação e em conformidade 
com o que se descreverá mais adiante neste documento, interessa a geração de folhas de cálculo em 
intervalos de tempo horários. 

A Tabela 17 ilustra a folha de cálculo que serve de input ao modelo numérico desenvolvido em software 
MatLab®. Pode observar-se que a linha elétrica com o código de identificação 2614 atravessa 4 células 
de 5 km×5 km, sendo atribuídos aos parâmetros meteorológicos e geográficos, valores diferentes em 
cada célula. 
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Tabela 17 - Ilustração da folha de cálculo que serve de input ao modelo numérico desenvolvido em software MatLab®. 

Identificação da linha 2614 2614 2614 2614 

Tipo de condutor Zebra Zebra Zebra Zebra 

Coodenada �� 194121,6 195292,9 195807,1 196922,0 

Coodenada �� 374592,7 379592,7 379883,1 380261,4 

Coodenada �� 194135,5 194121,6 195292,9 195807,1 

Coodenada �� 373981,4 374592,7 379592,7 379883,1 

Velocidade do vento (m/s) 4,60 4,74 4,98 4,97 

Direção do vento (°) 7,73 15,85 14,86 14,37 

Direção da linha (°) 88,70 76,81 29,46 18,74 

Ângulo de incidência (°) 80,97 60,96 14,60 4,37 

Temperatura ambiente (°C)  13,52 13,48 13,14 13,19 

Irradiação (W/m2) 401 419 386 435 

Altitude (m) 149 190 163 200 

 

 

4.1.2. Características da linha de transporte e distribuição de energia elétrica 
 

As caraterísticas da linha elétrica são também variáveis de input do modelo numérico imprescindíveis, 
i.e., aquando da análise do comportamento térmico do condutor é necessário conhecer não só o código 
de identificação da linha em questão, mas também o tipo de cabo elétrico utilizado nessa linha e todas 
as suas características. 

Os condutores de alumínio com núcleo de aço (ACSR – alluminum conductor steel reinforced) são os 
condutores de corrente elétrica mais utilizados. Os condutores de alumínio (AAC – all alluminium 
conductor) podem ser escolhidos para regiões litorais, uma vez que apresentam maior resistência a 
fenómenos de corrosão, ou para aplicações que exijam reduzida resistência elétrica e onde a elevada 
força de suporte do núcleo de aço não seja necessária [2]. 

Nos últimos anos, condutores de liga de alumínio (AAAC – all alluminium alloy conductor) têm vindo a 
ser utilizados com maior frequência pelas suas características de massa linear reduzida e elevado rácio 
entre a força de suporte e massa por unidade de comprimento, esta última permitindo utilização em 
troços mais longos, com menor arqueamento [2], [24], [25]. 

Existem outros condutores híbridos com variadas proporções de alumínio, liga de alumínio e aço que 
podem ser utilizados para aplicações específicas. Entre os condutores híbridos mais populares 
encontram-se os condutores de alumínio reforçados com liga (ACAR – alluminium conductor alloy 
reinforced) e os condutores de liga de alumínio reforçados com núcleo de aço (AACSR – alluminium alloy 
conductor steel reinforced) [2]. 
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Atendendo aos tipos de cabos elétricos3 que constituem a região analisada no caso de estudo (que se 
apresenta no Capítulo 5) é necessário conhecer: 

i) o diâmetro externo do cabo; 
ii) o diâmetro de cada condutor elétrico que constitui o cabo; 
iii) a área de secção transversal do cabo; 
iv) a capacidade térmica mássica do alumínio e do aço; 
v) a resistividade do cabo a 20 °C; 
vi) a massa de alumínio e de aço por unidade de comprimento de cabo; 
vii) o coeficiente de temperatura da resistência por grau Kelvin do alumínio (�); 
viii) o coeficiente de temperatura � do alumínio e do aço; 
ix) a absortividade solar; 
x) a emissividade do cabo elétrico. 

A Tabela 18 apresenta os valores que servem de input ao modelo numérico, de acordo com o tipo de 
cabo da célula em análise. 

 

Tabela 18 - Características dos cabos elétricos que constituem a região abrangida pelo caso de estudo [5], [22], [26]–[29]. 

Tipo de cabo/condutor  Zebra Bear Aster 570 

Diâmetro externo   (m) 0,0286 0,02345 0,03105 

Diâmetro cada condutor   (m)× 10�� 3,18 3,35 3,45 

Área secção transversal  (m2)× 10�� 6,42424 4,32 7,572 

���� � ��℃   (J/kgK) 897 897 897 

���ç� � �� ℃    (J/kgK) 481 481 0 

Resistividade � �� ℃   (Ω/m) 0,0000674 0,000109 0,0000583 

�����í���  (kg/m) 1,16 0, 136 1,574 

��ç�  (kg/m) 0,43 0,4792 0 

���  (K-1) 0,00038 0,00038 0,00038 

��ç�  (K-1) 0,0001 0,0001 0 

�����í���  (K-1) 0,00403 0,00403 0,00403 

Absortividade Solar  [adim.] 0,5 0,5 0,5 

Emissividade  [adim.] 0,456 0,5 0,456 

 

 

4.2. Aplicabilidade do modelo numérico 
 

O modelo numérico apresentado permite, com recurso às variáveis de entrada explicitadas no ponto 
anterior, determinar a temperatura superficial estabilizada ao final de cada hora para cada troço das 
várias linhas elétricas que constituam a malha a analisar. Como se pode observar nas Figura 4 e Figura 5 
é razoável assumir que a temperatura atinge o seu valor de estabilização num período de tempo de uma 
hora, uma vez que foi esse o tempo que se verificou necessário para ocorrer a estabilização da 

                                                           
3 Cabo Zebra (cabo de alumínio com núcleo de aço), cabo Bear (cabo de alumínio com núcleo de aço) e cabo Aster 
570 (cabo de alumínio). 
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temperatura do cabo sujeito a situações desfavoráveis, conforme se apresentou nos Exemplos de 
validação do modelo numérico (Sub-secção 3.2). 

Após aplicação da metodologia descrita a todos os troços de uma mesma linha elétrica, é possível 
identificar um dos troços como troço crítico (ou pior troço), sendo por isso esse troço o usado para 
definir a corrente elétrica limite para a totalidade dessa linha. 

Assim, para um determinado intervalo de tempo de uma janela temporal em análise, é determinado o 
pior troço de linha elétrica, bem como o valor de corrente elétrica limite nesse troço. Este valor de 
corrente elétrica limite define o valor limite de corrente elétrica da linha nesse intervalo de tempo. 
Interessa realçar que o modelo tem sensibilidade para determinar o troço crítico em cada intervalo de 
tempo, uma vez que as diferentes variáveis que contribuem para o balanço térmico de um condutor 
elétrico são atualizadas em cada intervalo, pelo que a sua conjugação implica que o troço crítico num 
determinado intervalo não seja o mesmo que o troço crítico no intervalo que o antecedeu, ou no 
intervalo que o sucederá. 

O modelo numérico tem como output uma folha de cálculo de que constam as temperaturas superficiais 
do condutor em cada instante (em cada segundo), para cada troço de linha elétrica das várias linhas 
elétricas em análise, bem como a corrente elétrica limite por linha elétrica em cada intervalo de tempo, 
sendo, de facto, este último output o que interessa objetivamente ao operador da rede de TDEE. 

No exemplo que se segue, utilizar-se-á um intervalo de tempo de uma hora. 

A Figura 7 ilustra a evolução da temperatura superficial de um troço de cabo elétrico percorrido por uma 
corrente de 600 A, numa janela temporal de 6 horas obtido a partir de uma folha de cálculo “teste” na 
qual foram atribuídos valores random (dentro de limites estabelecidos) a todas as variáveis de input. Da 
1ª para a 6ª hora os valores de velocidade de vento são randomizados em intervalos crescentes, entre 
0 m/s e 13 m/s, permitindo que, aleatoriamente, a velocidade do vento não seja na hora seguinte 
necessariamente superior (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Randomização das velocidades do vento no janela temporal em análise. 

Intervalo de tempo Velocidade do vento (m/s) 

1ª hora Rand(0 – 3) 

2ª hora Rand(2 – 5) 

3ª hora Rand(4 – 7) 

4ª hora Rand(6 – 9) 

5ª hora Rand(8 – 11) 

6ª hora Rand(10 – 13) 
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Figura 7 - Evolução da temperatura superficial de um troço de cabo elétrico percorrido por uma corrente de 600A, numa janela 
temporal de 6 horas. 

A Figura 8 apresenta a análise dinâmica da capacidade de transporte de corrente de uma linha elétrica 
com uma temperatura superficial máxima permitida de 80 °C, por implementação da metodologia 
descrita e do modelo numérico desenvolvido nesta dissertação. 

 

 

Figura 8 – Exemplo da evolução da capacidade de uma linha elétrica por implementação do presente modelo numérico. 
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Capítulo 5 - Caso de Estudo 
 

 

Neste Capítulo pretende-se testar a aplicabilidade do modelo numérico desenvolvido em software 
MatLab®, com o objetivo de avaliar a relevância da inclusão do estudo do dynamic line rating para um 
conjunto de linhas elétricas localizadas numa área geográfica determinada. Os resultados que se venham 
a obter não se destinam à comparação com o line rating real dessas linhas mas sim à validação da 
aplicabilidade e utilidade do modelo em situações reais da operação da rede de transporte e distribuição 
de energia.  

A área sobre a qual incide o caso de estudo localiza-se na região Centro de Portugal e é habitualmente 
designada por Pinhal Interior. No Pinhal Interior existe um conjunto de linhas elétricas, em “anel”, de 
muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) que engloba as sub-regiões estatísticas portuguesas do 
Pinhal Interior Sul e Pinhal Interior Norte (Figura 9). As linhas elétricas em análise atravessam ainda as 
sub-regiões da Serra da Estrela, Cova da Beira, Beira Interior Sul e Médio Tejo [13], [30]. 

 

 

Figura 9 – Localização das linhas de MAT na área de estudo (Pinhal Interior). Legenda: Linhas a Azul – 150 kV; Linhas a 
Amarelo – 220 kV; Linhas a Vermelho – 400 kV. Fonte: [23] 

A área em estudo localiza-se numa região de Portugal caracterizada por elevada eolicidade onde se 
encontra, por essa razão, um significativo número de parques eólicos. A orografia desta região também 
propícia a exploração de recursos hídricos recorrendo a várias centrais hidroelétricas. 
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A existência de um elevado número de parques eólicos e a disponibilidade de recursos adicionais justifica 
a análise dos benefícios da implementação de um sistema de dynamic line rating. Esta metodologia 
permite além do aumento da capacidade de transporte das linhas existentes, indicar as situações em 
que elas atingem o seu limite real. Nesses casos para se aumentar a produção local terá de se ter 
obrigatoriamente em conta a ampliação da capacidade da rede de transporte nos estudos de viabilidade 
económica. 

Em situações de elevada injeção de potência com origem em centrais eólicas, se por um lado se verifica 
um aumento da produção elétrica por parte dos parques eólicos, também se verifica, por outro lado, 
um significativo efeito de arrefecimento nos cabos condutores de energia, e por isso um aumento da 
capacidade de transporte de corrente elétrica. 

A malha elétrica em análise é formada por 46 linhas elétricas cujos cabos condutores são dos tipos Zebra, 
Bear e Aster 570 [13]. Ainda que o modelo numérico usado proceda ao cálculo para apenas um cabo 
condutor de energia elétrica, é possível usá-lo para o cálculo do dynamic line rating da linha elétrica 
trifásica se se conhecerem o número de cabos condutores que a constituem, bem como o esquema de 
ligação das fases supostamente equilibradas. 

Os dados meteorológicos necessários à implementação do modelo numérico reúnem um conjunto de 
dados coligidos na literatura existente, por especialistas do LNEG, dada a inexistência de uma plataforma 
que permita o input de dados em tempo real. Tal procedimento não condiciona a verificação utilidade 
do modelo numérico, uma vez que apenas se pretende, com este caso de estudo, demonstrar a validade 
dos resultados obtidos. 

O caso de estudo pretende aplicar à área em estudo, o modelo numérico desenvolvido, para três 
situações distintas. A primeira situação em análise, para um dia de verão, é caracterizada por valores de 
temperatura ambiente e irradiação solar elevados e com a particularidade de considerar valores de 
velocidade do vento tendencialmente crescentes, até se atingirem os valores limite do ponto de vista da 
operacionalidade de turbinas eólicas. Pretende-se observar o impacto desses valores de velocidade do 
vento na capacidade de transporte das linhas da área em estudo. Seguir-se-á a análise de dois dias típicos 
de verão e inverno com a finalidade de avaliar o impacto das condições meteorológicas típicas sazonais 
na capacidade de transporte das linhas da área em estudo, obtendo-se, no processo, uma abordagem 
mais realistas para a apreciação de eventuais relações com o diagrama de carga típico, do sistema 
electroprodutor, para esses dias típicos. 

Para as três situações estabeleceu-se uma temperatura máxima de 80 °C, para todas as linhas [2]. 

Optou-se pela observação do comportamento térmico dos cabos condutores de energia elétrica 
mediante a utilização do line rating para uma janela temporal de 24 horas de forma a observar os 
eventuais impactos dos ciclos diários de temperatura ambiente e irradiação solar. 

 

 

5.1. Dia de verão com eolicidade “crescente” 
 

Procede-se de seguida à análise do dynamic line rating da malha elétrica descrita durante um período 
de 24 horas para um dia de verão. Os dados horários de temperatura ambiente para o dia 21 de julho 
foram obtidos de um ficheiro climático (Tabela 20) e os dados de irradiação solar numa localização no 
interior da área de estudo foram consultados na plataforma PVGIS (Tabela 20) [31]. 
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Para que todos os troços de cada linha elétrica da malha em estudo possuam valores diferentes de 
temperatura ambiente e de irradiação solar global (o que na realidade geralmente acontece) os valores 
de temperatura ambiente global foram incrementados, em cada troço, com um valor aleatório do 
intervalo de ±2 °C e os valores de irradiação solar global foram incrementados com um valor aleatório 
do intervalo de ±50 W/m2. 

Analogamente, os valores do ângulo de ataque em cada troço de linha elétrica foram randomizados 
entre 0° e 90°. 

Usou-se uma sequência de valores de 1,5 a 24,5 com incrementos de 1,5 e erro de 1,5 para a velocidade 
do vento, em m/s, da primeira à vigésima quarta hora (Tabela 20). Deste modo, todos os troços de linha 
elétrica estão sujeitos, aleatoriamente, a parâmetros meteorológicos diferentes, e no caso particular da 
velocidade do vento, ainda que seja provável que esta aumente de hora a hora, isso não acontece 
obrigatoriamente. 

 

Tabela 20 - Dados de temperatura ambiente no dia 21 de julho obtidos de um ficheiro climático, dados de irradiação solar 
global (clear-sky) num plano horizontal numa localização no interior da área do caso de estudo no dia 21 de julho [31], e 

valores de velocidade do vento aleatorizados. 

Hora Temperatura ambiente (°C) Irradiação Global (W/m2) Velocidade do vento (m/s) 

1 16,50 0 Rand(0 – 3) 

2 16,10 0 Rand(1 – 4) 

3 15,80 0 Rand(2 – 5) 

4 15,50 0 Rand(3 – 6) 

5 15,50 0 Rand(4 – 7) 

6 15,90 0 Rand(5 – 8) 

7 16,80 68 Rand(6 – 9) 

8 18,30 229 Rand(7 – 10) 

9 20,00 416 Rand(8 – 11) 

10 21,90 595 Rand(9 – 12) 

11 23,70 745 Rand(10 – 13) 

12 25,40 853 Rand(11 – 14) 

13 26,70 912 Rand(12 – 15) 

14 27,50 922 Rand(13 – 16) 

15 27,70 912 Rand(14 – 17) 

16 27,30 853 Rand(15 – 18) 

17 26,40 745 Rand(16 – 19) 

18 24,90 595 Rand(17 – 20) 

19 23,20 416 Rand(18 – 21) 

20 21,50 229 Rand(19 – 22) 

21 20,10 68 Rand(20 – 23) 

22 19,10 0 Rand(21 – 24) 

23 18,30 0 Rand(22 – 25) 

24 17,70 0 Rand(23 – 26) 
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A simulação do dynamic rating das linhas para as condições descritas permitiu traçar o perfil i) da 

temperatura superficial de cada troço, ii) da temperatura de estabilização de cada troço no final de cada 

hora, iii) do tempo necessário para que essa estabilização ocorra, e iv) da corrente elétrica limite horária 

de cada linha, ao longo das 24 horas.  

O software MatLab® usado permite escrever os perfis obtidos para diversas folhas de cálculo de um 
ficheiro Excel que agrega todos os resultados. Na Figura 10 apresenta-se um exemplo do perfil de 
temperatura superficial de um troço de linha elétrica percorrida por uma corrente de 600 A. Na Figura 
11 encontra-se um exemplo da representação gráfica da evolução da capacidade de uma das linhas 
elétricas da área em estudo, de acordo com o Anexo A. As representações gráficas das restantes linhas 
encontram-se no Anexo B. 

 

 

Figura 10 - Perfil de temperatura superficial de um troço de linha elétrica percorrida por uma corrente de 600 A, para um dia 
de verão com eolicidade “crescente”. 
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Figura 11 - Exemplo da evolução da capacidade de uma linha elétrica para dia de verão com eolicidade “crescente”. 

 

 

5.2. Dias típicos 
 

Os dados meteorológicos necessários à avaliação por dynamic line rating da malha elétrica descrita 
anteriormente, durante um período de 24 horas para um dia típico de verão e para um dia típico de 
inverno, foram facultados pela Unidade de Análise Energética e Redes do LNEG tendo sido obtidos numa 
estação anemométrica pertencente à sua base de dados.  

A referida estação anemométrica localiza-se na Serra da Gardunha e o sistema de medição instalado é 
composto por anemómetros de copo, cataventos e um sensor de temperatura ambiente. Os parâmetros 
meteorológicos analisados no presente trabalho são: velocidade média horária do vento a uma cota de 
85 metros e respetivo desvio padrão, direção média horária do vento e temperatura ambiente, 
registados nas 24 horas de um dia do mês de julho e nas 24 horas de um dia do mês de janeiro. Os 
valores de irradiação solar numa localização no interior da área de estudo, num dia do mês de julho e 
num dia do mês de janeiro, foram consultados na plataforma PVGIS® (Tabela 21 e Tabela 22) [31]. 

Recorre-se a um procedimento análogo ao descrito em 5.1, para atribuir diferentes valores de 
temperatura ambiente e de irradiação solar global a cada um dos troços de todas as linhas elétricas da 
malha em estudo. 

Considera-se uma direção do vento e uma velocidade média horárias constantes em toda a área em 
estudo. Os valores do ângulo de ataque são calculados para cada troço (vide 4.1.1) e a velocidade 
respetiva é aleatorizada com base na média horária do desvio padrão correspondente a essa hora 
(Tabela 21).  
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5.2.1. Dia típico de verão 
 

A Tabela 21 apresenta os dados meteorológicos utilizados na análise do dynamic line rating para um dia 
típico de verão. 

A análise do dynamic line rating para um dia típico de verão teve como output a folha de cálculo 

apresentada no Anexo C. As representações gráficas do dynamic line rating em todas as linhas elétricas 

da malha em estudo encontram-se no Anexo D. 

A Figura 12 apresenta um exemplo do perfil de temperatura superficial de um troço de linha elétrica 

percorrida por a uma corrente de 600 A, para um dia típico de verão. Na Figura 13 encontra-se um 

exemplo da representação gráfica do dynamic line rating de uma das linhas elétricas da área em estudo, 

para esse dia. 

Tabela 21 - Dados meteorológicos utilizados na análise do dynamic line rating para um dia típico de verão [31]. 

Hora �� (�/�) ����� �� (°) �� (℃ ) ���������� (�/��) 

1 5,3 0,5 28,0 20,1 0 

2 5,1 0,4 31,8 19,6 0 

3 6,5 0,4 32,0 19,1 0 

4 8,0 0,5 27,3 18,4 0 

5 7,5 0,6 37,3 18,4 0 

6 6,8 0,4 49,8 18,0 0 

7 5,3 0,4 46,3 18,3 68 

8 6,1 0,3 46,3 18,6 229 

9 4,8 0,5 48,3 19,6 416 

10 3,1 0,5 55,7 22,0 595 

11 3,5 0,8 47,7 24,4 745 

12 5,0 0,9 51,2 25,6 853 

13 5,1 0,9 33,2 26,5 912 

14 4,1 0,9 150,2 28,0 922 

15 5,1 0,9 159,0 28,6 912 

16 4,9 1,1 232,8 29,7 853 

17 5,1 0,9 237,3 29,7 745 

18 5,9 0,8 325,5 29,1 595 

19 7,4 0,6 351,8 27,8 416 

20 8,4 0,6 356,0 26,2 229 

21 7,0 0,4 294,0 24,7 68 

22 5,8 0,2 180,7 24,6 0 

23 4,9 0,2 8,2 24,5 0 

24 7,3 0,6 26,2 24,3 0 
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Figura 12 - Perfil de temperatura superficial de um troço de linha elétrica percorrida por uma corrente de 600 A, para um dia 
típico de verão. 

 

 

Figura 13 - Exemplo da evolução da capacidade de uma linha elétrica para um dia típico de verão. 
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5.2.2. Dia típico de inverno 
 

A Tabela 22 apresenta os dados meteorológicos utilizados na análise do dynamic line rating para um dia 
típico de inverno. 

A análise do dynamic line rating para um dia típico de inverno teve como output a folha de cálculo 

apresentada no Anexo E. As representações gráficas da capacidade limite de todas as linhas elétricas da 

malha em estudo encontram-se no Anexo F. 

A Figura 14 apresenta um exemplo do perfil de temperatura superficial de um troço de linha elétrica 
percorrida por uma corrente de 600 A, para um dia típico de inverno. Na Figura 15 encontra-se um 
exemplo da representação gráfica da capacidade de uma das linhas elétricas da área em estudo, para 
esse dia. 

 

Tabela 22 - Dados meteorológicos utilizados na análise do dynamic line rating para um dia típico de inverno [31]. 

Hora �� (�/�) ����� �� (°) �� (℃ ) ���������� (�/��) 

1 13,6 1,4 65,7 - 0,2 0 

2 13,0 1,4 64,0 - 0,6 0 

3 12,9 1,4 66,2 - 0,6 0 

4 11,0 1,3 68,0 - 1,0 0 

5 10,5 1,3 68,2 - 1,3 0 

6 9,5 1,3 70,7 - 1,6 0 

7 10,4 1,5 69,3 - 1,6 0 

8 11,1 1,7 73,3 - 2,1 160 

9 11,9 1,4 79,3 - 2,5 380 

10 10,7 1,4 78,8 - 2,3 476 

11 9,3 1,4 82,3 - 1,4 515 

12 9,8 2,1 85,5 0,2 515 

13 8,5 2,2 94,8 1,0 476 

14 8,0 2,0 94,0 2,1 380 

15 6,8 1,9 96,5 2,9 239 

16 6,2 1,7 97,0 3,2 83 

17 5,2 1,8 104,3 2,8 0 

18 7,6 1,9 102,2 1,8 0 

19 9,2 1,6 101,0 1,1 0 

20 10,6 1,6 94,2 0,9 0 

21 12,7 2,2 96,0 0,7 0 

22 14,6 2,3 96,0 0,9 0 

23 13,6 2,6 93,3 1,5 0 

24 15,0 2,7 92,7 1,5 0 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 43 

 

Figura 14 - Perfil de temperatura superficial de um troço de linha elétrica percorrida por uma corrente de 600 A, para um dia 
típico de inverno. 

 

 

Figura 15 - Exemplo da evolução da capacidade de uma linha elétrica para um dia típico de inverno. 
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Capítulo 6 - Discussão 
 

 

Com base no relatório CIGRÉ foi possível desenvolver um modelo numérico para a análise dinâmica da 
capacidade de transporte de corrente de uma malha elétrica com elevada penetração de energias 
renováveis, em particular eólica, através de uma formulação físico-matemática do comportamento 
térmico de condutores aéreos que tenha em conta as variáveis meteorológicas, eventualmente obtidas 
em tempo real, usualmente designado na terminologia anglo-saxónica por dynamic line rating. 

As diferenças observadas na comparação dos resultados do modelo numérico desenvolvido, para os 
exemplos de validação do relatório CIGRÉ, com os resultados obtidos pelos autores do referido relatório, 
quer por via algébrica, quer por via numérica, demonstraram-se pouco expressivas. Dado que as 
diferenças verificadas são atenuadas (ou até anuladas), se ao modelo numérico desenvolvido forem 
aplicadas as simplificações adotadas pelo relatório CIGRÉ, as referidas diferenças podem dever-se a 
essas simplificações. 

Os exemplos de validação apresentados permitiram concluir que a temperatura superficial do condutor 
elétrico estabiliza num período de tempo raramente superior a 1 hora, sendo que essas exceções 
ocorrem para velocidades de vento nulas ou muito reduzidas. Deste modo, entendeu-se que a simulação 
do dynamic line rating em intervalos horários é adequada, uma vez que se verifica que a aplicação do 
modelo numérico a casos reais pode ter especial utilidade em situações de elevada penetração de 
produção eólica na rede de transporte de eletricidade. 

Numa primeira fase foi desenvolvido um modelo numérico, para validação da abordagem usada com os 
exemplos do relatório CIGRÉ, que funcionou como protótipo ao desenvolvimento da versão final que se 
adequa a uma aplicação real como demonstrado para as três situações de um caso de estudo, 
apresentadas no Capítulo 5. 

A existência de uma interface baseada em Sistemas de Informação Geográfica que agregue e trate os 
dados de entrada (variáveis meteorológicas de input) pode revelar-se de extrema importância à i) 
implementação correta, versátil e generalista do modelo numérico, ii) transmissão dos dados de saída a 
um modelo matemático de otimização do transporte de energia na rede considerada e iii) apresentação 
gráfica da rede otimizada. A sua atual indisponibilidade obrigou à construção de folhas de cálculo 
baseadas em dados reais. 

O exercício da sub-seção 4.2 pretendeu avaliar a performance do modelo numa situação concreta de 
dynamic line rating e verificou-se fornecer resultados coerentes com os dados de input. Acessoriamente, 
este exercício permitiu verificar a generalidade do modelo numérico, i.e., a sua potencial aplicabilidade 
a um qualquer número de linhas elétricas que constituam a malha elétrica de uma região, para qualquer 
janela temporal. 

A determinação da temperatura superficial de estabilização em cada troço de uma dada linha elétrica 
permite assinalar, em cada hora, qual o troço crítico, i.e., aquele que definirá a capacidade limite de 
transporte de corrente da linha em que esse troço se insere. 

O caso de estudo apresentado permitiu testar o modelo numérico numa área de estudo caracterizada 
pela presença de elevada exploração de recursos eólico e hídrico.  

A área de estudo integra 46 linhas elétricas de MAT (220 kV e 150 kV) constituídas por diferentes tipos 
de cabos condutores de energia elétrica (Tabela 18). As linhas elétricas de 400 kV (linhas a vermelho na 
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Figura 9) não foram consideradas nesta análise por se destinarem, na maioria dos casos, ao transporte 
internacional de energia. 

A metodologia implementada atribuiu, para cada troço de linha elétrica, diferentes valores das variáveis 
meteorológicas através da sua randomização dentro de intervalos conhecidos. 

A primeira situação analisada no caso de estudo (dia de verão com eolicidade crescente) pretende avaliar 
o impacto da velocidade do vento na temperatura dos condutores e consequentemente estabelecer um 
valor limite para a corrente elétrica transportada pela linha. Observou-se, nesta situação, uma 
capacidade tendencialmente crescente de transporte de corrente elétrica. O line rating aumenta 
significativamente do início para o final do dia, altura em que se verificam velocidades do vento limite 
(do ponto de vista da operacionalidade de turbinas eólicas). Se se tivesse em conta apenas o efeito 
convectivo do vento no arrefecimento do condutor elétrico, esperar-se-ia um aumento mais atenuado 
da intensidade da corrente limite no final do dia, uma vez que de acordo com o ábaco apresentado no 
Anexo G, a partir de velocidades de 15 m/s, o efeito convectivo no aumento do arrefecimento do 
condutor é muito pouco expressivo. No entanto, se a este último aliarmos uma redução significativa da 
temperatura ambiente do meio para o final do dia, e a ausência de irradiação solar nas últimas horas do 
dia (Tabela 20), o aumento da corrente limite verificado corresponde a valores expectáveis. 

É de realçar que o resultado obtido nesta primeira situação se revela particularmente importante para 
a avaliação da ligação de potenciais novos parques eólicos à rede de TDEE, uma vez que para velocidades 
de vento elevadas (como se verificou no final do dia em análise) o limite de corrente é superior ao dobro 
do verificado para velocidades de vento reduzidas. 

Relativamente à segunda situação observada no caso de estudo (dia típico de verão) observa-se o 
impacto da temperatura ambiente e da irradiação solar na determinação da corrente limite (Tabela 21). 
A resposta diária da capacidade de transporte de corrente elétrica apresenta uma tendência de 
diminuição até às horas centrais do dia que depois se inverte (Figura 13). A reduzida variação da 
velocidade média horária do vento ao longo do dia facilita a observação dos impactos descritos.  

Os resultados aqui obtidos para um dia típico de verão poderão justificar, num trabalho futuro, a procura 
de relações com o diagrama de carga diário para um dia típico de verão, uma vez que nas últimas horas 
do dia a capacidade de transporte aumenta consideravelmente. 

A última situação observada (Figura 15) permite observar o impacto da temperatura ambiente reduzida, 
típica de um dia de inverno. O mínimo diário da capacidade transporte de corrente elétrica de uma linha 
obtido para um dia típico de inverno é aproximadamente igual ao máximo diário da mesma linha para 
um dia típico de verão.  

Nas últimas horas do dia de inverno regista-se ainda um aumento da corrente limite, consequência do 
aumento da velocidade média horária do vento nessas horas. Este resultado pode ser relevante, visto 
que Portugal, e por isso a região onde se insere a área em estudo, apresenta maior necessidade de 
aquecimento no interior de edifícios durante o inverno, do que de arrefecimento no verão [32]. 

A aplicação do modelo numérico desenvolvido às diversas situações abordadas no caso de estudo 
permitiu validar a fiabilidade do modelo, comprovar a sua generalidade e adequabilidade a situações 
reais, e demonstrar os benefícios que a implementação de um sistema de dynamic line rating pode trazer 
a todos os intervenientes de um sistema electroprodutor e em última instância aos consumidores finais 
de energia.  
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Capítulo 7 - Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 
 

 

A formulação físico-matemática apresentada permitiu desenvolver um modelo numérico para a análise 
dinâmica da capacidade de transporte de corrente elétrica numa rede com elevada penetração de 
energias renováveis em situações de funcionamento normal ou de eventual congestionamento.  

Recorreu-se, designadamente, a um caso de estudo real de uma zona interior do país, conhecida por 
Pinhal Interior, que permitiu validar a fiabilidade do modelo, comprovar a sua generalidade e 
adequabilidade a situações reais, e demonstrar a mais-valia da análise de dynamic line rating (DLR) na 
gestão de sistemas de transporte de energia, no apoio às decisões de alargamento das redes e no 
contributo para a espectável evolução das redes de transporte e distribuição de energia para as ditas 
redes inteligentes. Com efeito, o modelo é passível de ser aplicado a múltiplas regiões adjacentes na 
perspetiva da diminuição das correntes elétricas de interligação regional. 

O caso de estudo permitiu, ainda, observar os impactos dos diversos parâmetros meteorológicos no 
comportamento térmico de condutores aéreos, e consequentemente, na sua capacidade de transporte 
de corrente elétrica. O detalhe utilizado na avaliação das perdas térmicas por efeito convectivo permitiu 
concluir que a velocidade do vento, dentro do intervalo de valores estudado, tem uma importância 
muito significativa no arrefecimento dos condutores. Este facto demonstra a relevância de uma análise 
dinâmica da capacidade de transporte de corrente elétrica em regiões de elevada eolicidade.  

Como desenvolvimentos futuros recomendam-se i) adequação do modelo numérico desenvolvido a uma 
análise de DLR para intervalos de tempo progressivamente menores ii) quantificação dos ganhos de 
potência transportada numa rede potencialmente congestionada, em particular para os casos com 
elevada penetração de energia renovável variável no tempo (e.g. de origem eólica, fotovoltaica ou 
mesmo hídrica a fio de água) por implementação de um sistema de DLR na área em estudo, i.e., a 
comparação dos resultados aqui obtidos com o static line rating estabelecido pelo operador da rede 
elétrica; iii) desenvolvimento de uma interface de controlo baseada em sistemas de informação 
geográfica que agregue este modelo numérico a modelos de otimização do fluxo energético em tempo 
real; iv) avaliação do custo-benefício da implementação de um sistema de DLR que incorpore a análise 
da segurança de abastecimento, impactos na estabilidade e nas perdas da rede, e das medidas de 
contingência necessárias a uma operação em DLR. 
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Anexos 
 

Anexo A - Resultados obtidos após análise do dynamic line rating nas condições descritas para o caso dia de verão com eolicidade “crescente”. 

 

 

Código Linha CL 1ª hora CL 2ª hora CL 3ª hora CL 4ª hora CL 5ª hora CL 6ª hora CL 7ª hora CL 8ª hora CL 9ª hora CL 10ª hora CL 11ª hora CL 12ª hora CL 13ª hora CL 14ª hora CL 15ª hora CL 16ª hora CL 17ª hora CL 18ª hora CL 19ª hora CL 20ª hora CL 21ª hora CL 22ª hora CL 23ª hora CL 24ª hora

2054 853 1000 1233 1376 1324 1644 1865 1701 1929 1879 1769 1701 1838 1853 2159 2121 1999 2125 2426 2229 2348 2270 3114 2498

2055 877 908 1184 1273 1824 1728 1751 1640 1739 1693 1957 1801 1867 2077 1859 2079 2299 2183 2528 2267 2647 2385 2714 2811

2133 893 1126 1359 1400 1495 1669 1644 1544 1662 1869 1815 2018 1711 1851 1832 1940 1974 2038 2061 2292 2287 2426 2459 2599

2134 901 978 1043 1233 1535 1546 1621 1682 1622 1589 1729 1735 1735 2049 1824 2055 2245 2056 2002 2277 2549 2804 2416 2626

2135 885 1008 1052 1499 1381 1547 1604 1647 1728 1994 1715 1761 1939 2032 1970 2472 2052 2177 2192 2221 2380 2493 2464 2524

2136 870 1045 1026 1299 1357 1598 1511 1931 1703 1917 1855 2121 1765 2041 1890 1911 2127 2283 2138 2402 2502 2469 2339 2420

2614 1196 1027 1130 1547 1568 1910 1830 1775 2185 1638 1820 1716 1757 2163 1963 1908 2250 2091 2422 2649 2266 2832 2728 2487

2615 893 1025 1379 1284 1466 1871 1789 1736 1744 1761 1789 1774 1963 1814 1911 2198 2057 2233 2020 2429 3171 3130 2928 2569

2617 841 1028 1360 1623 1770 1608 1975 1794 2322 2380 1740 1811 1915 1978 2165 2007 2461 1994 2941 2317 2433 2351 2562 2849

2618 990 1046 1396 1215 1825 1629 1674 1701 1898 1737 1821 2303 1764 2155 2019 1928 2272 2670 2434 2982 2240 2822 3198 2422

2069 996 1292 1689 1958 1976 2158 1954 2508 1795 2478 2642 2480 2354 1925 2615 2907 2944 3067 3066 2846 3235 3033 2577 2593

2160 870 1118 1188 1289 1417 1455 1668 2038 1707 1665 1820 1722 1858 1806 1880 1841 1992 2267 2063 2161 2580 2398 2414 2779

2159 870 958 1081 1232 1442 1534 1607 1617 1604 1759 1803 1843 2020 1951 1930 1828 2165 2021 2088 2270 2918 2356 2300 2542

2622 1426 1315 1368 2034 1669 2000 2401 2100 2362 2220 2625 1857 1973 2495 2694 2620 2127 2374 2114 2221 3062 3057 3230 3591

2623 1123 1096 1547 1425 1715 1483 2454 1915 1785 1975 1949 2465 2070 2121 2692 2076 1959 2341 2861 2178 3328 2851 3049 3112

2124 964 1249 1181 1488 1447 1641 1684 1786 1834 1837 1948 1954 1998 1915 2165 2039 2344 2389 2665 2334 2604 2548 2713 2653

2125 1072 1229 1328 1350 1648 1710 1610 1905 2044 1874 1926 1795 1894 2316 2294 2103 2201 2184 2408 2395 2495 2528 2634 2931

2159 870 958 1081 1232 1442 1534 1607 1617 1604 1759 1803 1843 2020 1951 1930 1828 2165 2021 2088 2270 2918 2356 2300 2542

2160 870 1118 1188 1289 1417 1455 1668 2038 1707 1665 1820 1722 1858 1806 1880 1841 1992 2267 2063 2161 2580 2398 2414 2779

2155 1049 1138 1394 1266 1410 1590 1502 1578 2112 1814 1888 2193 2388 1836 2007 1879 2077 2334 2449 2110 2331 2469 2682 2465

2164 927 998 1253 1360 1446 1546 1842 1889 1690 1683 1763 1762 1873 1777 1902 1863 2079 2136 2586 2190 2240 2296 2592 2954

2163 921 1104 1121 1496 1536 1516 1527 1832 1856 1940 1924 1912 1740 2113 2393 1904 2277 2144 2312 2271 2248 2867 2420 3121

2169 871 1146 1416 1483 1592 1398 1711 1617 1694 2172 2278 1978 1802 1953 1893 1902 1958 2030 2170 2368 2388 2326 2765 2620

2170 870 940 1446 1468 1451 1505 1605 1643 1690 2008 1742 1681 1789 1852 2490 2071 1986 2388 2229 2335 2191 2333 2589 2450

2171 877 1130 1172 1582 1595 1738 1771 1848 1742 1645 2156 1851 1953 1863 1790 2118 2131 2150 2359 2292 2758 2325 2302 2808

2173 885 1241 1366 1456 1467 1661 1534 1742 1689 1762 2045 1711 1824 1956 1971 1931 2006 2211 2614 2385 2321 2621 2386 2549

2070 937 1044 1154 1402 1629 1445 1483 1665 2101 1625 1919 1724 1826 2168 1810 1864 2066 1992 2207 2541 2310 2437 2430 2545

2172 877 1065 1162 1377 1566 1621 1590 1616 1938 1630 1794 1969 1922 2105 1896 2236 1989 2204 2318 2152 2484 2343 2498 2421

2157 1084 1713 1404 1981 1659 2231 2086 2272 2458 1948 2366 2282 2139 2524 2586 1872 2578 2949 2277 3186 2518 3460 3572 3622

2156 1561 1389 1709 1507 2143 2287 2314 2496 2358 2396 2390 2762 2540 2649 2740 2087 2963 3109 2940 2541 3315 3220 3565 2869

2158 1158 1301 1355 1732 1851 1744 2383 2392 2550 1979 2374 2292 2243 2287 2683 2830 3025 2617 2977 3357 2791 3062 3668 3601

2613 1264 1656 1636 2027 2139 2464 2222 2564 2540 2166 2932 2720 2739 2651 2781 3046 2836 3345 2387 3421 3391 3738 3771 3084

2612 1742 1307 1939 2181 1787 2289 2123 2419 2713 2463 2091 2327 2287 2680 2204 2941 2554 2888 3454 3007 3568 3790 3487 4023

2168 834 972 1266 1323 1433 1442 1559 1942 1709 1741 1763 1699 1713 1711 1932 1942 2118 2024 2232 2451 2276 2333 2619 2724

1010 640 1018 1082 1120 1309 1115 1095 1593 1388 1473 1379 1644 1785 1705 1592 1595 1964 1951 1699 2242 2192 1699 2309 2418

1011 628 798 818 933 1199 1250 1163 1331 1285 1258 1228 1617 1483 1428 1544 1380 1528 1557 1691 1669 2142 1710 1712 1819

1015 651 734 812 1054 1114 1181 1248 1247 1312 1328 1280 1458 1332 1496 1777 1387 1573 1659 1609 1625 1645 1767 1838 2135

1602 1045 1224 1664 1915 1953 2162 2501 2334 1933 2376 2542 1940 1885 2272 2630 2790 2612 2645 2386 2734 3294 3145 3516 3656

1615 1027 1666 1583 2122 1959 1726 1955 2316 1643 2227 2138 2475 2732 2064 1956 2948 2922 2408 2508 3309 3134 2551 3153 2531

1616 1011 1226 1348 1630 1960 1737 1701 2040 2433 1968 2416 1855 2335 2051 2161 2848 2430 2652 2804 2964 3031 2951 3191 3122

1114 909 1279 1280 1405 1717 1473 1754 1790 1713 1768 1745 1783 1849 1886 1957 2104 2319 2150 2258 2636 2306 2358 2380 2582

1088 651 744 1220 974 1440 1184 1416 1246 1656 1211 1491 1391 1341 1416 1980 1519 1731 1894 1706 1762 1739 2183 2107 1947

1089 689 845 930 977 1060 1073 1205 1220 1269 1183 1295 1465 1421 1290 1357 1422 1378 1486 1546 1762 1737 1882 1791 1821

1108 885 1173 1163 1482 1733 1461 1868 1565 1632 1714 2009 1697 1815 1995 2125 2063 2135 2014 2373 2269 2297 2583 2328 2444

1107 1021 1010 1255 1281 1510 1894 1619 1818 1758 1728 1854 1678 2328 1936 1974 1879 1982 2520 2252 2788 2470 2311 2359 2595

1115 870 1174 1319 1295 1442 1620 1611 1592 1773 1859 2032 2153 1884 1856 1911 1865 2100 2102 2226 2160 2471 2390 2420 2472
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Anexo B - Representação gráfica da análise da evolução da capacidade de todas as linhas elétricas da área em estudo, para o caso dia de verão com eolicidade “crescente”. 
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Anexo C - Resultados obtidos após análise do dynamic line rating nas condições descritas para o caso dia típico de verão. 

 

 

Código Linha CL 1ª hora CL 2ª hora CL 3ª hora CL 4ª hora CL 5ª hora CL 6ª hora CL 7ª hora CL 8ª hora CL 9ª hora CL 10ª hora CL 11ª hora CL 12ª hora CL 13ª hora CL 14ª hora CL 15ª hora CL 16ª hora CL 17ª hora CL 18ª hora CL 19ª hora CL 20ª hora CL 21ª hora CL 22ª hora CL 23ª hora CL 24ª hora

2054 1420 1362 1497 1597 1604 1528 1368 1453 1278 1041 1001 1154 1193 1092 1173 1084 1164 1778 1771 1785 1820 1562 1360 1516

2055 1362 1459 1618 1678 1732 1541 1344 1429 1268 1070 1039 1173 1344 1132 1208 1079 1183 1767 1804 1811 1757 1552 1395 1475

2133 1328 1323 1478 1609 1520 1650 1418 1521 1386 1210 1101 1316 1162 1331 1510 1279 1408 1617 1673 1721 2069 1482 1298 1476

2134 1426 1331 1493 1684 1516 1669 1456 1553 1421 1163 1094 1319 1183 1273 1477 1240 1328 1635 1645 1746 2054 1470 1305 1519

2135 1362 1368 1476 1671 1587 1488 1389 1485 1286 1019 1009 1209 1238 1001 1203 1099 1146 1763 1935 1907 1954 1675 1525 1506

2136 1375 1362 1489 1624 1578 1518 1420 1443 1294 998 1111 1225 1187 1025 1238 1089 1089 1804 1835 1955 1975 1701 1498 1526

2614 1562 1616 1761 1850 1916 1691 1575 1658 1522 1150 1242 1312 1404 1116 1213 1234 1281 1677 1548 1559 2009 1376 1319 1666

2615 1388 1448 1581 1629 1730 1643 1622 1651 1521 1095 1256 1441 1380 1093 1230 1207 1267 1749 1705 1753 1987 1496 1299 1457

2617 1515 1501 1679 1759 1893 1983 1759 1870 1695 1367 1365 1620 1446 1430 1619 1441 1531 1775 1613 1705 2110 1447 1234 1560

2618 1474 1573 1719 1756 1872 1990 1750 1866 1717 1372 1519 1558 1381 1478 1684 1530 1575 1710 1628 1642 2098 1452 1258 1626

2069 1493 1394 1554 1745 1601 1715 1543 1576 1455 1250 1295 1540 1268 1428 1630 1323 1381 1850 1932 2067 2172 1811 1606 1587

2160 1380 1332 1496 1598 1518 1522 1368 1397 1285 1047 1035 1194 1170 1241 1338 1103 1237 1620 1562 1627 2056 1342 1304 1461

2159 1355 1368 1491 1593 1557 1487 1340 1417 1337 1080 1074 1218 1223 1054 1422 1084 1233 1665 1558 1566 2054 1367 1294 1480

2622 1689 1633 1883 2058 1866 1649 1553 1618 1408 1125 1245 1267 1439 1122 1251 1218 1167 1924 2131 2157 1966 1895 1749 1873

2623 1763 1705 1817 2106 1871 1638 1574 1649 1434 1089 1232 1333 1530 1124 1214 1181 1273 1880 2005 2137 1970 1913 1786 1906

2124 1485 1456 1575 1710 1748 1659 1494 1568 1377 1135 1088 1287 1278 1260 1387 1279 1269 1941 1812 1873 2063 1607 1401 1584

2125 1525 1469 1651 1739 1701 1688 1459 1583 1400 1154 1159 1264 1328 1193 1449 1205 1321 1855 1783 1920 2030 1621 1433 1614

2159 1355 1368 1491 1593 1557 1487 1340 1417 1337 1080 1074 1218 1223 1054 1422 1084 1233 1665 1558 1566 2054 1367 1294 1480

2160 1380 1332 1496 1598 1518 1522 1368 1397 1285 1047 1035 1194 1170 1241 1338 1103 1237 1620 1562 1627 2056 1342 1304 1461

2155 1781 1647 1888 2111 1974 1649 1615 1634 1437 1094 1186 1351 1545 1104 1184 1274 1162 1734 2019 2160 1843 1906 1761 1961

2164 1338 1432 1485 1660 1590 1764 1555 1643 1549 1313 1311 1467 1198 1351 1541 1432 1468 1629 1524 1542 2062 1334 1293 1493

2163 1434 1443 1601 1666 1795 1824 1622 1775 1580 1271 1289 1437 1259 1105 1289 1259 1342 1627 1633 1613 1996 1396 1293 1485

2169 1379 1300 1460 1624 1582 1628 1432 1493 1364 1117 1136 1255 1236 1130 1160 1164 1257 1656 1647 1714 1939 1473 1276 1497

2170 1426 1338 1449 1661 1564 1518 1439 1486 1287 1067 1046 1152 1159 1107 1137 1060 1163 1849 1922 2012 1871 1744 1561 1588

2171 1420 1350 1483 1685 1496 1531 1446 1460 1302 1141 1092 1207 1134 1077 1189 1179 1164 1766 1876 1976 1894 1757 1600 1584

2173 1446 1368 1484 1696 1643 1539 1470 1509 1322 1031 1080 1199 1187 1094 1210 1116 1127 1836 1745 1792 1952 1599 1377 1584

2070 1349 1378 1493 1610 1637 1708 1585 1709 1475 1177 1281 1295 1275 1168 1197 1276 1280 1625 1544 1561 1949 1365 1299 1445

2172 1460 1361 1513 1674 1597 1570 1454 1524 1316 1030 1087 1247 1248 1051 1160 1103 1142 1792 1824 1892 1924 1583 1370 1560

2157 1876 1781 2004 2186 2034 1787 1697 1787 1563 1254 1344 1441 1573 1286 1207 1478 1411 1965 2025 2330 1968 1972 1817 1965

2156 1875 1778 1993 2180 2022 1767 1681 1749 1544 1211 1217 1394 1630 1221 1179 1405 1311 1970 2168 2177 1996 1980 1836 1966

2158 1817 1792 2015 2236 2037 1839 1764 1837 1552 1320 1330 1490 1536 1231 1252 1392 1273 1916 2081 2306 1953 2009 1807 1997

2613 1770 1805 1988 2093 2175 2231 1970 2073 1965 1664 1629 1785 1782 1561 1980 1593 1788 1850 1740 1823 2278 1562 1414 1939

2612 1762 1839 1999 2119 2242 2261 1985 2098 1882 1519 1743 1978 1638 1587 1837 1891 1814 1830 1764 1807 2243 1568 1389 1906

2168 1383 1345 1497 1557 1547 1523 1354 1417 1304 1125 1046 1231 1204 1218 1238 1246 1250 1601 1479 1516 1780 1322 1278 1508

1010 1129 1110 1181 1317 1207 1094 1029 1055 920 788 751 906 1017 814 995 795 896 1352 1403 1526 1536 1339 1224 1287

1011 964 979 1098 1163 1239 1351 1164 1256 1128 950 939 1072 909 1027 1161 1037 1037 1284 1152 1177 1497 1037 929 1102

1015 993 1006 1105 1170 1243 1337 1145 1245 1128 918 938 1088 890 1053 1135 993 1070 1211 1174 1190 1538 1009 943 1062

1602 1567 1557 1760 1844 1910 2010 1818 1820 1730 1399 1467 1619 1539 1631 1850 1469 1725 1676 1708 1819 2119 1500 1312 1618

1615 1928 1937 2096 2316 2192 2053 1792 1929 1736 1445 1413 1579 1820 1458 1495 1505 1476 1767 2080 2207 1785 1978 1848 2073

1616 1807 1815 1973 2155 2015 1757 1684 1760 1523 1277 1238 1540 1591 1273 1161 1358 1373 1765 2053 2247 1762 1979 1831 2047

1114 1389 1371 1466 1613 1599 1663 1433 1503 1396 1110 1145 1252 1258 994 1261 1218 1157 1637 1472 1506 2023 1320 1267 1472

1088 1194 1267 1423 1442 1526 1403 1297 1373 1248 952 982 1135 1120 943 881 1077 1028 1183 1171 1132 1340 990 991 1298

1089 1105 1079 1196 1392 1231 1157 1019 1052 963 770 764 984 998 773 859 889 862 1302 1449 1516 1296 1352 1232 1283

1108 1383 1358 1531 1613 1670 1516 1433 1483 1292 1057 1090 1231 1237 1085 1249 1166 1123 1587 1491 1634 1954 1359 1286 1546

1107 1342 1375 1507 1577 1676 1507 1445 1482 1275 1062 1059 1264 1199 1070 1289 1092 1165 1630 1538 1582 1988 1347 1286 1522

1115 1373 1314 1463 1597 1527 1593 1433 1485 1381 1160 1088 1279 1135 1241 1390 1188 1368 1630 1562 1602 2066 1329 1333 1535
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Anexo D - Representação gráfica da evolução da capacidade de todas as linhas elétricas da área em estudo, para o caso dia típico de verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

D.2 Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro D.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

D.4 Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro D.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

D.6 Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro D.7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

D.8 Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro 

 

 

 

 



Modelação de Redes Elétricas Congestionadas 

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro E.1 

Anexo E -Resultados obtidos após análise do dynamic line rating nas condições descritas para o caso dia típico de inverno. 

 

 

Código Linha CL 1ª hora CL 2ª hora CL 3ª hora CL 4ª hora CL 5ª hora CL 6ª hora CL 7ª hora CL 8ª hora CL 9ª hora CL 10ª hora CL 11ª hora CL 12ª hora CL 13ª hora CL 14ª hora CL 15ª hora CL 16ª hora CL 17ª hora CL 18ª hora CL 19ª hora CL 20ª hora CL 21ª hora CL 22ª hora CL 23ª hora CL 24ª hora

2054 2354 2338 2412 2216 2098 2136 2168 2125 2083 2119 1989 1863 1854 1988 1700 1767 1788 1897 2198 2002 2410 2428 2164 2244

2055 2375 2316 2337 2209 2249 2074 2069 2223 2124 2037 1972 2012 1859 1978 1603 1832 1585 2055 2257 2159 2214 2484 2397 2437

2133 2648 2658 2674 2550 2519 2472 2469 2630 2861 2706 2573 2467 2404 2431 2144 2113 1343 2297 2555 2801 2999 3104 3065 3084

2134 2718 2601 2772 2550 2489 2514 2501 2608 2748 2691 2587 2547 2368 2237 2188 2109 1407 2428 2576 2704 2915 3068 3046 3048

2135 2263 2173 2224 2133 2117 2080 2090 2266 2513 2461 2233 2316 2276 2091 2016 1977 1913 2208 2415 2497 2687 2889 2714 2874

2136 2260 2191 2261 2147 2097 2051 2144 2233 2428 2320 2268 2225 2171 2131 2028 1955 1792 2210 2420 2488 2674 2830 2656 2762

2614 2264 2212 2219 2194 2135 1959 2004 2192 2343 2137 2117 2382 2348 2161 1869 1935 1491 2037 2202 2111 2298 2430 2349 2208

2615 2231 2262 2247 2182 2116 2016 1966 2052 2396 2232 2160 2100 2191 2132 1965 2002 1695 2343 2423 2520 2681 2881 2510 2686

2617 2996 2910 3103 2784 2822 2807 2758 2898 2959 3036 2767 2777 2794 2537 2512 2267 1450 1844 1791 2981 3189 3370 3089 3272

2618 3120 2992 2898 2856 2822 2652 2810 2776 2963 2979 2749 2646 2829 2546 2251 2296 1742 1703 1829 2864 3063 3250 3060 3165

2069 2901 2812 2903 2653 2728 2558 2616 2860 3033 2847 2561 2651 2821 2806 2294 2515 2402 2622 2698 2923 3314 3481 3304 3445

2160 2524 2395 2471 2469 2354 2322 2333 2401 2623 2555 2457 2441 2353 2161 2154 2168 1554 1811 1767 2088 2084 2198 2322 2160

2159 2555 2432 2448 2273 2304 2312 2403 2417 2721 2508 2523 2436 2310 2351 2069 2145 1486 1771 1881 2029 2189 2381 2270 2111

2622 2334 2152 2272 2132 2034 2128 2303 2196 2497 2444 2349 2508 2384 2461 2364 2097 2167 2243 2501 2571 2603 2967 2691 2988

2623 2234 2231 2298 2227 2044 2121 2223 2179 2547 2304 2275 2351 2241 2120 2220 1941 2219 2190 2463 2476 2761 2892 3005 2990

2124 2688 2519 2643 2585 2412 2348 2452 2287 2332 2354 2119 2352 2174 2120 2216 2139 1699 2422 2437 2485 2853 3007 2753 2713

2125 2691 2605 2574 2472 2510 2192 2529 2359 2384 2252 2136 2420 2154 2287 2005 2175 1488 2230 2685 2694 2812 3028 2538 2742

2159 2555 2432 2448 2273 2304 2312 2403 2417 2721 2508 2523 2436 2310 2351 2069 2145 1486 1771 1881 2029 2189 2381 2270 2111

2160 2524 2395 2471 2469 2354 2322 2333 2401 2623 2555 2457 2441 2353 2161 2154 2168 1554 1811 1767 2088 2084 2198 2322 2160

2155 2208 2225 2294 2068 2082 1860 2121 2023 2110 2017 1897 1953 1945 2072 1869 1751 1791 1961 2173 2211 2363 2480 2474 2478

2164 2904 2846 2871 2775 2648 2649 2687 2620 2993 2910 2678 2714 2445 2330 2255 2340 1447 1741 1810 1982 2089 2162 2056 2133

2163 2377 2316 2264 2176 2140 1981 1955 2056 2299 2269 2261 2083 2474 2190 2203 1836 1454 1883 1841 2014 2185 2204 2245 2795

2169 2205 2264 2138 2023 1999 1887 1969 2097 2284 2223 2192 2160 2150 2024 2141 2130 1353 1686 1861 2404 2510 2910 2554 2721

2170 2288 2097 2223 2085 2040 1952 2041 1973 2179 2057 1958 1963 2121 2026 1932 1924 1948 2058 2253 2282 2438 2662 2744 2506

2171 2148 2134 2209 2029 1972 1940 2019 1986 2250 2070 2027 2007 2090 2069 1927 1895 1702 2284 2271 2305 2547 2570 2605 2643

2173 2171 2122 2113 2062 2040 2084 2004 2053 2162 2164 2175 2009 2246 2036 1963 1895 1878 2228 2373 2452 2558 2684 2699 2827

2070 2310 2287 2167 2118 2105 2074 2086 2122 2265 2125 2150 2152 2320 2247 1825 1970 1388 1684 1897 2196 2114 2369 2338 2388

2172 2133 2166 2138 2068 2035 1894 1980 2047 2180 2172 2061 2178 2032 2154 1874 1859 1817 2063 2458 2376 2646 2732 2516 2749

2157 2316 2299 2311 2113 1974 1962 2101 2206 2287 2299 2111 2461 2530 2375 1884 1870 1821 2431 2594 2591 2875 3017 2972 2991

2156 2319 2210 2097 2182 2056 2010 2153 2338 2331 2348 2137 2126 2133 2071 2018 2242 1972 2381 2598 2666 2909 2918 2896 2827

2158 2375 2267 2222 2176 2092 1956 2041 2230 2318 2163 2135 2089 2289 2154 2062 2230 1810 2494 2555 2461 2789 2684 2539 2732

2613 3378 3301 3299 3274 3075 3081 3176 3411 3503 3168 2981 2955 2726 3057 2901 2643 1738 2196 2275 3324 2237 2453 3473 3551

2612 3388 3429 3316 3277 3263 3021 3061 3111 3383 3383 3164 3303 2697 3078 2803 2764 1866 2222 2196 3069 2425 2404 3565 3576

2168 2203 2212 2192 2107 1991 2010 1940 2018 2181 2077 1867 1783 1929 1845 1800 1670 1400 1670 1787 2074 2157 2259 2185 2254

1010 1920 1853 1779 1675 1766 1727 1839 1749 2007 1847 1753 1947 1685 1875 1567 1599 1409 1813 1856 1891 2107 2205 2072 2171

1011 2162 2078 2140 2023 1992 1865 1958 2123 2162 2059 1944 1984 1801 1761 1648 1624 1211 1216 1430 2103 1476 1743 2199 2267

1015 2174 2128 2069 2031 1993 1896 1955 2024 2112 2040 2007 1899 1795 1755 1620 1566 1085 1293 1435 2017 1638 1705 2175 2322

1602 3198 3035 3245 3064 2835 2911 2949 3037 3197 3004 2832 2832 2834 2660 2471 2607 1450 2585 2856 2963 3230 3539 3105 3420

1615 2765 2628 2580 2377 2466 2363 2356 2362 2360 2308 2085 1944 1844 2012 1663 1834 1682 1982 2227 2036 2357 2502 2373 2302

1616 2329 2218 2183 2174 2118 2036 2162 2074 2195 2150 1939 2056 2012 1867 1965 1679 1610 1841 2037 2184 2131 2519 2256 2337

1114 2264 2162 2219 2118 2065 2140 2104 2266 2523 2444 2283 2413 2245 2193 2090 1968 1446 1675 1920 2099 2038 2368 2374 2384

1088 1811 1894 1805 1766 1706 1642 1663 1621 1598 1429 1402 1458 1420 1382 1439 1265 1324 1315 1559 1477 1610 1716 1533 1737

1089 1649 1677 1569 1487 1462 1486 1451 1531 1590 1517 1393 1309 1320 1244 1216 1192 1142 1350 1515 1505 1620 1747 1593 1586

1108 2166 2230 2202 2111 2104 2066 2207 2286 2351 2262 2202 2392 2209 2136 1989 1913 1423 1766 1955 1985 2018 2318 2121 2326

1107 2201 2219 2207 2142 2146 1994 2174 2230 2486 2448 2259 2343 2194 2290 2104 1982 1629 1644 1814 2025 2144 2274 2153 2328

1115 2592 2684 2538 2498 2449 2487 2518 2629 2764 2569 2542 2438 2344 2320 2116 2192 1397 1847 2165 1976 2203 2423 2115 2185
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Anexo F - Representação gráfica da evolução da capacidade de todas as linhas elétricas da área em estudo, para o caso dia típico de inverno. 
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Anexo G – Ábaco da temperatura de estabilização em função da corrente e da velocidade do vento obtido pelo modelo numérico desenvolvido nesta dissertação. 
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