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Motivação 

O projeto OptiGRID – Metodologia de Análise da Capacidade Dinâmica de Linhas
e Gestão Otimizada de Redes Elétricas (PTDC/EEI-EEE/31711/2017), visa o
desenvolvimento de uma ferramenta operacional e uma metodologia integrada
para a análise dos Limites Dinâmicos de capacidade das linhas elétricas aéreas
(usualmente designado por Dynamic Line Rating – DLR).

O projeto OptiGRID usa os valores de capacidade da análise DLR para aumentar
a capacidade de transmissão das linhas aéreas, facilitando um incremento da
integração das energias renováveis no sector elétrico, e reduzir o número de
horas com separação de mercados, influenciando os preços do mercado de
eletricidade à escala ibérica.

A capacidade adicional das linhas aéreas, resultante da utilização desta
metodologia, poderá aliviar potenciais problemas de congestionamento
particularmente relevantes em sistemas electroprodutores com elevados níveis
de penetração de geração renovável variável no tempo, como acontece no caso
Português.
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Duração do Projeto

36 meses (1 de outubro 2018 –

30 setembro 2021)

Objetivos

O objetivo deste projeto é explorar, de uma forma dinâmica, eficiente e
sustentável a capacidade de linhas elétricas aéreas de transporte e distribuição.
Neste contexto, no decorrer do presente projeto, pretende-se desenvolver uma
metodologia e uma ferramenta operacional para a análise Dynamic Line Rating
(DLR) de redes elétricas potencialmente congestionadas para permitir uma
integração sustentável da energia proveniente de fontes renováveis no sistema
electroprodutor. O projeto OptiGRID (e a ferramenta desenvolvida)
demonstrará os benefícios das técnicas de DLR, nomeadamente em termos de:

1. aumento dos níveis de penetração de energia renovável no sistema de
energia português evitando situações de corte (“curtailment”)

2. reduzir o número de horas com separação de mercados, influenciando os
preços do mercado de eletricidade à escala ibérica (MIBEL).

Para avaliar o impacto da análise da capacidade dinâmica de linhas aéreas na
gestão operacional do sistema electroprodutor serão desenvolvidos três casos
de estudo considerando i) a topologia da rede elétrica de transporte
Portuguesa, ii) cenários atuais e futuros de capacidade de centrais renováveis
no sistema elétrico Português e iii) restrições relacionadas com a operação do
MIBEL. Os casos de estudo incluem: uma região com geração distribuída eólica,
região com geração distribuída solar e períodos com separação de mercados.

Atividades

O projeto é composto por 6 workpackages:

• WP1 Coordination and management 

• WP2 Meteorological, network and market data 

• WP3 Development of models for active, high efficiency electric network 
operation

• WP4 Development of RES case studies 

• WP5 Implementation of models. Analysis of results 

• WP6 Dissemination and valorization of OptiGRID results

Fluxograma das tarefas e respetiva interação da informação no projeto OptiGRID.
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