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Resumo

A desregulamentação e liberalização de diversos sectores de actividade, em geral, e do sector eléctrico, em
particular, coloca um número elevado de questões complexas sobre as quais importa reflectir atempadamente. Neste
artigo são caracterizados alguns problemas com que, num futuro não muito longínquo, nos iremos deparar e
analisadas algumas experiências neste domínio. Neste âmbito, assume importância fundamental a necessidade de o
engenheiro se encontrar apto a lidar com incertezas de diversos tipos descrevendo-se nesta comunicação algumas
metodologias que permitem realizar estudos de planeamento considerando conceitos da análise de risco e integrando
dados de natureza qualitativa representados por números imprecisos, por um lado, e incertezas de natureza
probabilística, por outro. É, ainda, apresentado um modelo para validar, do ponto de vista técnico, um conjunto de
contratos de compra/venda de energia num ambiente de mercado propondo-se, se necessário, alterações aos valores a
comprar/vender se se verificarem violações de restrições técnicas ou de segurança de funcionamento do sistema. No
final desta comunicação são apresentados exemplos de aplicação dos algoritmos descritos.
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1. INTRODUÇÃO

Nos anos mais recentes diversos sectores de actividade têm enfrentado novos desafios associados a modificações de
carácter estrutural e filosófico dos princípios e técnicas utilizadas em actividades de planeamento e exploração de
diversos sistemas. Esta modificação integra-se numa tendência que já afectou, por exemplo, sectores como o
aeronaútico e os serviços de telecomunicações. Estas áreas de actividade passaram por um processo de
desregulamentação que se iniciou nos anos 80 e que levou, com frequência, à substituição de empresas de grande
dimensão com frequência de carácter monopolista e possuindo, por vezes, deficiências ao nível da sua
competitividade por diversas entidades competindo no mercado. Este processo foi encorajado por forma a fornecer
melhores serviços aos clientes a preços mais atrativos. Em todo o caso, implica também uma alteração do
comportamento dos utilizadores que se vêm confrontados com várias alternativas de entre as quais deverá seleccionar
a mais adequada tendo em conta as necessidades respectivas. Esta situação implica uma alteração do comportamento
dos utilizadores conferindo-lhes um papel mais activo, exigindo um estudo mais cauteloso das alternativas
disponíveis e o acesso a informação mais vasta.

A indústria eléctrica ultrapassou praticamente incólume a última década sendo apenas conhecidas algumas
experiências nesta área no Chile e no Reino Unido. Mais recentemente, outros países europeus (Finlândia e a Suécia,
por exemplo) e diversos estados dos EUA começaram também a dar passos nesta direcção. De uma forma geral, este
movimento iniciou-se pelo desmantlamento de empresas verticalmente integradas - incluindo sectores de produção,
transmissão e distribuição de energia eléctrica - e sua substituição por um número em geral relativamente elevado de
actores participando no mercado. A liberalização do subsistema produtor em diversos países, a adopção de diversas
políticas para estimular a construção de unidades de cogeração, de parques eólicos e de pequenos aproveitamentos
hidroeléctricos integram-se, de forma muito clara, neste movimento em direcção ao mercado. Como consequência
deste processo, a percentagem de nova potência instalada não pertencente a empresas tradicionais já existentes
passou, por exemplo, nos EUA de 16% em 1985 para 64% em 1992.

O processo de desregulamentação coloca, em todo o caso, diversos desafios exigindo a alteração de modelos
conceptuais que têm dominado o funcionamento deste sector. Neste âmbito, pode-se referir a necessidade de
construir novos sistemas tarifários, de estudar o processo de garantir os graus de fiabilidade e qualidade de serviço
requeridos pelos utilizadores, de encarar como serviços diversos aspectos inerentes ao funcionamento dos sistemas
eléctricos (controlo de tensão, reserva girante, produção de potência reactiva...). A integração de dados afectados por
incertezas de tipo não apenas probabilístico será outro dos aspectos a considerar no novo ambiente de funcionamento



dos Sistemas Eléctricos de Energia. Estas alterações exigem, como se compreende, novas aplicações computacionais
ou, pelo menos, requerem que aplicações computacionais correntes hoje em dia sejam adaptadas ou vejam a sua
utilização redireccionada.

Nesta comunicação são apresentadas algumas reflexões sobre o planeamento e a exploração de Sistemas de
Eléctricos de Energia em ambiente desregulamentado. No ponto 2 são identificados diversos problemas e desafios
colocados pelo processo de desregulamentação sendo, ainda, descritos os modelos de funcionamento em "Pool" e de
"Contratos Bilaterais". No ponto 3 é caracterizada a situação portuguesa sendo apresentada, de forma resumida, a
estrutura do Sistema Eléctrico Nacional de acordo com as indicações fornecidas pelos Decretos-Lei nº 182 a 188 de
27 de Julho. Neste âmbito, é dado um destaque particular aos conceitos de Sistema Vinculado e Não Vinculado e às
atribuições da Entidade de Planeamento do Sistema Electroprodutor. No ponto 4 é apresentada uma metodologia que
permite obter indicações úteis ao planeamento de redes eléctricas na presença de incertezas de natureza não
probabilística e integrando conceitos da análise de risco. No ponto 5 é apresentada uma abordagem ao problema de
validação técnica de contratos de compra/venda de energia por forma a garantir a exploração em segurança do sistema
am ambiente de mercado. De uma forma breve, para o próximo período de tempo sujeito a negociação, os contratos
deveriam ser aprovados por uma entidade independente que, garantindo a não violação de restrições técnicas e de
segurança de funcionamento da rede, preserve o carácter lucrativo desses contratos. No ponto 6 são apresentados
resultados de alguns exercícios de aplicação destes algoritmos sendo enunciado, no ponto 7, um conjunto de
conclusões consideradas mais relevantes.

2. O PROCESSO DE DESREGULAMENTAÇÃO: PROBLEMAS E EXPERIÊNCIAS

Como foi referido no ponto anterior o processo de desregulamentação e de criação de um mercado da energia
eléctrica coloca novos desafios e fará intervir no sector um conjunto de novas entidades. A este respeito pode
referir-se:

i) a dificuldade crescente em realizar estudos de planeamento dado que, num ambiente de mercado, os trânsitos
de potência dependerão do preço oferecido pelos vendedores e pelos compradores. Portanto, as actividades
tradicionais de planeamento deverão ser, pelo menos, adaptadas ao novo ambiente e poderá mesmo
questionar-se se o planeamento a longo prazo sobreviverá tal como o conhecemos actualmente. Em qualquer
caso, assumirá uma relevância particular o tratamento e integração de incertezas associadas não apenas a
modelos probabilísticos (por exemplo, representando o ciclo de vida dos componentes do sistema) mas
também de natureza subjectiva correspondentes, por exemplo, a declarações de peritos relativas aos valores
possíveis de potências de carga ou a preços;

ii) a adopção de um ambiente de mercado no sector da energia eléctrica revela-se mais complexa do que, por
exemplo, na negociação de valores mobiliários. Com efeito, um conjunto de contratos de compra/venda de
energia eléctrica a estabelecer para um determinado período de tempo deverá ser validado tendo em conta que
esse conjunto de potências a produzir e a consumir poderão implicar violações de restrições técnicas e de
segurança de funcionamento do sistema. Assim, antevê-se como necessário um sistema de validação técnica
dos contratos e eventual alteração desses contratos se tal se revelar indispensável;

iii) os estudos de fiabilidade e os requesitos de qualidade de serviço serão, sem dúvida, um dos aspectos mais
importantes a considerar. Com efeito, torna-se necessário definir quem pagará, por exemplo, uma expansão
do sistema de transmissão necessária devido ao facto de o nível de fiabilidade ter diminuído para além de um
mínimo admissível. Por outro lado, esta situação parece justificar a existência de uma entidade independente
com elevada capacidade técnica que possa avaliar, por exemplo, a fiabilidade do sistema;

iv) aspectos como a fiabilidade do sistema, o controlo de tensão, a produção de potência reactiva e a reserva
girante, por exemplo, poderão vir a ser considerados serviços de algum modo auxiliares para a exploração dos
sistemas de energia em ambiente desregulamentado e, portanto, sujeitos a um determinado tarifário. A
definição e construção destes tarifários constitui um outro tema relevante de investigação;

v) as perdas de potência activa na rede de transmissão deverão ser também consideradas. Significa isto que
devem ser desenvolvidas metodologias que permitam tarifar de forma correcta estas perdas. Esta questão tem-
se revelado muito complexa tendo sido propostos diversos conceitos para definir estas tarifas. Em [1] são
apresentadas diversas abordagens de tipo marginalista para construir tarifas relativas aos trânsitos de energia
eléctrica;

Neste novo ambiente é inevitável o aparecimento de novas aplicações destinadas a suportar as actividades do mercado.
As referências [2, 3, 4 e 5] apresentam alguns modelos nesta área. A referência [2] apresenta uma formulação para
caracterizar contratos de compra/venda de energia eléctrica num ambiente de mercado e formula um problema de
optimização para adequar as ofertas de compra/venda de energia. Em [3] descreve-se a experiência chilena utilizando
uma abordagem marginalista na definição de sistemas tarifários. Esta referência integra uma formulação que permite



obter um conjunto de factores de penalidade para integrar no sistema tarifário informação associada às perdas na rede
de transmissão. Na referência [4] é descrita uma abordagem utilizando uma formulação lagrangeana para avaliar os
custos marginais em sistemas eléctricos e optimizar as trocas de energia entre diversas áreas.

Nos EUA a reestruturação do sector eléctrico encontra-se, também, na ordem do dia depois de ter sido publicado em
1978 o "Public Utility Regulatory Policy Act - PURPA" que terminou com um longo período em que o sector
eléctrico foi dominado por monopólios. O PURPA admitiu novas entidades produtoras denominadas "Qualifying
Facilities" que contribuiram para introduzir algum grau de competitividade no sector. Mais recentemente, o "Energy
Policy Act - EPA" publicado em 1992 alterou profundamente os princípios porque se regia a compra/venda de energia
eléctrica. O EPA integra, entre os seus princípios básicos, a ideia de competição acrescida, atribuindo uma
importância fundamental aos mecanismos de mercado como meio de garantir o fornecimento de electricidade aos
consumidores dos EUA. Em todo o caso, é possível encontrar estados dos EUA em que o processo de reestruturação
se encontra mais avançado e outros em que o movimento é mais lento. De entre os primeiros, conta-se a Califórnia
em que se prevê que no ano de 2002 todos os consumidores tenham acesso directo à rede de transmissão podendo,
assim, participar no mercado da energia eléctrica.

Apesar do movimento no sentido da reestruturação se ter iniciado no subsistema produtor, desde cedo se verificou
que a ideia de competitividade e o estabelecimento de um mercado da energia eléctrica não seriam possíveis a menos
que o subsistema de transmissão fosse também reestruturado. Desde essa altura, a discussão fundamental tem sido
realizada em torno dos princípios que devem orientar a reestruturação do funcionamento deste subsector e,
concretamente, entre o modelo "Pool" e o modelo de "Contratos Bilaterais".

O modelo de "Contratos Bilaterais" baseia-se no princípio da competição num mercado aberto em que os produtores
e os consumidores estabelecem entre si e de forma directa contratos de compra/venda de energia. De acordo com as
regras de mercado, os produtores tenderão a procurar os clientes aptos a pagar preços mais elevados e os
consumidores irão procurar os fornecedores oferecendo preços mais baixos. No âmbito deste modelo não deverá
haver produtores nem consumidores que dominem parcelas significativas da produção/consumo por forma a que o
funcionamento do mercado não seja distorcido. O relacionamento comercial entre produtores e consumidores
encontra-se, neste modelo, separado da garantia de exploração em segurança do sistema. Como se compreende, um
conjunto independente de contratos poderá originar violações de restrições técnicas ou de segurança de
funcionamento do sistema. Por esta razão, deverá existir uma entidade reguladora que valide tecnicamente esses
contratos e os altere se necessário.

No modelo de funcionamento em"Pool" a entidade reguladora referida não tem apenas funções de validação técnica.
Na verdade, as empresas produtoras e os consumidores formam uma super-entidade que acaba por herdar as
competências que as empresas verticalmente integradas possuiam nos domínios da realização de contratos,
estabelecimento de tarifários, garantia de fiabilidade, qualidade de serviço e segurança, ... Este modelo mais não
corresponde, afinal, do que à criação de uma nova empresa monopolista que realiza um despacho centralizado para
toda a rede.

3. O CASO PORTUGUÊS

Em Portugal foram, também, dados alguns passos tendentes ao desenvolvimento de condições de competitividade no
sector eléctrico. Assim, o Decreto-Lei nº 189/88 de 27 de Maio estabelecendo normas relativas à actividade de
produção de energia eléctrica por pessoas singulares ou colectivas de direito público ou privado pretendia favorecer
as condições de actuação de diversas entidades empresariais no aproveitamento dos recursos energéticos,
aumentando a eficiência e a produtividade do sector. Passados oito anos sobre a publicação deste Decreto-Lei, e pese
embora os exageros e distorções ao seu espírito desde então verificadas, pode dizer-se que foi possível promover
novos e significativos investimentos instalando uma grande multiplicidade de aproveitamentos que contribuem para o
melhor aproveitamento de recursos energéticos endógenos. Mais recentemente, a subdivisão da EDP em diversas
empresas de que se destacam as que se dedicam à distribuição de energia eléctrica, à sua transmissão e produção e a
previsível privatização, ainda que parcial, de algumas delas insere-se na tendência já referida.

Os Decretos-Lei nº 182 a 188/95 de 27 de Julho vêm, por último, estabelecer o edifício legislativo que regulará a
actividade no sector eléctrico. O Sistema Eléctrico Nacional é, assim, organizado em torno do Sistema Eléctrico de
Serviço Público (SEP) e do Sistema Eléctrico Independente (SEI).

No artigo 7º do Decreto-Lei 182/95 de 27 de Julho especifica-se, de forma clara, que "compete ao SEP assegurar em
todo o território continental a satisfação das necessidades dos consumidores de energia eléctrica em regime de
serviço público". De acordo com artigo 8º, o SEP compreende a Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica,



explorada em regime de concessão de serviço público, e instalações de produção e redes de distribuição exploradas
em regime de licença vinculada ao SEP. O artigo 13ª  deste Decreto-Lei esclarece que são produtores vinculados as
entidades titulares de licenças vinculadas de produção de energia eléctrica indicando-se que a integração de novos
produtores no SEP se concretizará de acordo com as necessidades de expansão do sistema electroprodutor do SEP
identificadas em planos de expansão preparados pela Entidade de Planeamento. Neste âmbito, encontra-se previsto o
lançamento de processos de consulta com vista à selecção da entidade que irá instalar e explorar novos centros
produtores sempre que a sua necessidade seja identificada pela Entidade de Planeamento. É, então, estabelecido um
contrato de vinculação com duração não inferior a 15 anos durante os quais os produtores vinculados se
comprometem a abastecer o SEP em regime de exclusividade. Nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei nº 182/95
os preços a praticar integram uma componente fixa e outra variável reflectindo, respectivamente, custos de potência e
encargos variáveis de produção de energia. São ainda estabelecidas as regras para se aceder ao estatuto de
Distribuidor Vinculado de Energia Eléctrica. Por outro lado, o SEP integra desde já a CPPE - Companhia Portuguesa
de Produção de Electricidade, S.A. e todas as entidades a que foram já atribuídas licenças vinculadas de produção de
energia eléctrica e os respectivos centros electroprodutores.

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 182/95, o SEI integra o Sistema Eléctrico não Vinculado (SENV), os
produtores de energia eléctrica em aproveitamentos hidroeléctricos até 10 MVA de potência aparente, a produção de
energia eléctrica a partir de outras fontes renováveis e a produção de energia eléctrica em instalações de cogeração.
O SENV integra, ainda, os produtores não vinculados, os distribuidores não vinculados e os clientes não vinculados
sendo, neste âmbito, livre o acesso às actividades de produção e distribuição em MT e AT. O Decreto-Lei referido
dedica especial atenção às regras de relacionamento entre o SEP e o SENV. O artigo 51º estabelece, nomeadamente,
um conjunto de condicionantes para que entidades do SENV tenham acesso a redes e interligações do SEN. De entre
estas condicionantes referem-se, por se considerarem mais significativas, as seguintes:

i) os produtores e os clientes não vinculados podem ligar-se fisicamente ao SEP e utilizar as suas redes de
transporte e distribuição mediante o pagamento da tarifa de uso da respectiva rede e da tarifa de uso global do
sistema;

ii) os produtores não vinculados de potência aparente instalada superior a 10 MVA e ligados fisicamente às
redes do SEP são objecto de despacho centralizado pela entidade concessionária da Rede Nacional de
Transporte, como qualquer produtor vinculado;

iii) sempre que um produtor não vinculado tenha disponibilidade para produzir maiores quantidades de energia do
que aquelas que são necessárias aos seus clientes, os excessos de produção podem ser adquiridos para
consumo do SEP, quando tal se revelar vantajoso para as duas partes envolvidas;

iv) os clientes não vinculados podem ser abastecidos pelo SEP, comparticipando nos seus custos, sempre que
haja disponibilidade de potência e energia para o efeito e os produtores não vinculados a que esses clientes se
encontram ligados por contrato não possuam disponibilidade para satisfazer integralmente as suas
necessidades de consumo;

v) os centros electroprodutores não vinculados que sejam objecto de despacho centralizado ficam obrigados a
um regime de declaração e verificação da disponibilidade, por forma a assegurar a transparência e equidade
das relações comerciais entre o SEP e o SENV;

No âmbito desta legislação foi ainda modificado o enquadramento por que se regia a actividade de produção e
consumo combinados de energia eléctrica e de energia térmica mediante o processo de cogeração. O Decreto-Lei nº
186/95 de 27 de Julho, impõe no seu artigo 4º novas regras para enquadrar o funcionamento das instalações de
cogeração relativas, nomeadamente, à quantidade máxima de energia que pode ser fornecida à rede eléctrica. No seu
artigo 7º, este Decreto-Lei especifica um conjunto de expressões a utilizar para facturar uma dada potência fornecida
pelo cogerador ao SEP.

O Decreto-Lei nº 187/95 de 27 de Julho criou, por outro lado, a Entidade Reguladora do Sector Eléctrico. No seu
artigo 3º este Decreto-Lei indica que são, entre outros, objectivos desta Entidade a garantia de existência de
condições que permitam ao SEP satisfazer de forma eficiente a procura de energia pelos seus clientes, a protecção
dos interesses dos consumidores em relação a preços, serviços e qualidade de abastecimento, a garantia à entidade
concessionária da Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica e aos detentores de licenças vinculadas de
produção e distribuição de condições que lhes permitam a obtenção do seu equilíbrio económico-financeiro. A esta
Entidade compete, ainda, a preparação dos Regulamentos Tarifário, de Qualidade de Serviço e de Despacho.

A Entidade de Planeamento do Sistema Electroprodutor, de acordo com o ponto 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº
188/95 de 27 de Julho, "tem por finalidade contribuir, mediante o planeamento do sistema electroprodutor do SEP,
para regular a oferta de energia eléctrica, em termos adequados, aos clientes do SEP". De acordo com o artigo 4º,
este objectivo será atingido, entre outras, através das actividades seguintes:



i) realização de estudos necessários à preparação do plano de expansão do sistema electroprodutor do SEP,
apresentando-o anualmente para aprovação e publicação;

ii) estabelecimento dos padrões de segurança da produção que servem de base à preparação do plano referido;
iii) constituição e actualização, por bacias hidrográficas, de um cadastro de planos gerais e de estudos relativos a

futuros aproveitamentos hidroeléctricos, bem como dos relativos ao reforço dos actuais;
iv) estabelecimento de um cadastro de locais para construção de centrais termoeléctricas, tendo em conta

aspectos económicos e ambientais;
v) acompanhamento da evolução do SEI determinando o reflexo deste na exploração e expansão do sistema

electroprodutor do SEP, na óptica do planeamento integrado de recursos.

Esta estrutura organizativa apresenta diferenças assinaláveis em relação aos dois modelos descritos no ponto 2
duvidando-se que, da sua implementação, possa resultar um verdadeiro mercado da energia. Com efeito, o SEP
integra um conjunto de entidades produtoras e distribuidoras que, à partida, representam a larguíssima maioria de
potência instalada e de carga. O relacionamento comercial destes produtores e consumidores não é organizado numa
lógica de mercado verificando-se, na verdade, que se encontram sujeitos a um despacho centralizado. Acresce que no
modelo de funcionamento representado pelo SEP se encontra integrada a Rede Nacional de Transporte de Energia
Eléctrica. Esta rede de transmissão não aparece, como seria desejável num ambiente de mercado, separada da
produção e da distribuição, isto é, não é considerada como um serviço a utilizar, dentro de um conjunto bem definido
de condições técnicas, por todas as entidades produtoras e consumidores. Este aspecto é tanto mais importante se se
considerarem as condicionantes impostas à utilização da Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica por
entidades integradas no SENV. Por último, repare-se que ao especificar que "compete ao SEP assegurar em todo o
território continental a satisfação das necessidades dos consumidores de energia eléctrica em regime de serviço
público", o artigo 7º do Decreto-Lei 182/95 de 27 de Julho parece indicar, numa situação extrema, que este
subsistema deverá ter capacidade para alimentar todas as cargas se, de um momento para o outro, as instalações
integradas no SENV deixassem, em simultâneo, de alimentar os seus clientes. Esta situação pode, numa situação
extrema, originar uma duplicação de potências instaladas não permitindo, se assim for, atingir uma maior
racionalidade de meios e contrariando, desta forma, o prentendido com a nova organização do Sistema Eléctrico
Nacional cujos princípios gerais são apresentados no artigo 2º desse Decreto-Lei.

Numa certa medida, a estrutura proposta irá organizar o funcionamento do sistema eléctrico em moldes não muito
diferentes dos actuais com a diferença de que as funções actualmente concentradas num número restrito de entidades
ficam pulverizadas e a propriedade de diversas empresas poderá ser privatizada. De uma certa forma, esta evolução é
bastante conservadora podendo revelar-se eficaz na manutenção dos níveis de incerteza de diversas variáveis e
parâmetros em valores diminutos mas permitindo, com dificuldade, induzir condições acrescidas de concorrência no
sector.

4. PLANEAMENTO INTEGRANDO CONCEITOS DA ANÁLISE DE RISCO

4.1. Representação Imprecisa das Potências de Carga

Um conjunto impreciso [6] pode ser interpretado como uma extensão de um conjunto clássico recordando-se que
estes admitem, apenas, dois valores lógicos para representar as situações extremas de pertença e não pertença. Os
conjuntos imprecisos permitem obter uma transição gradual entre as situações extremas referidas dado que, nos
conjuntos imprecisos normalizados, a função de pertença toma valores no intervalo [0;1].

Na figura 1 representa-se um número impreciso trapezoidal. Conjuntos imprecisos deste tipo revelam-se
particularmente adequados para representar a incerteza em torno do intervalo [L2, L3] associado, por exemplo, a
potências activas de carga. Valores inferiores a L1 e superiores a L4 possuem um valor de pertença nulo significando
que não se adequam à definição da carga. Valores pertencentes aos intervalos [L1, L2] e [L3, L4] podem representar o
valor da carga mas possuem um grau de pertença inferior a 1.0.

Fig. 1 - Potência de carga representada por um número impreciso trapezoidal.



Um número trapezoidal como o apresentado nesta figura pode ser representado por (1) utilizando os valores extremos
dos intervalos possuindo graus de pertença 0.0 e 1.0. Um corte de nível α de um conjunto impreciso corresponde ao
conjunto clássico de valores de L possuindo grau de pertença não inferior a α (2). O valor central de um número
impreciso corresponde ao valor médio do corte de nível 1.0.

L = (L1;L2;L3;L4) (1)

Lα = {x : µL(x) � α} (2)

4.2. Método de Simulação de Monte Carlo Integrando Dados Imprecisos

4.2.1. Sorteio e Análise dos Estados Sorteados

O algoritmo de simulação de Monte Carlo apresentado em [7] permite calcular índices de fiabilidade e de risco de
sistemas integrando subsistemas de produção e de transmissão considerando que as potências de carga são
representadas por números imprecisos e que o carácter não ideal dos componentes é modelizado por conceitos
probabilísticos.

Os estados a analisar são sorteados utilizando os valores especificados para as taxas de avaria dos componentes. Este
processo pode ser conduzido considerando uma abordagem não cronológica por obtenção de sequências de números
pseudo-aleatórios. Para cada estado sorteado é realizado um estudo de Fluxo de Potências Óptimo Impreciso - FOPF.
Este problema pode ser considerado uma extensão dos modelos clássicos de OPF considerando as cargas
representadas por valores determinísticos. Se uma delas, pelo menos, for representada por um número impreciso o
problema de OPF transforma-se num problema de Fluxo de Potências Óptimo Impreciso. O modelo DC-FOPF
associado a este problema e o algoritmo correspondente são apresentados de forma detalhada na referência [8]. Nos
próximos parágrafos são apresentadas, de forma resumida, as fases principais deste algoritmo.

i) O algoritmo de DC-OPF considera que as potências de carga são representadas por números imprecisos
trapezoidais e adopta o modelo DC para modelizar as características de funcionamento do sistema. A primeira
fase deste algoritmo corresponde à resolução de um problema determinístico de DC-OPF (1 a 5) utilizando para
cada potência de carga o valor central da respectiva função de pertença, Pliav. Nesta formulação, Pgi e PNSi
representam a potência activa produzida no gerador i e a potência cortada no nó i; aji corresponde ao coeficiente
de sensibilidade relacionando o trânsito de potência activa no ramo j com a potência injectada no nó i enquanto

que Pgimin, Pgimax e Pjmax representam os valores extremos das potências produzidas no gerador i e do trânsito
de potência no ramo j. Como resultado obtêm-se valores óptimos para as potências produzidas e os valores
correspondentes para os trânsitos de potência activa. Se tal for necessário, tendo em conta a topologia do sistema
e os limites de trânsitos de potência activa e de potências produzidas é obtido, ainda, o valor mínimo da potência
cortada.

min z = � ci.Pgi + M.� PNSi (1)
subj.    � Pgi + � PNSi = � Pliav (2)

Pgimin � Pgi � Pgimax (3)
PNSi � Pliav (4)

-Pjmax � � aji (Pgi - Pliav + PNSi) � Pjmax (5)

ii) Na segunda fase são integradas as incertezas associadas às potências de carga na solução óptima e admissível
anterior. Para este efeito, é associado um parâmetro � a cada função de pertença, pelo que o problema de DC-
OPF fica formulado como um problema de programação multiparamétrica. Estes parâmetros são incluídos na
equação de equilíbrio de potências produzidas e de carga e nas restrições de limites dos trânsitos de potência nos

ramos. Desta forma, o problema de optimização fica, agora, formulado por (6, 7 e 8). Os valores de �imin e

�imax correspondem aos extremos do corte de nível 0.0 das funções de pertença das potência de carga referidos
ao valor Pliav respectivo.

min z = ct.X (6)
subj. A.X = b + b´(�) (7)

 �imin � �i � �imax (8)



Nesta formulação b’(�) é um vector incluindo expressões lineares função dos parâmetros � associadas à equação
de equilíbrio de potências e às restrições de limites dos trânsitos de potência nos ramos. A solução óptima e
admissível identificada em i) poderá ser agora reescrita por forma a reflectir a existência do vector b’(�) de
acordo com (9);

Xopt = B-1(b + b´(�)) (9)

iii) A solução óptima e admissível identificada em i) poderá não ser admissível em diversas regiões do hipervolume
integrando todas as possíveis combinações de valores de potências de carga considerando as incertezas
especificadas para o nível 0.0 de acordo com (8). A partição deste hipervolume em regiões e a identificação da
respectiva solução óptima e admissível poderá ser realizada de um modo sistemático utlizando o algoritmo
descrito em [9]. A prática indica, no entanto, que a complexidade e o tempo de cálculo envolvidos neste processo
crescem de uma forma rápida quando o número de parâmetros � é elevado. De uma forma alternativa, a
formulação (6 a 8) pode ser utilizada para identificar um conjunto de vértices do hipervolume contendo todas as
combinações possíveis de potências de carga de acordo com regras estabelecidas em [8]. Trata-de de vértices do

hipervolume referido (combinações de valores �imin e �imax) que originam valores máximos e mínimos de
variáveis básicas do problema (6 a 8) não violando nenhuma restrição do problema, por um lado, e vértices não
admissíveis, isto é, para os quais a solução do problema referido não é admissível por violar, pelo menos, uma das
suas restrições;

iv) Nesta fase são resolvidos tantos problemas de programação paramétrica quantos os vértices identificados na fase
iii). Este processo encontra-se descrito em [8] e corresponde, para cada vértice identificado, a analisar todas as
combinações de potências de carga do hipervolume definido no ponto iii) situadas entre o vértice em análise e a
combinação formada pelo conjunto dos valores centrais das potências de carga.

v) A resolução dos problemas de programação paramétrica referidos em iv) para cada um dos vértices identificados
em iii) permite construir funções de pertença parciais para as potências produzidas, os trânsitos de potência e a
potência cortada. Estas funções de pertença serão, finalmente agregadas utilizando o operador de reunião segundo
Zadeh [6].

4.2.2. Índices de Risco

O algoritmo apresentado em 4.2.1 fornece, ainda, o valor do menor nível de incerteza representado pelo menor corte
de nível α para o qual o sistema possui, ainda, capacidade para alimentar todas as combinações de potências de cargas
com grau de pertença não inferior a α. Para níveis de incerteza inferiores a este existem estrangulamentos no sistema
- associados, por exemplo, a limites de potências produzidas ou de trânsitos de potência - que obrigam à realização de
corte de carga. A este propósito, consideremos que na fig. 2 se encontra representada a função de pertença da potência
cortada como resultado da utilização do algoritmo referido. O valor α1 corresponderá ao Índice de Exposição do

sistema e o valor 1.0 - α1 será denominado Índice de Robustez. Neste sentido, o sistema é robusto para níveis não

inferiores a α1 dado que, independentemente da combinação de potências de carga em análise, é possível resolver um
exercício de DC-OPF com potência cortada nula.

Fig. 2 - Exemplo da função de pertença da potência cortada.

4.2.3. Agregação de Resultados

Para cada estado i analisado, o algoritmo descrito em 4.2.1. permite obter os valores dos Índices de Robustez e de
Exposição e a função de pertença da potência cortada, Irobi, Iexpi e PNSi, respectivamente. Estes valores podem ser
agregados por forma a obter estimativas dos valores esperados destas grandezas (10 a 12).
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4.2.4. Verificação de Convergência

A convergência do processo de simulação de Monte Carlo é avaliada monitorizando o valor do coeficiente de
incerteza definido por (13). Nesta expressão, E(PNS) representa a estimativa corrente do valor esperado de PNS
sendo este valor calculado utilizando a amostra de valores determinísticos de PNS obtidos após finalizar, para cada
estado sorteado, a fase i) do algoritmo anterior. V(PNS) representa a variância desta amostra terminando o processo
de simulação quando o valor de β calculado se tornar inferior ao valor especificado pelo utilizador.

β2 =
V(PNS)

N.(E(PNS))2 (13)

4.3. Construção de Uma Lista de Reforços Para Reduzir o Risco

4.3.1. Aspectos Gerais

Como foi referido em 4.2.2. a obtenção de um valor não unitário do Índice de Robustez indica que haverá algum
estrangulamento na capacidade do sistema em acomodar mais incerteza. Este estrangulamento poderá ser ultrapassado
reforçando de forma adequada o componente ou componentes que são responsáveis por esta situação. Em todo o
caso, a identificação de reforços a realizar num sistema eléctrico não deverá envolver o estudo de, apenas, um estado
desse sistema. Na verdade, se se procedesse deste modo, não garantiriamos que valores baixos do Índice de Robustez
associados a outros estados do sistema pudessem ser incrementados. Com efeito, nada garante que um reforço
conveniente para um estado possa ser igualmente interessante para outros estados. É por esta razão que se revela
indispensável manter uma visão global sobre o comportamento do sistema exigindo-se, portanto, que o processo de
construção de uma lista de reforços seja conduzido no âmbito do processo de simulação de Monte Carlo.

4.3.2. Identificação de Reforços Credíveis

Como se compreende, uma estratégia de reforço poderá implicar o aumento simultâneo da capacidade de um ou
vários componentes do sistema. Em todo o caso, é normal que uma mesma redução do valor esperado do Índice de
Exposição do sistema possa ser garantida adoptando diversas estratégias. A realização de uma simulação de Monte
Carlo inicial em que são estudados os valores das variáveis duais associadas às restrições do problema de DC-OPF que
atingiram o limite respectivo poderá dar alguma informação acerca das potencialidades de cada estratégia de reforço.
Esta análise permite construir uma lista de estratégias candidatas que serão estudadas de forma mais aprofundada no
passo seguinte deste processo. Nesta segunda fase, o processo de simulação de Monte Carlo será conduzido por
forma a identificar para cada estado sorteado os valores de que é necessário reforçar cada componente integrado nas
estratégias candidatas e qual o incremento esperado para o Índice de Robustez. A qualidade de um reforço em termos
da sua capacidade para ultrapassar estrangulamentos num número mais ou menos elevado de estados será finalmente
avaliada através de um índice de natureza estatística.

4.3.3. Variáveis Representando os Reforços

Uma vez obtida uma lista de estratégias de reforço candidatas será realizada uma simulação de Monte Carlo em que
cada estado é analisado utilizando o algoritmo de DC-FOPF. O problema de despacho determinístico inicial e os
problemas de programação paramétrica referidos em 4.2.1. incluirão, no entanto, duas alterações:

- nestes problemas não figuram variáveis associadas ao corte de carga visto que estamos interessados em
avaliar a capacidade que cada reforço possui para permitir encaixar mais incerteza sem realizar qualquer corte
de carga;

- as restrições de limites das potências produzidas e de trânsitos de potência serão alteradas por forma a incluir
variáveis �Pgi e �Pj representado os reforços associados a cada estratégia.



Como resultado desta simulação de Monte Carlo serão obtidos os valores de que cada componente integrando essa
estratégia deverá ser reforçado por forma a garantir a obtenção de um Índice de Robustez não inferior a um valor
especificado pelo utilizador. Se este valor não for atingido conclui-se que, a um nível de incerteza superior, ocorrem
outros estrangulamentos no sistema que não são ultrapassados pela estratégia de reforço em análise.

4.3.4. Avaliação da Qualidade de um Reforço - Indice Estatístico

A avaliação da qualidade da estratégia k de reforço poderá ser realizada monitorizando o coeficiente de incerteza βIk

associado à função indicadora I(x). Esta função assume o valor 1.0 se o Índice de Robustez do estado x for aumentado,
pelo menos, para o valor especificado. O valor 0.0 significa que um reforço, por mais elevado que seja, dos
componentes associados à estratégia k não permite atingir o Índice de Robustez pretendido. Neste sentido,
consideremos que em Nc de N estados sorteados e analisados se verificou que o Índice de Robustez era inferior ao
pretendido. De entre estes Nc estados verifica-se que, em N1 deles, a função I(x) assume o valor 1.0 e nos restantes
toma o valor 0.0. O valor esperado e a variância de I(x) são dados por (14) e (15). O coeficiente de incerteza (16)
permite medir, do ponto de vista estatístico, as potencialidades que um reforço possui para ultrapassar os
estrangulamentos detectados num número mais ou menos elevado de possíveis estados de residência do sistema.

E(I) =
N1
Nc

(14)

V(I) =
1

Nc −1
.(N1. (1− E(I))2 + N0. (E(I))2 ) (15)

(βI
k )2 =

V(I)

Nc .(E(I))2
(16)

4.3.5. Análise de Trade-Off

A informação obtida através da utilização desta metodologia de planeamento poderá ser organizada por forma a
realizar-se uma análise de Trade-Off entre o custo associado à implementação de cada uma das estratégias de reforço
e o incremento do valor esperado do Índice de Robustez - ou a diminuição do valor esperado do Índice de Exposição
- que essas estratégias permitem obter. Esta análise poderá ser conduzida eliminando, numa primeira fase, as
soluções dominadas e seleccionando, numa segunda, a estratégia que o planeador considera mais interessante tendo
em conta o investimento necessário para garantir uma diminuição do valor esperado do Índice de Exposição.

5. VALIDAÇÃO TÉCNICA DE CONTRATOS

5.1. Caracterização do Problema

Consideremos que um Sistema Eléctrico de Energia é explorado em ambiente de mercado em que intervêm uma
multiplicidade de agentes entre produtores e consumidores de energia eléctrica. Estes produtores e consumidores
podem estabelecer directamente entre si, e com uma determinada antecedência, contratos de compra/venda de
energia ou podem fazer chegar a uma entidade terceira, tipo "broker", as suas propostas de compra/venda integrando,
entre outros aspectos, a potência a comprar/vender e o preço máximo/mínimo que poderão aceitar. Estes contratos
deverão ser lucrativos no sentido em que o custo de produção de uma potência P gerada por uma empresa produtora
deverá ser inferior à remuneração que o consumidor com quem o contrato é estabelecido estará apto a pagar. Sendo
cg o custo de produção do gerador g e cc a remuneração obtida, isto é, paga pelos clientes, deverá verificar-se a
condição (17)

cg(P) � cc(P) (17)

Como todos sabemos, o funcionamento dos Sistemas Eléctricos de Energia revela-se bastante complexo pelo que, ao
contrário de outras actividades regidas por regras de mercado, os contratos referidos serão apenas potenciais visto
que os valores iniciais de compra e venda de energia poderão ter de ser alterados. Esta situação decorre do facto de
estes valores iniciais poderem implicar a violação de restrições técnicas ou de segurança de funcionamento do
sistema. Considera-se, assim, necessário que estes contratos potenciais sejam validados do ponto de vista técnico por
forma a avaliar se, da sua aplicação, não decorrem violações de limites de trânsitos de potência nos ramos do
sistema, violações dos limites admissíveis do módulo das tensões, entre outros. Os valores a produzir deverão, ainda,



verificar as equações do problema de fluxo de potências. Em todo o caso, se alguma destas restrições for violada
deverá existir um mecanismo que permita identificar as alterações a impôr aos valores contratuais de potências a
produzir pretendendo-se, em todo o caso, que os contratos permaneçam lucrativos. Este mecanismo poderá
corresponder a um problema de optimização em que um determinado critério será optimizado na região admissível
definida por todas as restrições do problema.

A escolha da função objectivo merece, também, alguma reflexão. Com efeito, devemos notar que a este nível o
problema é de natureza essencialmente técnica. Repare-se, aliás, que se esses contratos não violarem as restrições
técnicas referidas não haverá necessidade de os sujeitar a qualquer alteração. Se essas alterações forem, em todo o
caso, necessárias seria desejável que elas desvirtuassem de forma mínima os valores decorrentes dos contratos
potenciais, isto é, que se afastassem desses contratos potenciais o menos possível. Este facto sugere que a função
objectivo corresponda à minimização dos quadrados dos desvios das potências a produzir por cada gerador do
sistema. Estes desvios correspoderiam às diferenças entre os valores das potências alterados de acordo com a
necessidade de verificar as restrições referidas e os valores iniciais da potência a produzir por um gerador definidos
pelos contratos potenciais.

Nos pontos seguintes serão apresentados os modelos matemáticos a utilizar para realização da validação técnica
referida. No ponto 5.2 será apresentado um problema de optimização integrando o modelo DC de funcionamento dos
Sistemas Eléctricos de Energia. Como se compreende, este modelo terá uma reduzida aplicação prática dado que as
aproximações que lhe são inerentes são incompatíveis com o grau de detalhe e precisão pretendidas. Em todo o caso,
é aqui apresentadado tendo em conta a sua simplicidade e considerando os objectivos de carácter didáctico a atingir.
No ponto 5.3 será apresentado o problema AC correspondente.

5.2. Validação Técnica Integrando o Modelo DC

Consideremos, sem perda de generalidade, um Sistema Eléctrico de Energia em que a cada barramento se encontra

ligado um gerador e um consumidor. Seja Pogij a potência a produzir pelo gerador ligado ao barramento i e a fornecer
ao consumidor ligado ao barramento j tal como resulta do contrato potencial estabelecido entre essas duas entidades.

A variável P1gij apresenta um significado semelhante mas refere-se ao valor obtido no final do processo de validação
técnica. �Pgij representará o desvio, positivo ou negativo, imposto pelo mecanismo de validação técnica à potência
que o gerador i fornecerá à carga j. Nesta situação, o problema de validação técnica ficará formulado por  (18 a 24).

min z = � (�Pgij)2 (18)
subj.   � �Pgij = 0 (para cada j) (19)

Pgimin � �Pogij + ��Pgij � Pgimax                      (para cada gerador i) (20)

-Pkmax � � aki (�Pogij - Pli + ��Pgij) � Pkmax     (para cada ramo k) (21)

0 � Pogij + �Pgij � Pli (para cada i e cada j) (22)

cg(�Pogij + ��Pgij) � � cc(Pogij + �Pgij) (para cada gerador i) (23)
∆P g ij ∈ℜ (24)

Nesta formulação, (19) corresponde a uma forma desdobrada da equação de equilíbrio de potências produzidas e de
carga destinada a assegurar que cada potência de carga é completamente alimentada. As restrições (20) correspondem
aos limites técnicos de produção de cada gerador do sistema e (21) corresponde aos limites dos trânsitos de potência
activa nos ramos do sistema (Pli representa a potência de carga ligada ao nó i). As restrições (22) correspondem aos
limites de potências associadas a cada contrato a estabelecer entre um gerador i e um consumidor j e as restrições
(23) destinam-se a assegurar que esses contratos permanecem lucrativos.

5.3. Modelo AC de Validação Técnica

Utilizando o mesmo significado para Pogij, P1gij e �Pgij, o problema de optimização a resolver será agora dado por
(25 a 27). Nesta formulação pretende-se minimizar, de novo, o somatório dos quadrados dos desvios a impôr aos
valores de potências a produzir respeitando, agora, dois conjuntos de restrições não lineares. As restrições (26)
representam as equações do problema do fluxo de potências e (27) correspondem a limites técnicos, a restrições
segurança de exploração do sistema ou restrições destinadas a garantir a obtenção de contratos lucrativos. Estas
restrições podem ser estabelecidas em função do módulo e fase das tensões - representados pelas variáveis X - pelos



valores das potências activas a fornecer por cada gerador a cada carga - correspondentes a somas de Pogij com �Pgij
- e ainda em função de outras variáveis de controlo do problema tais como as potências reactivas a produzir -
variáveis U.

min z = � (�Pgij)2 (25)

suj g(X, Pogij, �Pgij, U) =0 (26)

h(X, Pogij, �Pgij, U))�0 (27)

6. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

6.1. Resultados de um Exercício de Planeamento

A metodologia de planeamento descrita no ponto 4 desta comunicação será exemplificada com resultados obtidos
utilizando a rede teste de 24 barramentos do IEEE. Em relação a esta rede foram especificados números imprecisos
trapezoidais para representar as potências de carga (imprecisão de +10% e -10% no corte de nível 0.0 em relação ao
valor central). Resultados mais detalhados deste exercício de planeamento podem ser obtidos na referência [10]. Uma
primeira simulação de Monte Carlo permite verificar que o valor esperado do Índice de Exposição assume o valor de
0.303. Em seguida, foi executada uma nova simulação de Monte Carlo em que, de acordo com a metodologia descrita
no ponto 4, foram avaliadas as potencialidades das vinte estratégias de reforço listadas na tabela 1 tendo em conta que
se pretende reduzir, tanto quanto possível, o valor esperado anterior. Os resultados obtidos encontra-se resumidos na
tabela 1.

estratégia ramo N1 N0 Max. ref. Iexp βIk

número ou ger. (MW)
1 2/4 220 133 725.0 0.102 0.041
2 1/4 211 141 725.0 0.106 0.044
3 23/3 168 195 1190.0 0.154 0.057
4 13/3 111 204 725.0 0.159 0.076
5 14-16 124 246 225.0 0.208 0.073
6 7-8 105 271 190.0 0.217 0.083
7 6-10 88 293 45.0 0.231 0.094
8 21/1 14 299 1165.0 0.229 0.261
9 18/1 11 296 655.0 0.237 0.296

10 15/6 26 333 945.0 0.241 0.189
11 16/1 28 334 720.0 0.249 0.182
12 7/3 5 360 720.0 0.276 0.444
13 22/6 8 368 125.0 0.293 0.372
14 10-12 3 378 105.0 0.302 0.575
15 12-13 3 376 25.0 0.302 0.575
16 2-6 0 381 ------ 0.303 ------
17 3-24 0 378 ------ 0.303 ------
18 9-11 0 380 ------ 0.303 ------
19 9-12 0 380 ------ 0.303 ------
20 10-11 0 380 ------ 0.303 ------

Tab. 1 - Avaliação da qualidade de estratégias de
reforço.

Fig. 3 - Anáilse de Trade off das estratégias de reforço:

• - estratégias com βIk inferior a 10%.

x - estratégias com βIk superior a 10%.

A título de exemplo, a primeira estratégia de reforço referida na tabela 1 corresponde ao aumento da capacidade do
gerador 4 instalado no barramento 2. O reforço deste componente permite reduzir o Índice de Exposição do sistema
para zero em 220 estados do sistema não anulando a potência cortada em 133 outros estados. Desta forma, o valor
esperado do Índice de Exposição, considerando um reforço de 725.0 MW na potência instalada neste barramento, é

de 0.102. Esta estratégia de reforço apresenta um valor de βIk de 4.1%.

Os resultados apresentados nesta tabela relativos ao valor esperado do Índice de Exposição e ao custo de
implementação da estratégia de reforço associada aão apresentados, ainda, na figura 3. Neste exercício e dado o seu
carácter didáctico, assumiu-se um custo de uma unidade monetária por MW de reforço da capacidade de cada

componente. De entre as estratégias possuindo βIk inferior a 10%, verifica-se que S2, S3 e S4 são dominadas. Deste



modo, o planeador deverá seleccionar uma estratégia de reforço de entre o conjunto integrando S1, S5, S6 e S7.

6.2. Exercício de Validação Técnica de um Conjunto de Contratos

Consideremos a rede eléctrica representada na figura 4. Trata-se de uma rede integrando 4 geradores e oito ramos. As
reactâncias das linhas e as potência de carga encontram-se indicadas nas tabelas 2 e 3. As potências máximas a

produzir pelos geradores têm os valores seguintes: Pg1max =110 MW, Pg2max =100 MW, Pg5max =10 MW e

Pg6max =10 MW. Por outro lado, sabe-se que o valor máximo do trânsito de potências nas linhas da rede é de 55.0
MW. Em relação a este problema de carácter didáctico são, ainda, especificadas as funções custo dos geradores (28)
a (31) e as funções correspondentes às remunerações a pagar pelos consumidores (32) a (35).

Fig. 4 - Esquema da rede eléctrica.

cg(Pg1) = 5.Pg1 + 0,02.(Pg1)2 (28)
cg(Pg2) = 4.Pg2 + 0,03.(Pg2)2 (29)
cg(Pg5) = 3.Pg5 + 0,025.(Pg5)2 (30)
cg(Pg6) = 4.Pg6 + 0,02.(Pg6)2 (31)

cc(Pl2) = 6.Pl2 (32)
cc(Pl3) = 12.Pl3 (33)
cc(Pl4) = 10.Pl4 (34)

cc(Pl5) = 11.Pl5 (35)

nó i nó k x(pu)
1 2 0.06
1 3 0.24
2 3 0.18
2 4 0.18
2 5 0.12
3 4 0.03
4 5 0.24
5 6 0.03

Tab. 2 - Reactâncias das linhas

   nó carga (MW)
1 0.0
2 20.0
3 45.0
4 40.0
5 60.0
6 0.0

Tab. 3 - Potências de carga.

gerador carga Pogij P1gij

i j (MW) (MW)
1 2 0.0 0.0
1 3 10.0 2.51
1 4 40.0 32.51
1 5 60.0 52.51
2 2 0.0 3.74
2 3 35.0 41.24
2 4 0.0 6.24
2 5 0.0 6.24
5 2 10.0 8.13
5 3 0.0 0.62
5 4 0.0 0.62
5 5 0.0 0.62
6 2 10.0 8.13
6 3 0.0 0.62
6 4 0.0 0.62
6 5 0.0 0.62

Tab. 4 - Potências associadas aos contratos potenciais

(Pogij) e após a validação técnica (P1gij).

Consideremos que as empresas produtoras associadas a cada um dos geradores ligados à rede e os consumidores
estabeleceram os contratos indicados na tabela 4. Utilizando o modelo DC, verifica-se que este conjunto de potências
produzidas e de carga viola o limite máximo do trânsito de potências na linha 1-2 (valor de 73.94 MW). Após fomular
um problema de optimização de acordo com o indicado em 5.2 e tendo adoptado uma formulação lagrangeana para a

sua resolução, os valores contratados Pogij indicados na tabela 4 são alterados assumindo, após o processo de



validação técnica referido, os correpondentes a P1gij indicados na mesma tabela. Estes valores permitem, ainda, a
realização de contratos lucrativos entre as entidades produtoras e consumidoras. Em todo o caso, pode reparar-se que
diversos destes contratos envolvem valores diminutos de potência. Assim, seria aconselhável realizar um novo
exercício de validação técnica em que apenas se admitia alterar um conjunto de contratos a especificar.

7. CONCLUSÕES

Nesta comunicação são abordados diversos temas relacionados com o processo de desregulamentação do sector
eléctrico. Como se procura salientar, este processo encontra-se em diversos estágios de desenvolvimento em vários
países sendo, em todo o caso, já conhecidas experiências importantes nesta área. Após descrever a situação
portuguesa neste domínio, são apresentadas duas metodologias que poderão ser úteis num ambiente
desregulamentado. Com a primeira delas procura-se adaptar o processo de planeamento às necessidades do novo
ambiente. O planeador deverá, sem dúvida, estar apto a lidar com um número elevado de incertezas e, muito
possivelmente, de natureza não apenas probabilística. Neste sentido, na metodologia proposta as incertezas inerentes
às potências de carga são representadas por números imprecisos e o ciclo de vida dos componentes é modelizado por
conceitos probabilísticos. Esta é uma abordagem inovadora e integradora de conceitos que são encarados de forma
complementar. Consegue-se, assim, obter informação útil relativa à qualidade dos reforços dos componentes do
sistema por forma a diminuir o risco. Uma análise final de tipo "trade-off" permitirá obter indicações úteis ao
processo de decisão.

Num ambiente de mercado mais desenvolvido, metodologias como a apresentada no ponto 5 poderão, também,
revelar-se úteis. Com efeito, os contratos estabelecidos entre produtores e consumidores poderão ter que ser
ajustados de modo a não serem violadas restrições técnicas ou de segurança de funcionamento do sistema garantindo
que esses contratos continuam a ser lucrativos. Aplicações computacionais deste género constituirão, num futuro
possivelmente não muito longínquo, um auxiliar fundamental para a exploração segura dos sistemas.
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