
INTRODUÇÃO 

A contínua expansão das redes de distribuição de energia para satisfazer as exigências energéticas 

de uma sociedade de industrialização crescente e de cada vez maior apetrechamento de 

aparelhagem eléctrica em usos comerciais e domésticos, conferiu aos sistemas de média e baixa 

tensão uma dimensão dificilmente compatível com o seu planeamento e exploração nos moldes 

tradicionalmente adaptados nas duas últimas décadas pelas empresas distribuidoras de energia em 

Portugal. 

Sabendo que existe um conjunto de parâmetros que influencia o esquema e modo de funcionamento 

da rede e, portanto, condiciona o nível de qualidade e continuidade de serviço oferecido ao 

consumidor, entende-se que a capacidade de opção por estratégias de planeamento e gestão mais 

ou menos elaboradas está fortemente condicionada pela natureza e qualidade dos dados disponíveis 

e pela possibilidade de acesso a técnicas e meios de calculo poderosos e eficazes. De facto, só 

consistentes e detalhadas análises das relações investimento-benefício, em termos quantitativos, 

poderão aconselhar soluções tecnicamente adequadas e economicamente interessantes. 

A importância de uma racionalização e quantificação dos estudos técnico-económicos reflecte-se 

muito em particular nas redes de distribuição; as percentagens médias, na Europa, de investimentos 

globais em redes eléctricas cifram-se, de acordo com citação de J. Bergougnoux no Congresso 

CIRED-79, em  

Grande Transporte   ( ~ 400kV)  10% 

Transporte Regional                    16% 

Média Tensão           ( < 60kV)    27% 

Baixa Tensão                              47% 

Em Portugal, por via de factores cuja discussão não cabe no âmbito desta dissertação, acumulou-se 

uma incómoda herança na estrutura de distribuição de energia, de entre cujas características 

poderemos mencionar: 

? ? pulverização dos distribuidores locais, lutando com escassez por vezes dramática de meios 

financeiros, administrativos, técnicos, etc.; 

? ? apetrechamento deficiente dos distribuidores de média tensão em meios técnicos; 

? ? crescimento que poderemos classificar de anárquico das redes de distribuição, não 

obedecendo a um planeamento ou orientação global; 

? ? inexistência de um plano organizado de recolha de dados sobre características dos 

consumos, qualidade do serviço, comportamento dos componentes dos sistemas eléctricos, 

etc... 



? ? impreparação, desconhecimento ou impossibilidade de acesso, por parte dos quadros 

técnicos, às modernas filosofias e ferramentas de cálculo; 

? ? em consequência do mencionado, extrema dificuldade ou impossibilidade de aplicação, aos 

problemas reais, dos modernos processos de planeamento e gestão que a investigação 

desenvolve e oferece à indústria e que, noutros países, encontram uma receptividade só 

justificável pelos efectivos benefícios que a sua utilização implica. 

Os trabalhos de investigação desenvolvidos, e que esta dissertação resume, visaram dois objectivos 

convergentes. Uma primeira meta poderá descrever-se como o aperfeiçoamento de algumas técnicas 

existentes de projecto computacional de redes de distribuição radiais, e o desenvolvimento de novos 

algoritmos, à luz de uma filosofia de optimização global que permitisse a consideração simultânea dos 

encargos de investimento e da qualidade de serviço. Considerado inevitável o recurso à informática, o 

segundo propósito consistiu na optimização do primeiro objectivo através da utilização de 

equipamento cujas características (pequena dimensão, baixo custo e facilidade de adaptação dos 

utilizadores) o indicassem como o computador "possível" para as actuais entidades distribuidoras de 

energia em Portugal. 

Este segundo objectivo condicionou fortemente o primeiro. Com efeito, a opção inicial por um 

minicomputador do tipo WANG PCS-II ( existem actualmente no mercado português equipamentos 

equivalentes de outros fabricantes) implicou severas restrições no dimensionamento dos programas, 

não sendo portanto indiferente o modelo matemático desenvolvido; por outro lado, a extremamente 

baixa velocidade de processamento (interpretação de BASIC) impôs a adopção de algoritmos e 

técnicas de programação muito eficientes, a fim de que os tempos de computação não excedessem 

um limite "razoável" (ou aceite como tal pelos utilizadores). 

No capítulo 1 da dissertação descreve-se resumidamente um Sistema de Gestão de Redes (SGR) 

desenvolvido em colaboração com os Serviços Municipalizados de Gás e Electricidade do Porto, para 

memorização e análise da rede de baixa tensão da cidade do Porto. Não sendo conceptualmente 

uma inovação (são conhecidos os esforços, em vários países da Europa, para explorar sistemas de 

memorização de redes de baixa tensão com base em potentes equipamentos informáticos), 

apresenta a virtude original de ser concretizado com uma apreciável economia de meios, exigindo 

apenas o recurso a um mini-sistema de cálculo. A viabilidade de implementação de Sistemas de 

Gestão de Redes em equipamento de informática de custo e dimensão modestos fica, assim 

demonstrada. Deste modo, abrem-se novas perspectivas às aplicações de informática na engenharia 

da distribuição de energia em Portugal, devendo passar a considerar-se seriamente (para níveis de 

eficiência com uma ordem de grandeza semelhante) a opção "cálculo descentralizado", face à 

evolução clássica tendente à concentração do tratamento informático em computadores 

centralizadores de dimensão crescente. 

Como consequência do desenvolvimento do SGR, recebeu impulso a adopção de uma nova filosofia 

para a estimativa de valores de ponta dos diagramas de carga de postos de transformação, linhas, 

grupos de consumidores, etc. Novas formulações de estimativa, com base nos consumos periódicos 

de energia e nas características dos consumidores, têm vindo a ser estudadas; no Anexo l 



descrevem-se os fundamentos básicos que presidem à investigação em curso e os resultados obtidos 

até ao momento de escrita desta dissertação. 

Os capítulos seguintes abordam diversos problemas relacionados com o projecto, por via 

computacional, de estruturas radiais de distribuição. A quantificação da qualidade de serviço, através 

da inclusão do custo de fiabilidade dos sistemas de distribuição, e o denominador comum a todas as 

formulações. O conceito "quantificação da qualidade de serviço" não é recente, e a própria qualidade 

de serviço apresenta muitos aspectos diversos e distintos; nesta dissertação aquele conceito será 

interpretado simplesmente como uma medida de capacidade do sistema eléctrico de satisfazer as 

exigências em energia ou potência dos consumidores dele dependentes. 

O desenvolvimento de estudos e técnicas de fiabilidade aplicados a sistemas eléctricos de energia 

veio permitir análises comparativas do serviço oferecido por dois ou mais sistemas alternativos. Estas 

análises, se bem que produzindo resultados de inegável interesse, não permitem fornecer uma 

resposta única à questão "qual o melhor sistema?", devido à variedade de índices cujos valores 

podem ser estimados. Assim, na tentativa de encontrar um critério global de comparação, tem sido 

pro- posto, para avaliação da qualidade de serviço, o conceito ”custo de energia não fornecida”, 

grandeza económica com valor em geral largamente superior ao custo de produção de energia, por 

traduzir os prejuízos resultantes da interrupção e inactividade dos consumidores por falta de 

fornecimento de energia quando esta é esperada. 

Nesta dissertação apresenta-se uma generalização deste conceito, que é traduzida no valor do 

“prejuízo médio anual capitalizado” (correspondendo a uma interpretação própria do que em 

terminologia anglo-saxónica se designa por custo de fiabilidade -"reliability cost”). Recorrendo-se a 

técnicas de investigação operacional, de fiabilidade e à avaliação económica de acordo com este 

conceito, conseguiu-se nesta dissertação uma síntese original de aplicação prática de uma filosofia 

de planeamento e projecto que visa, em última instância, a maximização do benefício social, 

resultante do estabelecimento e exploração de sistemas eléctricos de distribuição de energia. 

No capítulo 2 introduzem-se diversos parâmetros e valores económicos que serão adoptados nos 

capítulos seguintes da tese. É neste capítulo que se apresenta a fundamentação do conceito “ 

prejuízo médio anual capitalizado “, tendo por base o cálculo de fiabilidade dos sistemas de 

distribuição (com recurso aos índices taxa de interrupção do serviço, indisponibilidade média, 

potência média cortada, energia média anual não fornecida) e a aceitação de uma curva polinomial 

como representação. do prejuízo que o consumidor sofre com a duração do tempo de corte do 

fornecimento de energia (adoptando-se em regra uma expressão linear). 

No capítulo 3 referem-se algumas técnicas de projecto óptimo de redes radiais, desenvolvidas 

principalmente na década de 70, baseadas na utilização de programas computacionais. Demonstra-

se já existirem modelos de redes eléctricas com uma representação do custo dos componentes tão. 

rigorosa que perde validade o argumento de que a falta de qualidade dos dados e o carácter 

grosseiro das aproximações económicas não. justifica exigências adicionais no sentido da precisão. O 

impacto económico da qualidade de serviço (agravado pelo explosivo crescimento do custo de 

energia) não pode mais ser ignorado, tornando-se assim importante o desenvolvimento de 



metodologias e programas computacionais. que o tenham explicita e quantitativamente em 

consideração . 

No capítulo 4, com base na filosofia de optimização global citada, apresenta-se um modelo para a 

obtenção do desenho óptimo de redes radiais que recorre a uma pesquisa de soluções do tipo 

"branch-and-bound". O modelo descrito aproveita diversas facetas interessantes de um modelo 

desenvolvido na Universidade de Manchester, por Hindi e Brameller 26, uma vez que se baseia num 

mesmo tipo de filosofia de pesquisa de soluções. Foi escrito um programa em BASIC, mas a 

morosidade de execução limita fortemente a sua aplicação pratica. Em consequência, foi abandonada 

neste caso a opção inicial por uma filosofia de interpretação para, recorrendo-se a uma filosofia de 

compilação, se escrever um programa em FORTRAN. 

No capítulo 5 discute-se o problema da inclusão, numa rede radial, de equipamento de corte, com o 

objectivo de minimizar os efeitos negativos da ocorrência de avarias no sistema de distribuição. São 

já conhecidas soluções para este tipo de problema, quando as configurações de rede são 

extremamente simples e o número de aparelhos a incluir é limitado a um ou dois. Nesta tese, pela 

primeira vez aparece descrita uma metodologia sistemática de resolução para um problema genérico 

relativo a uma rede de configuração radial e número arbitrário de aparelhos de corte a incluir. Foi 

implementado um programa, em BASIC, de acordo com um algoritmo recursivo que revela 

características de eficácia e flexibilidade, e oferece um âmbito de aplicação vasto, desde a inclusão 

de fusíveis até à oportunidade de adopção de aparelhagem sofisticada, como é o caso de 

equipamento telecomandado. 

O capítulo 6 aborda a questão da existência de interligações (de funcionamento normalmente aberto) 

entre redes de configuração radial. Pretendia-se uma metodologia que permitisse a análise da 

oportunidade de estabelecimento de tais ligações, e que indicasse igualmente, como resultado, o 

perfil óptimo que as linhas incluídas nos ramos de interligação devem apresentar. Para este efeito, foi 

desenvolvido um modelo original representativo do comportamento das cargas e dos modos de 

exploração do sistema, baseado em técnicas de fiabilidade (tais como o método dos cortes mínimos e 

os modelos Markovianos) já aplicadas com sucesso na resolução de outros problemas de 

representação e simulação de sistemas eléctricos de energia. A metodologia desenvolvida pode ser 

testada graças à implementação de um programa, em BASIC, que revelou características de 

flexibilidade e tempo de computação adequadas à sua utilização mesmo quando se recorre a um 

minicomputador. 

No final de cada um dos capítulos 4,5 e 6 apresentam-se pequenos exemplos, de índole académica, 

ilustrativos do tipo de resultados que podem ser obtidos com as metodologias descritas. Um trabalho 

de tese em Engenharia exige, todavia, um teste às capacidades de aplicação das técnicas propostas. 

Este teste foi efectuado com a resolução de problemas de dimensão realista; os resultados obtidos 

podem ser encontrados no capítulo 7, sublinhando-se que a sua leitura pode ser dispensada por 

quem pretender debruçar a sua atenção preferencial ou exclusivamente sobre as formulações e 

conceitos de índole teórica. 



Finalmente, o último capítulo apresenta uma síntese sobre o trabalho desenvolvido e os objectivos 

concretizados. 

Um conjunto de anexos completa a dissertação, nele se reunindo informação complementar, para 

uma melhor compreensão dos assuntos nela discutidos. Pretendendo-se facilitar, tanto quanto 

possível, o acesso de eventuais utilizadores ás ferramentas informáticas desenvolvidas, os manuais 

de uso dos problemas implementados, e que se incluem nos anexos, são igualmente objecto de 

edição separada. 

Esta tese abre perspectivas interessantes para a distribuição da energia em Portugal e acredita-se 

que alguns dos temas abordados possam ser objecto de novos desenvolvimentos, numa continuação 

do esforço de investigação aplicada que tem vindo a ter lugar na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 


