
Resumo 

O desenvolvimento de aplicações informáticas baseadas em técnicas de Inteligência Artificial para 

auxílio dos operadores dos Centros de Controlo e Condução, nas suas funções de controlo, comando 

e operação dos Sistemas Eléctricos de Energia, tem sido objecto de muitas experiências e 

contribuições, mas apenas em alguns casos se têm concretizado em aplicações práticas reais com 

sucesso.  

São diversos os campos de aplicação das técnicas de Inteligência Artificial nos Sistemas Eléctricos 

de Energia, destacando-se a análise e o diagnóstico de avarias e a reposição em serviço depois da 

ocorrência de incidentes.  

Actualmente, as aplicações de Inteligência Artificial são consideradas quer pelos responsáveis das 

empresas do sector eléctrico, quer pelos operadores dos Centros de Controlo e Condução, como 

ferramentas capazes de providenciar uma mais valia significativa e importante no funcionamento dos 

Sistemas Eléctricos de Energia.  

O SPARSE é um sistema baseado em conhecimento para análise de incidentes e reposição de 

serviço, implementado com sucesso, para apoio dos operadores do Centro de Controlo e Condução 

da Rede Nacional de Transporte de energia eléctrica.  

Este trabalho apresenta o estado da arte da aplicação de sistemas baseados em técnicas de 

lnteligência Artificial, nos Sistemas Eléctricos de Energia, em geral, e, em particular, nos Centros de 

Controlo e Condução. Relata o processo de validação realizado ao sistema SPARSE, para o antigo e 

para o novo sistema SCADA da Rede Eléctrica Nacional. Contribui através da aquisição de novo 

conhecimento para o desenvolvimento da base de conhecimento do "novo" SPARSE, nomeadamente 

na aquisição de conhecimento necessário ao desenvolvimento de regras para o tratamento de 

incidentes em painéis de baterias de condensadores, painéis de entradas/saídas em situação de 

bypass, instalações com topologia "disjuntor e meio" e painéis de transformadores que, pela sua 

especificidade, embora estivessem previstos no antigo SPARSE, não se encontravam 

implementados.  

Abstract 

Artificial Intelligence based computer applications techniques to aid Control and Transport Centers 

operators on controlling, commanding and operating the Electrical Energy Systems are being 

developed. They have been object of a lot of experiences and contributions, but only in some cases 

success in real and practical applications has been accomplished.  

There are several application fields for Artificial Intelligence techniques on Electrical Energy Systems, 

namely on failure analysis and diagnosis and service replacement after incident occurrences.  



Nowadays, Artificial Intelligence applications are considered, not only by the companies' responsible 

for the electrical sector, but also by Control and Transport Centers operators, as a tool able to provide 

more significant and important values for Electrical Energy Systems operation.  

SPARSE is a successfully implemented knowledge based system for incident analysis and service 

replacement. It supports Control and Transport Centers of the National Electrical Energy Transport 

Network operators.  

This work presents the state of the art in the application of systems based in techniques of Artificial 

Intelligence, on Electrical Energy Systems, in general, and, in particularly, on Control and Transport 

Centers. Shows the validation process accomplished to the system SPARSE, for the old and for the 

new system SCADA of the National Electrical Network. This work contributes through the acquisition 

again knowledge for the development of the base of knowledge of "new" SPARSE, namely in the 

acquisition of necessary knowledge to the development of rules for the treatment of incidents on 

capacitor batteries panels, on lines on by-pass situation, on "one and a half circuit-breaker" topology 

facilities, and also on transformer panels that, due to their specificity, have not been implemented on 

old SPARSE, although this possibility existed.  


