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Sumário

O sector eléctrico tem vindo a sofrer, em diversos
países,  um processo de modificação das regras do
seu funcionamento. Este movimento iniciou-se na
década de setenta e entendeu-se, hoje, a um número
significativo de países. Nesta comunicação começa
por se discutir a adequação dos termos que têm sido
utilizados para o designar - reestruturação,
privatização, liberalização e desregulamentação.
Descrevem-se, em seguida, as experiências
existentes em diversos países identificando-se os
modelos em torno dos quais se tem polarizado a
reflexão acerca deste tema e os desafios que no
presente e, com certeza, no futuro, terão de ser
encarados. Reconhecendo a necessidade de
desenvolver novas aplicações computacionais que
suportem as actividades do mercado da energia
eléctrica descreve-se, em seguida, um modelo de
validação técnica de contratos de compra/venda de
energia eléctrica apresentando-se, a finalizar, um
exemplo de aplicação desse modelo.

1. Introdução

Desde a década de setenta diversos sectores de
actividade têm vindo a ser sujeitos a um processo de
reestruturação que tem sido acompanhado, em
diversos casos, por processos de privatização. Para
além dos termos reestruturação e privatização é
também comum a utilização dos termos
liberalização e desregulamentação para designar
estes processos. Em diversas situações estes termos
têm sido aplicados de forma indiscriminada como se
fossem sinónimos. Convém esclarecer que assim
não é e que, alguns deles, parecem menos adequados
para designar o conjunto de alterações por que têm
passado o sector do transporte aéreo ou o sector
eléctrico, por exemplo.

Em diversos países, o sector eléctrico encontrava-se
organizado em torno de monopólios estatais
verticalmente integrados, isto é, incluindo as
actividades de produção, transmissão e distribuição
de energia eléctrica. Estes monopólios cobriam, em
alguns casos, todo o território nacional. Em diversos
outros países existiam diversas companhias
actuando nas áreas de produção, transmissão e
distribuição de energia eléctrica. Nestes casos,
verificava-se que o território nacional se encontrava
repartido ou “franchisado” a diversas companhias.
Isto significava que, em cada área geográfica, apenas
actuava uma dessas companhias, além de que o seu
capital social era, em muitos casos, privado. Do
ponto de vista dos consumidores tudo se passava,
afinal, de forma análoga à primeira situação referida.
Não havia qualquer tipo de concorrência
encontrando-se cada consumidor amarrado a uma
dada companhia fornecedora de electricidade.

Estas considerações permitem verificar que a
alteração da natureza da propriedade do capital
social das empresas do sector não constitui um
elemento seguro para caracterizar o processo a que
temos vindo a assistir. Na verdade, mais do que a
propriedade pública ou privada do capital social
interessa, sobretudo, averiguar se existem ou não
condições concorrênciais e se, em última análise, a
energia eléctrica é considerada como um produto
cujo fornecedor poderá ser seleccionado, dentro de
certas condições, pelos consumidores. Esta situação
corresponde, afinal, a uma das alterações mais
drásticas que sofreu a actividade neste sector. As
empresas produtoras de electricidade passaram, no
período de poucos anos, a ser encaradas como
prestadoras de um serviço que deverá possuir uma
elevada qualidade.

Na década de setenta iniciou-se no Chile o primeiro
movimento tendente a modificar as regras de
funcionamento do sector eléctrico. Pretendia-se



privatizar o capital social de empresas eléctricas
favorecendo-se a injecção de capital estrangeiro no
país e, em simultâneo, criando-se condições de
concorrência entre elas não apenas na produção
mas, também, na área da distribuição de energia
eléctrica. Reconhecia-se, assim, que os
consumidores poderiam ser beneficiados pelo
acréscimo de concorrência que, obviamente, não
existia com os monopólios de natureza pública ou
privada. Iniciava-se, então, um processo de
reestruturação do sector que implicou a preparação
de novos regulamentos, novas regras que afinal
deveriam ser aplicadas numa nova etapa da vida dos
sistemas eléctricos.

Novas experiências liberalizadoras do sector
eléctrico tiveram de esperar pelo final da década de
oitenta quando, em 1989, foi publicado em
Inglaterra o “Electricity Act” com o qual se
pretendia iniciar o processo de privatização e
aumentar a competição no sector.

Nos EUA este movimento é ainda mais recente
datando de 1992 a adopção do “EPA - Energy
Policy Act” em que se definem as linhas mestras da
reestruturação do sector eléctrico. Esta experiência
é ainda esclarecedora de que o movimento de
reestruturação não deve ser confundido com
privatização do sector. Com efeito, nos EUA o
sector eléctrico era já propriedade essencialmente
privada e este facto não impediu que também este
país fosse contagiado por este processo. O que se
verificava nos EUA era que, afinal, o território se
encontrava repartido por diversas companhias que
actuavam, na sua área geográfica, como monopólios.

As experiências conhecidas nos mais diversos
países permitem hoje verificar que o termo
desregulamentação não é, também, o mais adequado
para caracterizar este processo. Este termo seria
adequado se se pretendesse caracterizar a transição
de uma situação inicial caracterizada por um
excesso de regulamentos destinados a regular o
funcionamento de um processo produtivo
especialmente complexo e em que, porventura,
estivessem presentes muitos participantes para uma
situação final em que a gestão do processo e as
relações entre os participantes resultassem
simplificadas. Ora a reestruturação do sector
eléctrico caracteriza-se, ao contrário, por se passar
de uma situação inicial simples dado ser de natureza
monopolista e que, portanto, podia ser gerida com
grande economia de regulamentos para uma situação
bem mais complexa. Esta situação final é, ainda,
caracterizada pelo facto de existirem muitos e novos
participantes no sector com novos tipos de
relacionamentos e por existirem novos problemas
de índole técnica e comercial que um
funcionamento de tipo monopolista não implicava.

A este nível, o que passa nos EUA é elucidativo.
Com efeito, a “FERC - Federal Energy Regulatory
Commission” tem vindo a produzir uma quantidade
muito elevada de regulamentos que, no seu conjunto,
foram designados de “NOPR - Notice of Proposed
Rule Making”. A extensão e complexidade desses
regulamentos fizeram com que o prefixo mega fosse
associado a esta expressão dando origem ao
acrónimo mais vulgarizado “MegaNOPR”.

Em conclusão pretendeu-se, com estes parágrafos,
precisar o significado e a utilização que tem sido
dada a diversos termos que têm sido utilizados para
descrever o movimento por que tem passado o
sector eléctrico. Pelas razões apontadas, os termos
privatização e desregulamentação não parecem ser
os mais adequados para caracterizar esse
movimento. Por outro lado, parece evidente que o
sector eléctrico tem passado por um processo de
reestruturação que tem implicado a preparação de
novos e, na maioria dos casos, mais extensos
regulamentos. Assim, e apesar de se reconhecer
serem menos fortes em termos mediáticos, os
termos reestruturação ou  re-regulamentação
parecem ser mais apropriados para caracterizar este
processo.

2. Experiências a nível internacional

Como se referiu no ponto 1, a primeira experiência
de re-regulamentação do sector eléctrico iniciou-se
no Chile na década de setenta. Neste país os custos
produção e de acesso à rede de transmissão são,
actualmente, tratados de forma separada.

Por uma lado, adoptou-se um sistema tarifário
baseado em custos marginais para retribuir as
entidades produtoras e as entidades distribuidoras.
Para além de companhias distribuidoras, também
grandes consumidores têm acesso à rede de
transmissão podendo estabelecer, directamente,
contratos com entidades produtoras. Estas relações
comerciais são ainda reguladas por sistemas
tarifários de base marginalista.

Por outro lado, os custos de utilização da rede de
transmissão apresentam, também, uma concepção
de tipo marginalista [1,2]. Neste sistema, qualquer
entidade deverá participar no financiamento de uma
infraestrutura se, com uma acção de tipo
marginalista, se modificarem as condições de
exploração dessa infraestrutura. Este sistema
tarifário integra mecanismos destinados a obter uma
distribuição espacial dos custos marginais
reflectindo a existência de estrangulamentos nos
subsistemas produtor e de transmissão e o custo das
perdas [3]. A gestão de todo o sistema é assegurada
a nível central por um centro de controlo que
coordena a exploração dos sistemas de produção e
de transmissão.



No Inglaterra o processo iniciou-se em 1989 com a
publicação do “Electricity Act”. Até esta data o
sector eléctrico era público encontrando-se
organizado em doze entidades de distribuição “Area
Boards” cuja actividade era coordenada pela “CEGB
- Central Electricity Generating Board”. O
“Electricity Act” introduziu o princípio da
concorrência nos subsectores de produção e
distribuição e criou uma entidade independente para
gerir a rede de transmissão - “NGC - National Grid
Company”. A “NGC” deverá explorar o sistema de
transmissão de modo eficiente e económico
favorecendo, ainda, a competição. A “NGC”
desempenha, ainda, o papel de intermediário no
relacionamento comercial entre entidades
consumidoras e produtoras garantindo que as tarifas
possam incorporar incentivos ao investimento ou
corresponder a sinais nos quais se possam basear
decisões sobre a exploração e planeamento do
sistema.

Nos EUA a estrutura tradicional do sector eléctrico
foi abalada, pela primeira vez, em 1978 após a
publicação do “PURPA - Public Utility Regulatory
Policy Act” . Com ele admitiu-se a integração de
novas entidades produtoras “QF - Qualifying
Facilities” que contribuiram para introduzir alguma
competitividade no sector. Como resultado deste
conjunto de alterações a percentagem de nova
potência instalada não pertencente a empresas
tradicionais, "NUG - Non Utiility Generation",
passou de 16% em 1985 para 64% em 1992.

O “EPA - Energy Policy Act” publicado em 1992
alterou de forma mais profunda as regras básicas de
funcionamento do sector eléctrico. Pretendeu-se,
assim, aumentar a competição atribuindo-se um
papel fundamental aos mecanismos de mercado para
garantir o fornecimento de energia eléctrica. Hoje, é
possível identificar estados dos EUA em que o
processo de reestruturação se encontra mais
avançado. A título de exemplo, na Califórnia prevê-
se que em 2002 todos os consumidores tenham
acesso à rede de transmissão podendo participar no
mercado da energia eléctrica.

Nos EUA a reflexão acerca deste tema tem-se
polarizado em torno de dois modelos organizativos
do sector: o modelo de funcionamento em “Pool”
[4] e o modelo de Contratos Bilaterais [5]. O
primeiro corresponde ao modelo Inglês em que a
“NGC” funciona como uma super-entidade
interligando não apenas do ponto de vista físico mas,
também, comercial as entidades produtoras e
distribuidores ou consumidoras. As entidades
produtoras vendem energia à rede que, por sua vez, a
vende aos distribuidores ou consumidores. Como se
verifica, neste modelo o “Pool” assume funções de
carácter técnico e de natureza comercial.

No modelo de contratos bilaterais pretende-se
separar as actividades de índole técnica daquelas que
estão associadas ao relacionamento comercial entre
entidades produtoras e consumidoras. Assim, prevê-
se a existência de um relacionamento directo entre
produtores e consumidores no estabelecimento, de
acordo com as regras de mercado, de contratos de
compra/venda de energia. Um orgão de índole
técnica analisa a viabilidade desses contratos
encarados em conjunto verificando, nomeadamente,
a não violação de restrições técnicas e de segurança
do sistema.

A Comissão Europeia tem, também, abordado este
tema procurando favorecer a criação de um mercado
comum da energia eléctrica. No entanto, os sectores
eléctricos dos países membros da União Europeia
apresentam estruturas muito diversas o que tem
dificultado a adopção de posições comuns. Em todo
o caso, os países membros da União Europeia estão
obrigados a aplicar uma Directiva destinada a
facilitar o trânsito de energia entre as suas redes.
Esta directiva pode, de algum modo, ser encarada
como percursora de um futuro mercado europeu da
energia eléctrica.
Muitas outras experências de reestruturação do
sector eléctrico são hoje conhecidas - na Noruega e
Suécia, Finlândia, Perú, Colômbia, Argentina,
Austrália e Nova Zelândia, por exemplo [6]. Como
se compreende, restrições de espaço impede-nos de
analisar de forma mais pormenorizada todas estas
experiências.

Como característica comum a todos estes processos
pode verificar-se que se procedeu à substituição de
empresas verticalmente integradas por entidades, em
número geralmente elevado, participantes no
mercado da energia eléctrica. Em todos estes países
a liberalização da propriedade dos meios de
produção de energia eléctrica, a criação de
condições concorrenciais para o sector, e a criação
de um mercado da energia eléctrica fizeram com
que a actividade de transmissão fosse separada da
produção e da distribuição. A rede de transmissão é,
assim, cada vez mais encarada como um serviço a
ser prestado às entidades produtoras e consumidoras
que deverá ser adequadamente remunerado. A
possibilidade de acesso a esta rede em condições de
igualdade a todos os participantes - “Transmission
Open Access” [7 ,8 ,9] em literatura de língua
inglesa - assume-se cada vez mais como condição
essencial a garantir para se poder desenvolver o
mercado de energia eléctrica.

3. Desafios

O processo de reestruturação do sector eléctrico
que se procurou caracterizar nos pontos anteriores
permitirá, em princípio, a criação de um mercado de
energia eléctrica altamente competitivo. Como se



compreende, diversas metodologias, técnicas e
procedimentos que se revelavam adequados à
estrutura verticalmente integrada e não
concorrencial do sector deixam, agora, de ser
aplicáveis. Para além disso, surgem novos
problemas, alguns deles apresentando elevada
complexidade, sobre os quais importa reflectir.

Em seguida, e sem preocupação de exaustão,
enumeram-se algumas implicações técnicas do
processo de reestruturação em análise:

- as actividades associadas ao planeamento e à
exploração do sistema apresentarão uma
complexidade crescente devido à existência
de um número alargado de participantes -
produtores, consumidores individuais,
associações de consumidores, empresas
municipais, agentes de mercado, ... - e de
produtos a transaccionar;

- é previsível a diminuição do investimento em
reforço das redes de transmissão devido ao
aumento da carga ou à deterioração dos níveis
de fiabilidade do sistema. Como
consequência, os sistemas poderão ser
explorados em situações mais próximas dos
seus limites, isto é, as margens de segurança
resultarão diminuídas;

- ocorrerá um aumento das incertezas que
deverão ser consideradas no planeamento e
na exploração dos sistemas;

Tendo em conta estes pontos podem, com alguma
segurança, ser enumerados diversos aspectos e
necessidades cruciais para o sucesso deste processo
de reestruturação:

- necessidade de melhorar os sistemas de
monitorização e controlo do sistema, por
forma a avaliar de forma mais rigorosa e em
tempo real as margens de segurança dos
sistemas;

- necessidade de criar novos sistemas
tarifários [10] para novos produtos e serviços
tais como, entre outros, o acesso à rede de
transmissão, a tarifação das perdas, o
controlo de frequência [11] e reserva girante,
o controlo de tensão e de potência reactiva;

- será necessário trabalhar na definição de
standards para contratos referentes a esses
novos produtos e serviços;

- será necessário dispor de mecanismos que
permitam repartir os custos de investimento
associados, por exemplo, à expansão do
sistema de transmissão devido ao aumento da
carga ou à diminuição dos níveis de
fiabilidade;

- deverão ser desenvolvidas novas aplicações
computacionais originando, portanto, a
necessidade de treinar de forma adequada os
operadores dos centros de controlo.

4. Validação técnica de contratos

4.1. Caracterização do problema

Admitamos que a reestruturação do sector eléctrico
se realiza de acordo com o modelo de Contratos
Bilaterais referido no ponto 2.

Como se referiu, neste modelo o relacionamento
comercial entre produtores e consumidores de
energia eléctrica encontra-se separado da gestão
técnica do sistema. Isto significa que os produtores
e os consumidores podem estabelecer entre si
contratos de compra/venda de energia, de forma
directa e de acordo com as regras de mercado. Estes
contratos deverão ser lucrativos no sentido em que
um produtor de energia eléctrica espera ver
remunerado o seu serviço por um valor superior ao
seu custo de produção.

Sejam:
- Cgi o custo de produção do gerador i

($/MWh);
- Ccj a remuneração a pagar pela carga j

($/MWh);
- Pgij a potência activa a produzir pelo gerador

i e a fornecer à carga j (MW);

Nestas condições o gerador i deverá estabelecer
contratos que verifiquem a condição (1) ou, de outra
forma, o lucro do gerador i, Lcri, deverá ser não
negativo (2).

Cg i ( Pg ij )
j

∑ ≤ Cc j ( Pg ij)
j

∑ (1)

Lcr i = Cc j (Pg ij )
j

∑ − Cg i ( Pg ij )
j

∑ ≥ 0 (2)

Como se compreende, o conjunto de contratos
estabelecidos entre cada gerador i e cada carga j
poderão não ser viáveis dado que poderão violar
restrições de ordem técnica ou de segurança do
sistema. Os valores de Pgij deverão, assim, ser
encarados como pré-contratuais e deverão ser
validados por uma entidade independente que tem a
seu cargo, apenas, funções de natureza técnica. Por
esta razão, estes valores pré-contratuais serão

representados por Pgoij.

4.2. Modelo que maximiza o nível global de
satisfação

Consideremos que, pelo menos, uma restrição
técnica ou de segurança do sistema é violada pelo
conjunto de valores pré-contratuais referidos. De

acordo com o raciocínio anterior, os valores Pgoij



deverão ser alterados por forma ultrapassar essa
violação.  Consideremos, então, que ∆Pgij
representa o desvio, positivo ou negativo, que deverá

imposto aos valores pré-contratuais Pgoij como
resultado do estudo de validação técnica.

Com o estudo de validação técnica pretende-se
alterar os valores pré-contratuais apenas se tal se
revelar necessário e, nesse caso, diminuindo os
lucros o menos possível. Assim e no âmbito da
Teoria dos “Fuzzy Sets” [12], é possível construir
uma função de pertença do lucro do gerador i, Lcri
[13] em que, de algum modo, se inclui informação
relativa ao grau de satisfação sentido pelo
proprietário desse gerador.

Figura 1 - Função de pertença do lucro
do gerador i.

Para este efeito, consideremos que cada entidade
produtora admite ver o lucro associado aos valores

pré-contratados, Lcroi, diminuído considerando, no

máximo uma tolerância ε. Na figura 1 encontra-se
representada a função de pertença associada ao
lucro do gerador i.

De acordo com esta figura, lucros não inferiores a

Lcroi satisfazem completamente o proprietário do
gerador i - possuem grau de pertença 1,0 - e lucros

inferiores a (1- ε).Lcroi não são aceitáveis - grau de
pertença 0,0. Aos valores intermédios é atribuído
um grau de pertença µ entre 0,0 e 1,0 que pode ser
interpretado como o grau de satisfação sentido pelo
proprietário do gerador i.

De acordo com este raciocínio, o estudo de
validação técnica dos valores das potências pré-

contratadas, Pgoij, pode ser realizado maximizando
o grau de satisfação sentido pelas entidades
proprietárias de geradores satisfazendo restrições
de índole técnica e de segurança do sistema.
Adoptando o modelo DC para traduzir as condições
de exploração do sistema, o modelo matemático
associado ao estudo de validação técnica encontra-
se representado por (3) a (10).

Max z = µ (3)
suj

(Pgo
ij

i
∑ + ∆Pgo

ij) = PLj  (para cada carga j) (4)

Pgimin � �(Pgoij + �Pgij) � Pgimax

                  (para cada gerador i) (5)

-Pkmax��aki.(�Pgoij-PLi+��Pgij)�Pkmax

                       (para cada linha k) (6)

0 � Pgoij + �Pgij � PLj (para cada i e j)  (7)

Lcr 1i ≥ (1 − ε ).Lcr 0 i + µ.ε.Lcr 0 i  (para cada i) (8)
0.0 ≤ µ ≤ 1.0 (9)
∆Pg ij ∈ℜ (10)

Neste modelo:

- PLj representa a potência activa de carga
ligada ao nó j;

- Pgimin e Pgimax representam os valores
mínimo e máximo da potência activa
produzida no gerador i;

- aki representa o coeficiente de sensibilidade
traduzindo a influência da potência injectada
no nó i no trânsito de potência activa na linha
k;

- Pkmax representa o valor máximo do trânsito
de potência activa na linha k;

Nesta formulação as restrições (4) destinam-se a
assegurar que cada carga j é alimentada por um
conjunto de potências contratadas. Este conjunto de
restrições corresponde a uma versão desacoplada,
carga a carga, da restrição de igualdade assegurando
a igualdade entre potências produzidas e de carga.

As restrições (5) e (6) impõem os limites mínimos
e máximos à potência produzida por cada gerador e
ao trânsito de potência em cada linha,
respectivamente.

As restrições (7) correspondem aos limites de
variação de cada contrato a estabelecer entre cada
gerador i e cada carga j enquanto que (8) representa
as restrições destinadas a assegurar que o lucro
associado a cada gerador não diminui mais do que o
valor determinado pela tolerância e especificada
previamente.

Esta formulação corresponde a um problema de
programação não linear considerando que, como é
usual, as funções custo dos geradores são funções
não lineares da potência produzida respectiva. A
resolução deste problema pode ser realizada
adoptando uma formulação de tipo lagrangeano e
utilizando, em seguida, um algoritmo iterativo de
tipo “Reduced Gradient”, que se encontra
abundantemente documentado na literatura da
especialidade.

5. Exemplo de aplicação

5.1. Dados da rede



O algoritmo descrito na secção 4 foi aplicado ao
sistema representado na figura 2. Trata-se de um
pequeno sistema eléctrico integrando apenas 4
geradores, 6 nós e 8 ramos que permite, em todo o
caso, evidenciar as potencialidades do modelo
apresentado e interpretar com maior facilidade os
resultados obtidos.

Figura 2 - Esquema do sistema em análise.

Na tabela 1 são apresentados os valores máximos de
produção em cada gerador e as potências de carga.
Na tabela 2 incluem-se os dados dos ramos do
sistema.

Nó Pgmax(MW) Carga (MW)

1 110,0   ---
2 100,0 20,0
3   --- 45,0
4   --- 40,0
5   10,0 60,0
6   10,0   ---

Tabela 1 - Dados nodais.

nó i nó j x(pu) Pkmax(MW)

1 2 0,06 40,0
1 3 0,24 50,0
2 3 0,18 50,0
2 4 0,18 50,0
2 5 0,12 50,0
3 4 0,03 50,0
4 5 0,24 50,0
5 6 0,03 15,0

Tabela 2 - Dados dos ramos.

As expressões (11) a (14) e (15) a (18)
representam, respectivamente, as funções custo dos
geradores e as remunerações que cada carga admite
pagar.

Cg(Pg1) = 5.Pg1 + 0,02.(Pg1)2 (11)

Cg(Pg2) = 4.Pg2 + 0,03.(Pg2)2 (12)

Cg(Pg5) = 4.Pg5 + 0,025.(Pg5)2 (13)

Cg(Pg6) = 4.Pg6 + 0,02.(Pg6)2 (14)
Cc(PL2) = 6.PL2 (15)
Cc(PL3) = 12.PL3 (16)

Cc(PL5) = 10.PL4 (17)
Cc(PL6) = 11.PL5 (18)

Na coluna 3 da tabela 3 apresentam-se os valores
pré-contratados entre os geradores i e as cargas j. A
execução de um estudo de trânsito de potências
utilizando o modelo DC revelou que o trânsito de
potência activa no ramo 1-2 tinha o valor de 73,94
MW ocorrendo, assim, a violação do limite máximo
respectivo .

5.2. Resultados obtidos

Realizou-se, em seguida, um exercício de validação
técnica de acordo com o modelo apresentado na
secção 4. Para tanto, considerou-se que a tolerância
ε tinha o valor de 30%. Para evidenciar a
flexibilidade do modelo apresentado considerou-se
que os contratos envolvendo a carga 2 não deveriam
ser alterados. Esta hipótese permite eliminar as
variáveis ∆Pg12, ∆Pg22, ∆Pg53, ∆Pg54, ∆Pg55,

∆Pg63, ∆Pg64 e ∆Pg65.

gerador carga Pgoij ∆Pgij Pg1ij
i j (MW) (MW) (MW)

1 3 10,00 35,00 45,00
1 4 40,00 -40,00 0,0
1 5 60,00 -35,26 24,74
2 3 35,00 -35,00 0,0
2 4 0,0 40,00 40,00
2 5 0,0 35,26 35,26
5 2 10,00 0,0 10,00
6 2 10,00 0,0 10,00

Tabela 3 - Contratos - valores iniciais (Pgoij),

alterações (∆Pgij) e finais (Pg1ij).

Na coluna 4 da tabela 3 apresentam-se os valores das
variáveis ∆Pgij restantes e a coluna 5 inclui os
novos valores das potências contratadas. Como
resultado deste estudo verifica-se, ainda, que o grau
de satisfação das entidades proprietárias de
geradores assume o valor de 0,8124.

6. Conclusões

O processo de reestruturação do sector eléctrico
iniciou-se na década de setenta mas pode afirmar-se
que foi só no final da década de oitenta e início dos
anos noventa que adquiriu uma actualidade mais
generalizada.

De uma forma geral, pretende-se alterar as regras de
funcionamento do sector de modo a permitir obter
uma maior eficiência e uma competitividade
acrescida. Este processo apresenta-se como muito



complexo colocando à comunidade científica e
empresarial diversos desafios. De entre eles,
salienta-se a necessidade de dispor de novas
aplicações computacionais que permitam suportar as
actividades do mercado de energia eléctrica.

Nesta comunicação foi apresentado um primeiro
modelo deste tipo permitindo analisar e, se
necessário, alterar um conjunto de valores de
potências pré-contratadas entre entidades produtoras
e consumidoras.

A formulação apresentada caracteriza-se pela sua
simplicidade e apresenta inegáveis semelhanças
com os estudos genericamente conhecidos por
“OPF - Optimal Power Flow”. Este aspecto revela-
se importante se se pensar que a transição para o
novo ambiente exigirá que os operadores dos
centros de controlo dos sistemas sejam alvo de
treino adequado. A adopção de metodologias não
demasiado diferentes das que são actualmente
utilizadas parece ser, nestas condições, um aspecto a
realçar.

Como se referiu anteriormente, a formulação
apresentada é, apenas, um primeiro modelo do que
poderá vir a ser uma aplicação que permita analisar e
ultrapassar congestionamentos do sistema de
transmissão. Uma evolução natural e necessária
desta formulação passará pela integração do modelo
AC de trânsito de potências. Espera-se, assim,
aproximar mais esta formulação das condições reais
de exploração dos sistemas eléctricos de energia.
Formulações deste tipo poderão, finalmente,
contribuir para que num ambiente de mercado a
qualidade de serviço não seja diminuída quando
comparada com os padrões actualmente existentes.
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