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Resumo

Nos últimos anos diversos sectores de actividade e, entre eles, o sector eléctrico têm vindo a
ser sujeitos a um processo conhecido por desregulamentação. Este processo coloca muitos
desafios sobre os quais a comunidade científica tem vindo a reflectir notando-se que, em
relação a diversos deles, não existem soluções incontroversas. Após descrever dois modelos
de organização do sector eléctrico - modelo em “Pool” e de Contratos Bilaterais” - em torno
dos quais a discussão se tem polarizado, apresentam-se neste artigo formulações para validar,
do ponto de vista técnico, um conjunto de contratos de compra/venda de energia num ambiente
de mercado. Com estes modelos pretende-se verificar se, face às potências contratadas entre
produtores e consumidores, ocorrem violações de restrições de ordem técnica ou de
segurança propondo-se, se necessário, alterações aos valores a comprar/vender. No final desta
comunicação são apresentados exemplos de aplicação destes modelos e discutidos os
resultados obtidos.
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1. Introdução

Até ao fim da década de oitenta a generalidade dos sistemas eléctricos dos países europeus encontravam-
se organizados em torno de empresas verticalmente integradas, isto é, incluindo as áreas de produção,
transporte e distribuição de energia eléctrica. Estas empresas podiam abranger a totalidade do território
de um país ou cobrir, cada uma delas, uma área bem delimitada e o seu capital podia ser propriedade
pública ou privada. Tudo se passava, afinal, como se os territórios nacionais se encontrassem
“franchisados” sendo apenas permitida em cada área geográfica a actuação de uma única e bem
determinada empresa. Todas estas situações revelavam-se, afinal, análogas do ponto de vista dos
consumidores. Estes encontravam-se sempre ligados a uma única empresa fornecedora de energia
eléctrica que actuava como um monopólio.

Foi, entretanto, na América Latina e mais concretamente  no Chile [1] que se iniciou, na década de
setenta, um processo de privatização com o qual se pretendia atrair capital estrangeiro ao país e, em
simultâneo, aumentar o grau de competição no sector eléctrico. Neste sentido, o sistema de transmissão
foi separado dos subsistemas de produção e de distribuição e foram implementados sistemas tarifários
baseados em custos marginais [2, 3] por forma a retribuir a actividade das entidades produtoras e
distribuidoras. Além disso, foi também adoptada uma estratégia de tipo marginalista para tarifar a
utilização da rede de transmissão em que se reflectia o custo das perdas e se procurava obter uma
distribuição espacial adequada desses custos [4] transmitindo aos participantes no mercado sinais sobre a
necessidade de realizar novos investimentos ou se procurava influenciar decisões sobre a exploração do
sistema.



Foi preciso esperar mais de uma década para que se iniciasse uma nova experiência deste tipo. Com
efeito, foi publicada em 1989 em Inglaterra o “Electricity Act” que permitiu a privatização de empresas
de produção e distribuição de energia eléctrica e que criou uma entidade independente - “NGC - National
Grid Company” - para interligar os produtores, distribuidores e consumidores não apenas de um ponto de
vista físico - através da rede de transmissão - mas, também, comercial.
Nos EUA o movimento em direcção a uma competição acrescida no sector eléctrico tem sido mais lento
e reflecte, de algum modo, a complexidade deste processo. Assim, em 1978 foi publicado o “PURPA -
Public Utility Regulatory Policy Act” com o qual se pretendia favorecer a instalação de novas unidades
produtoras de energia eléctrica contribuindo para abalar o sistema de índole monopolista até aí existente.
Essa legislação permitiu que a nova potência instalada não pertencente a empresas tradicionais - "NUG -
Non Utility Generation" passasse de 16% em 1985 para 64% em 1992. Neste ano, foi publicado o “EPA
- Energy Policy Act” em que se opta pelos mecanismos de mercado como meio de garantir o
fornecimento de energia eléctrica aos consumidores.

O processo de reestruturação ou, se se pretender, de re-regulamentação do sector eléctrico contagiou,
entretanto, diversos outros países como por exemplo, a Argentina, o Peru, a Colômbia, a Suécia e
Noruega, a Finlândia, a Austrália e a Nova Zelândia. Em todos estes casos tem sido reconhecido que a
introdução de competição no sector exige que a gestão da rede de transmissão seja separada da
actividade de produção e da de distribuição. Por esta razão, temos vindo a assistir à criação de entidades
independentes para gerir a rede de transmissão que procuram assegurar a sua utilização por diferentes
entidades de acordo com regulamentos adequados. O acesso à rede de transmissão, “TOA - Transmission
Open Acces” [5] em língua inglesa, é considerado como imprescindível para os produtoras fornecerem
um serviço a distribuidores ou, directamente, a consumidores e revela-se, portanto, fundamental para o
mercado da energia eléctrica. A utilização destas redes deverá ser remunerada [6] devendo, ainda, ser
estudadas formas para planear a sua expansão distribuindo pelos utilizadores os custos de investimento
respectivos.

A discussão e reflexão sobre estes temas - dado não haver soluções incontroversas - tem-se organizado
em torno de dois modelos: modelo de funcionamento em “Pool” - baseado no exemplo Inglês - e
modelo de Contratos Bilaterais. Qualquer que seja o modelo adoptado existe um número elevado de
questões de natureza técnica que importa resolver. Entre elas contam-se a necessidade de criar novos
sistemas tarifários associados a novos serviços - potência activa, controlo de frequência e reserva
girante, controlo de tensão e de potência reactiva, ... -, a necessidade de standardizar formas contratuais
relativas a esses serviços, o desenvolvimento de novas aplicações computacionais, e a necessidade de
monitorizar em tempo real as margens de segurança do sistema.

Nesta comunicação apresentam-se formulações matemáticas destinadas a gerir congestionamentos da
rede de transmissão resultantes, no modelo de Contratos Bilaterais, do estabelecimento de contratos de
compra/venda de energia entre entidades produtoras, por um lado, e entidades distribuidoras ou
consumidores, por outro. Como é conhecido, os sistemas eléctricos são explorados tendo em conta
diversas restrições que podem não ser verificadas por um conjunto não coordenado de contratos
bilaterais. Assim, torna-se necessário verificar se esses contratos são viáveis, isto é, se não violam
nenhuma das restrições referidas. Se, pelo menos, uma restrição for violada a aplicação deverá propor
um conjunto de alterações aos contratos iniciais. Depois de terem sidos apresentadas em [7, 8] versões
simplificada apresenta-se, agora, uma formulação mais completa que inclui, nomeadamente, o modelo
AC de trânsito de potências.

A finalizar apresentam-se resultados da aplicação dos modelos referidos a uma rede de pequenas
dimensões.

2. Modelo de funcionamento em “Pool” e modelo de Contratos Bilaterais

No modelo de funcionamento em “Pool” [9], como por exmplo o Inglês, existe uma entidade que possui
funções de natureza não apenas técnica mas também de carácter comercial. O “Pool” assegura a gestão
da rede de transmissão interligando fisicamente os produtores e os distribuidores e consumidores. Ao
“Pool” estão, ainda, cometidas funções de natureza comercial na definição de tarifas e funcionando
como um intermediário no recebimento de verbas por serviços prestados a entidades distribuidoras e
consumidores e no pagamento dos serviços prestados por entidades produtoras. Com efeito, neste
modelo os consumidores e os produtores comunicam ao "Pool" as suas ofertas - em termos de preço e



quantidade a comprar/vender - desempenhando, de certo modo, funções de "marketmaker". O "Pool"
corresponde, assim, a uma super-entidade que herdou muitas das funções das empresas verticalmente
integradas pré-existentes. Neste sentido, os críticos deste modelo consideram que o "Pool" é ainda mais
poderoso que as entidades vericalmente integradas pré-existentes pelo que a sua actividade deverá ser
fortemente regulada.

Uma das críticas que têm sido apontadas ao modelo de funcionamente em “Pool” resulta, exactamente,
de aspectos de natureza técnica não se encontrarem convenientemente separados de problemas
associados ao relacionamento comercial entre as diversas entidades do sector. O modelo de Contratos
Bilaterais [10] procura ultrapassar este problema. Assim, admite a existência de um relacionamento
comercial directo regido pelas regras de mercado entre produtores, por um lado, e distribuidores e
consumidores, por outro. As entidades distribuidoras e os consumidores procuram estabelecer contratos
de compra de energia ao menor preço possível e considerando a qualidade de serviço pretendida. As
entidades produtoras, por seu lado, pretendem vender a energia que produzem ao preço mais elevado que
for possível. Deste relacionamento, resultam, neste modelo, um conjunto de contratos de compra/venda
de energia que não assumem, em todo, o caso, um carácter definitivo. Na verdade, um conjunto não
coordenado de contratos poderá originar a violação de restrições de ordem técnica ou de segurança das
redes eléctricas. Assim, neste modelo deverá existir uma entidade independente que, recebendo
informação relativa a esses contratos, realiza, entre outros, estudos de validação técnica dos valores
contratados propondo, se necessário, alterações de modo a não ocorrerem violações de nenhuma dessas
restrições. O modelo descrito em [10] utiliza o modelo DC de trânsito de potências. Nesta comunicação
apresenta-se uma formulação mais completa deste modelo integrando, nomeadamente, o modelo AC de
trânsito de potências.

3. Modelos de validação técnica de contratos

3.1. Caracterização do problema

Consideremos que num processo de reestruturação do sector eléctrico se opta pelo modelo de Contratos
Bilaterais. O estabelecimento de contratos entre geradores e distribuidores ou consumidores deverá
realizar-se tendo em conta que esses contratos deverão ser lucrativos. Assim, sejam Cgi o custo de
produção do gerador i ($/MWh), Ccj a remuneração a pagar pela carga j ($/MWh) e Pgij a potência activa
a produzir pelo gerador i e a fornecer à carga j (MW). Nestas condições, os  contratos a estabelecer
deverão verificar a condição (1) ou, o que é equivalente, 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)

Estes contratos são estabelecidos tendo em conta, unicamente, as regras de mercado. Como foi referido,
um conjunto não coordenado de contratos poderá conduzir a violações de restrições técnicas ou de

segurança do sistema pelo que se torna necessário estudar a sua viabilidade. Sejam, assim, Pgoij as
potências inicialmente contratadas, �Pgij, as variações impostas a essas potências resultantes do estudo

de validação técnica e Pg1ij o valor final das potências contratadas.

3.2. Modelo que minimiza o somatório dos quadrados das alterações impostas às potências
contratadas

Neste primeiro modelo [7] pretende-se identificar um novo conjunto de potências contratadas de tal
forma que o somatório dos quadrados das diferenças entre os seus valores finais e iniciais seja mínimo.
A formulação (3) a (9) permite identificar esse novo conjunto de potências contratadas adoptando o
modelo DC para traduzir as condições de funcionamento do sistema.

min z = � (�Pgij)2 (3)

subj.   �(Pgoij + �Pgij)= 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 cada j) (7)

Lcr1i = � Cc(Pgoij + �Pgij) - Cg(�Pgoij + ��Pgij)� 0,0 (para cada gerador i) (8)
∆Pg ij ∈ℜ (9)

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;

A restrição (4) destina-se a assegurar que cada carga j é alimentada por um conjunto de potências
contratadas. 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 da potência contratada entre cada gerador i e cada carga j e (8) representa as
restrições destinadas a assegurar que as novas potências contratadas permitem, ainda, obter contratos
lucrativos.

3.3. Formulações que maximizam o nível global de satisfação

3.3.1. Aspectos gerais

A formulação anterior garante que os contratos a estabelecer permanecem lucrativos, mas o limite
mínimo imposto aos lucros é, na verdade, o valor 0,0. Isto significa que um gerador pode ver o lucro
associado aos valores pré-contratados diminuído de forma drástica. Este efeito pode ser evitado
construindo, para cada gerador, uma função de pertença - esquematizada na figura 1 - no âmbito da Teoria

dos “Fuzzy Sets” [11]. De acordo com esta função, lucros superiores a Lcroi são considerados

plenamente satisfatórios - grau de pertença 1,0 - enquanto que a lucros inferiores a (1-ε).Lcroi é

atribuído o grau de pertença 0,0. Lucros entre estes valores possuem graus de pertença entre 0,0 e 1,0. ε
corresponde à máxima diminuição percentual que os geradores admitem possa afectar o lucro respectivo.
O problema de validação técnica pretende, assim, identificar novos valores de potências contratadas tal
que o grau de satisfação global, µ, seja maximizado.

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

3.3.2. Formulação integrando o modelo DC de Trânsito de Potências

Adoptando o modelo DC para representar as condições de funcionamento do sistema o problema de
validação técnica pode ser, agora, formulado por (10) a (17). O problema é semelhante ao anterior
excepto no que diz respeito à função objectivo - pretende-se maximizar o grau de pertença do lucro de
cada gerador - e às restrições (15) destinadas a assegurar o carácter lucrativo dos contratos. Estas
restrições correspondem à imposição de um limite mínimo superior a 0,0 e, em todo o caso, dependente
do grau de satisfação µ.

max z = µ (10)

suj. � (Pgoij +�Pgij) = PLj (para cada carga j) (11)



Pgimin � �(Pgoij + �Pgij) � Pgimax (para cada gerador i)
(12)

-Pkmax ��aki.(�Pgoij-PLi+��Pgij)� Pkmax (para
cada linha k) (13)

0 � Pgoij + �Pgij � PLj (para cada i e cada j) (14)

Lcr1i � (1- ε).Lcroi + µ.e.Lcroi (para cada gerador i)
(15)

0.0 � µ � 1.0 (16)
∆Pg ij ∈ℜ (17)

3.3.3. Formulação integrando o modelo AC de Trânsito de Potências

A formulação anterior pode ser modificada de modo a integrar o modelo AC de trânsito de potências.
Nestas condições obtém-se (18) a (30).

Max z = µ (18)
suj Pgn - PLn = f1(V,θ)                 (para cada nó n) (19)

Qgn - QLn = f2(V,θ) (para cada nó n) (20)
−Pk

max ≤ f3(V, θ) ≤ Pk
max (para cada linha k) (21)

Vk
min ≤ Vk ≤ Vk

max (para cada nó k) (22)

Pg i
min ≤ Pg1

i ≤ Pgi
max (para cada gerador i) (23)

Pg1
i = (Pgo

ij∑ + ∆Pgij) + Pperi (para cada gerador i) (24)
Pperi∑ = f 4 (V,θ)

k
∑ (25)

(Pgo
ij

i
∑ + ∆Pgo

ij) = PLj  (para cada carga j) (26)

0, 0 ≤ Pgo
ij + ∆Pgij ≤ PLj (para cada i e cada j) (27)

Lcr1
i ≥(1 − ε).Lcro

i + µ.ε .Lcro
i  (para cada  gerador i) (28)

0.0 ≤ µ ≤ 1.0 (29)
∆Pg ij ∈ℜ (30)

Nesta formulação, as restrições (19) e (20) correspondem às equações do modelo AC de trânsito de
potências em que f1 e  f2 representam as expressões das potências activa e reactiva injectada. As
restrições (21) correspondem aos limites de trânsito de potência activa em cada ramo, representando f3
a expressão do trânsito de potência activa no ramo k. As restrições (22) e (23) correspondem aos valores
mínimo e máximo do módulo das tensões e da potência activa produzida em cada gerador. As restrições
(24) correspondem às expressões da potência produzida em cada gerador em função das potências pré-
contratadas e das alterações a esses contratos. Nestas expressões inclui-se, ainda, uma parcela, a obter
como resultado do estudo de validação técnica, que representa a potência activa a produzir nesse gerador
para compensar uma parcela das perdas activas. O somatório das potências a produzir nos geradores para
compensar estas perdas deverá ser igual à potência total de perdas activas. Neste sentido, na restrição
(25) a função f4 representa a expressão da potência activa de perdas numa linha do sistema. As restrições
(26) a (30) têm um significado semelhante ao referido em 3.3.2  para as restrições correspondentes.

As formulações apresentadas nesta secção e em 3.2. e 3.3.2. correspondem a problemas de programação
não linear nomeadamente por, em geral, as funções custo dos geradores serem funções não lineares das
potências produzidas. Estes problemas foram resolvidos formulando a função lagrangeana respectiva e
utilizando, em seguida, um algoritmo de "Reduced Gradient" abundantemente descrito na literatura da
especialidade.

4. Exemplos de aplicação

4.1. Dados da rede



Os modelos apresentados nas secções 3.2, 3.3.2 e 3.3.3. foram aplicados ao sistema representado na
figura 2. Este sistema eléctrico integra apenas 4 geradores, 6 nós e 8 ramos sendo aqui utilizado tendo
em conta os objectivos de carácter didáctico que se pretende atingir.

Figura 2 - Esquema do sistema em análise.

Na tabela I são apresentados os valores mínimos e máximos do módulo da tensão em cada nó, os valores
máximos de produção em cada gerador e as potências activas e reactivas de carga. Na tabela II incluem-se
os dados dos ramos do sistema: resistência, reactância e valor máximo do trânsito de potência activa. As
expressões (31) a (34) e (35) a (38) representam, respectivamente, as funções custo dos geradores e as
remunerações que cada carga admite pagar.

Nó Vmin Vmax Pgmax Carga Carga
(pu) (pu) (MW) (MW) (MVAr)

1 0,94 1,06 110,0   ---  ---
2 0,94 1,06 100,0 20,0 10,0
3 0,94 1,06  --- 45,0 30,0
4 0,94 1,06   --- 40,0 25,0
5 0,94 1,06   10,0 60,0 40,0
6 0,94 1,06   10,0   ---  ---

Tabela I - Dados nodais.

nó i nó j r (pu) x (pu) Pkmax(MW)

1 2 0,02 0,06 55,0
1 3 0,08 0,24 50,0
2 3 0,06 0,18 50,0
2 4 0,06 0,18 50,0
2 5 0,04 0,12 50,0
3 4 0,01 0,03 50,0
4 5 0,08 0,24 50,0
5 6 0,01 0,03 15,0

Tabela II - Dados dos ramos.

Cg(Pg1) = 5.Pg1 + 0,02.(Pg1)2 (31)

Cg(Pg2) = 4.Pg2 + 0,03.(Pg2)2 (32)

Cg(Pg5) = 4.Pg5 + 0,025.(Pg5)2 (33)

Cg(Pg6) = 4.Pg6 + 0,02-(Pg6)2 (34)
Cc(PL2) = 6.PL2 (35)
Cc(PL3) = 12.PL3 (36)
Cc(PL4) = 10.PL4 (37)
Cc(PL5) = 11.PL5 (38)

4.2. Resultados utilizando o modelo descrito em 3.2

Utilizemos, em primeiro lugar, o modelo de validação técnica de contratos de compra/venda de energia
descrito na secção 3.2. Na coluna 3 da tabela III apresentam-se os valores de potência activa pré-
contratados entre os geradores i e as cargas j que foram considerados neste estudo. A realização de um
estudo de trânsito de potências utlizando o modelo DC revelou que o trânsito de potências no ramo 1-2
tinha o valor de 73,94 MW violando, assim, o limite respectivo. Realizou-se, então, um estudo de
validação técnica dos contratos procurando-se minimizar o somatório dos quadrados das alterações a



impor às potências contratadas. Na coluna 4 da tabela III apresentam-se as alterações obtidas e na coluna
5 apresentam-se os valores finais de potências activas a produzir pelo gerador i e a fornecer à carga j.

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

1 2 0,00 0,00 0,00
1 3 10,00 -7,49 2,51
1 4 40,00 -7,49 32,51
1 5 60,00 -7,49 52,51
2 2 0,00 3,74 3,74
2 3 35,00 6,24 41,24
2 4 0,00 6,24 6,24
2 5 0,00 6,24 6,24
5 2 10,00 -1,87 8,13
5 3 0,00 0,62 0,62
5 4 0,00 0,62 0,62
5 5 0,00 0,62 0,62
6 2 10,00 -1,87 8,13
6 3 0,00 0,62 0,62
6 4 0,00 0,62 0,62
6 5 0,00 0,62 0,62

Tabela III - Contratos - valores iniciais (Pgoij), alterações (∆Pgij) e finais (Pg1ij).

4.3. Resultados utilizando o modelo descrito em 3.3.2

Utilizemos, agora o modelo apresentado na secção 3.3.2. A realização deste estudo é necessária porque
para os valores de potência activa contratados incluídos na coluna 3 da tabela IV - iguais aos valores
presentes na coluna 3 da tabela III - se verifica a violação do limite máximo do trânsito de potência na
linha 1-2. Foi adoptado o valor de 30% para a tolerância ε e para evidenciar a flexibilidade do modelo
considerou-se, ainda, que os contratos envolvendo a carga 2 não deveriam ser alterados. Esta hipótese
permitiu eliminar as variáveis ∆Pg12, ∆Pg22, ∆Pg53, ∆Pg54, ∆Pg55, ∆Pg63, ∆Pg64, ∆Pg65.

Num primeiro exercício, o estudo de validação técnica foi realizado considerando que o valor máximo
do trânsito de potência activa no ramo 1-2 era de 55,0 MW. Para este caso, apresentam-se nas colunas 4
e 5 da tabela IV os valores das alterações e das potências activas contratadas verificando-se, ainda, que é
possível reafectar as potências contratadas mantendo o nível máximo, 1,0, de satisfação sentido pelos
participantes. Em seguida, realizou-se um segundo estudo considerando, agora, que o valor máximo do
trânsito de potências no ramo 1-2 foi diminuído para 40,0 MW. Os resultados obtidos são apresentados
nas colunas 6 e 7 da tabela IV. Nesta situação, o valor máximo de satisfação obtido é de 0,8124.

P12max = 55,0 MW P12max = 40,0 MW

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

1 3 10,00 35,00 45,00 35,00 45,00
1 4 40,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00
1 5 60,00 -17,47 42,53 -35,26 24,74
2 3 35,00 -35,00 0,00 -35,00 0,00
2 4 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00
2 5 0,00 17,47 17,47 35,26 35,26
5 2 10,00   0,000 10,00 0,00 10,00
6 2 10,00   0,0 10,00 0,00 10,00

Tabela IV - Contratos - valores iniciais (Pgoij), alterações (∆Pgij) e finais (Pg1ij).

4.4. Resultados utilizando o modelo descrito em 3.3.3.

De um modo análogo ao descrito em 4.3., o modelo apresentado em 3.3.3. foi utilizado considerando,
em primeiro lugar,  55,0 MW para valor máximo do trânsito de potência activa na linha 1-2 e diminuindo,
em seguida, este limite para 40 MW. Os resultados obtidos são apresentados nas colunas 4 e 5, e 6 e 7 da
tabela V. O nível de satisfação obtido é máximo, 1,0, no primeiro caso e atinge o valor de 0,8748 no



segundo. Na segunda situação analisada, as potências a produzir pelos geradores 1, 2, 5 e 6, têm os
valores seguintes: 72,03, 83,30, 10 e 6,87 MW. Cada um destes valores é superior ou igual à soma das
potências a fornecer por esse gerador a cada carga dada a necessidade de compensar a potência activa de
perdas.

P12max = 55,0 MW P12max = 40,0 MW

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

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 10,00 34,97 45,0 35,00 45,00
1 4 40,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00
1 5 60,00 -19,10 40,9 -32,97 27,03
2 2 0,00 0,00 0,00 6.79 6,79
2 3 35,00 -35,00 0,00 -34,98 0,02
2 4 0,00 39,96 39,96 38,28 38,28
2 5 0,00 18,95 18,95 31,97 31,97
5 2 10,00   -0,03 9,97 -2,84 7,16
5 3 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0
5 4 0,00 0,00 0,0 1,53 1,53
5 5 0,00 0,02 0,02 0,06 0,06
6 2 10,00  -0,07 9,93 -4,06 5,94
6 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09
6 5 0,00 0,04 0,04 0,84 0,84

Tabela V - Contratos - valores iniciais (Pgoij), alterações (∆Pgij) e finais (Pg1ij).

4.5. Comentários aos resultados obtidos

Os resultados obtidos nesta e noutras simulações realizadas permitem verificar que o modelo descrito
em 3.2. não é o mais adequado para realizar os estudos de validação técnica referidos.
Independentemente de se tratar de um modelo que inclui o modelo DC de trânsito de potências, verifica-
se que o carácter lucrativo dos contratos a estabelecer após o processo de validação se encontra
assegurado pelas restrições (8). A satisfação destas restrições exige, apenas, que o custo de produção de
cada gerador seja não superior à remuneração por ele obtida. Este facto implica que o lucro que cada
gerador possa vir efectivamente a obter possa sofrer grandes variações - positivas ou negativas - face aos
valores associados às potências pré-contratadas. Este efeito perverso é, de algum modo, ultrapassado
com os modelos apresentados nas secções 3.3.2 e 3.3.3 já que se impõe um valor mínimo não nulo para
o lucro obtido por qualquer gerador. Assim, mais do identificar uma solução que minimiza o somatório
do quadrado das alterações das potências contratadas interessa, sobretudo, garantir a obtenção de um
nível de satisfação elevado por parte dos participantes no mercado. Esse nível de satisfação está, como
se compreende, relacionado com o lucro obtido. De entre os modelos apresentados em 3.3.2 e 3.3.3, o
segundo revela-se mais realista podendo ser, ainda, melhorado com a introdução de restrições associadas
a limites de potências aparentes produzidas em geradores e a limites de intensidade de corrente nas
linhas, por exemplo. A finalizar, assinala-se que a formulação apresentada permite obter, para cada
gerador, a parcela da sua potência produzida destinada a compensar a potência activa de perdas. O
conhecimento destes valores, e sobretudo a sua distribuição pelos geradores do sistema, pode ser
utilizado para tornar mais claro o seu relacionamento comercial ou, mesmo, para servir de base à
preparação de sistemas tarifários relativos à utilização da rede de transmissão.

5. Conclusões

Nesta comunicação caracterizou-se o processo de reestruturação do sector eléctrico procurando-se
identificar um conjunto de aspectos que constituem preocupação dos profissionais do sector. De entre
os problemas de ordem técnica referidos, privilegiou-se a necessidade de desenvolver aplicações
computacionais que possam contribuir para que os sistemas eléctricos continuem a ser explorados com
elevados níveis de segurança. De entre as consideradas necessárias, destaca-se a necessidade de dispor
de aplicações que permitam realizar estudos de validação técnica de contratos de compra/venda de
energia eléctrica, tendo subjacente o modelo de Contratos Bilaterais. As formulações apresentadas e
nomeadamente a que integra o modelo AC de trânsito de potências destaca-se pela possibilidade de
permitir obter, de uma forma eficiente e realista, alterações aos valores de potências pré-contratadas



evitando diminuições drásticas dos lucros auferidos pelas entidades produtoras. Esta formulação
apresenta, por outro lado, uma proximidade evidente, com formulações de tipo “OPF - Optimal Power
Flow” com as quais os operadores dos centros de controlo já se encontram familiarizados. Este aspecto
não pode deixar de ser realçado dado que as necessidades de treino desses operadores seriam, assim,
diminuídas.
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