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Resumo 
Em consequência do processo de reestruturação do sector eléctrico têm emergido 
mercados e mecanismos competitivos ao nível da produção e da comercialização 
da energia eléctrica. No comércio da electricidade por grosso, o processo tem-se 
polarizado em torno de estruturas organizativas dos tipos Pool e Contratos 
Bilaterais e, também, através de modelos híbridos em que coexistem os dois tipos 
de relacionamentos referidos. Em qualquer dos casos, o despacho tendo em conta 
as ofertas de compra e venda recebidas pelo Pool e as informações associadas aos 
contratos bilaterais deverão ser analisadas do ponto de vista técnico por entidades 
independentes – Operador de Sistema – verificando se esse conjunto de potências 
injectadas não representa uma diminuição da segurança do sistema. Tendo em 
conta esta preocupação, neste artigo são descritos três modelos de validação técnica 
de contratos de compra/venda de electricidade. A aplicação desenvolvida utiliza 
Simulated Annealing para resolver os problemas de optimização correspondentes.

 
Palavras chave: Reestruturação do sector eléctrico, mercados eléctricos, contratos 
bilaterais, rede de transmissão, validação técnica de contratos. 
 
1. Introdução 
 
O desenvolvimento do processo de reestruturação do sector eléctrico pretende introduzir 
um elevado nível de competitividade na produção e na comercialização de electricidade 
com a finalidade de proporcionar aos intervenientes um maior benefício de acordo com 
as regras de mercado. Neste âmbito, torna-se fundamental proceder ao desenvolvimento 
de novas ferramentas que garantam o sucesso deste processo de reestruturação. 
Em ambiente de mercado os intervenientes existentes são em grande número podendo 
dar origem a um elevado número de transacções. Este facto pode originar situações de 
congestionamento em determinadas zonas da rede de transmissão pelo facto das leis 
físicas a que obedecem os sistemas eléctricos de energia não se compadecerem com as 
regras de mercado. Por esta razão, e para além da existência de mecanismos de índole 
competitiva no relacionamento entre as diversas entidades, não se poderá prescindir de 
organismos coordenadores da exploração dos sistemas dando origem aos Independent 
System Operators – ISO. Entre outras funções, estas entidades analisam os diversos 
contratos de compra/venda de electricidade verificando do ponto de vista técnico e em
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conjunto com os despachos determinados por mecanismos de tipo Pool, se a sua 
implementação se revela viável. Para realizar estas análises deverão ser desenvolvidos 
algoritmos apropriados. 
Neste artigo são apresentadas três formulações correspondentes a problemas de 
optimização destinados a realizar a validação técnica de contratos de compra/venda de 
energia eléctrica em ambiente competitivo. Estes modelos foram implementados 
computacionalmente recorrendo ao algoritmo Simulated Annealing, tendo sido testados 
utilizando várias redes teste. Na secção 4 são apresentados diversos resultados relativos 
à utilização destes modelos para a rede teste de 24 nós do IEEE. Na secção 5 são 
apresentadas algumas conclusões consideradas mais pertinentes. 
 
2. Modelos de validação técnica de contratos de energia eléctrica 
 
2.1. Modelo DC – OPF: minimização do quadrado dos desvios das potências 

inicialmente contratadas 
 
Neste primeiro modelo 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 (1) a (7) permite identificar esse 
novo conjunto de potências contratadas adoptando o modelo DC para traduzir as 
condições de funcionamento do sistema. 
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Nesta formulação: 
- Pg0

ij representa a potência activa inicialmente contratada entre o gerador i e a carga j 
e ∆Pgij representa a alteração a realizar nessa potência; 
- PLj representa a potência activa de carga ligada ao nó j; 
- Pgi

min e Pgi
max são os valores mínimo e máximo da potência activa produzida pelo 

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

max representa o valor máximo do trânsito de potência activa no ramo k; 
- Cgi e Ccj representam os custos de produção do gerador i e de aquisição do 
consumidor j, respectivamente. 
A restrição (2) destina-se a assegurar que cada carga j é alimentada por um conjunto de 
potências contratadas. As restrições (3) e (4) impõem os limites mínimos e máximos à 
potência produzida por cada gerador e ao trânsito de potência em cada ramo, 
respectivamente. As restrições (5) correspondem aos limites de variação de potência 
contratada entre cada gerador i e cada carga j e (6) representa as restrições destinadas a 



assegurar que as novas potências contratadas permitem, ainda, obter contratos 
lucrativos, Lcr1

i. 
 
2.2. Modelo DC – OPF: maximização do grau de satisfação dos produtores 
 
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, é possível construir uma função de pertença do 
lucro do gerador i, Lcri, em que, de algum modo, se inclui informação relativa ao grau 
de satisfação sentido pelo proprietário desse gerador. Assim, o estudo de validação 
técnica dos valores das potências pré-contratadas, Pg0

ij, pode ser realizado maximizando 
o grau de satisfação, µ, 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 é representado por (8) a (15). 
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Nesta formulação: 
- Pg0

ij, ∆Pgij, PLj, Pgi
min, Pgi

max, aki e Pk
max têm o mesmo significado já indicado no 

modelo 2.1; 
- ε representa a máxima diminuição percentual que os geradores admitem poder 
afectar o lucro respectivo; 
- Lcr0

i e Lcr1
i representam os valores inicial e final do lucro do gerador i; 

Esta formulação é semelhante à anterior excepto no que diz respeito à função    
objectivo – pretende-se maximizar o grau de pertença do lucro de cada gerador – e às 
restrições (13) destinadas a assegurar o carácter lucrativo dos contratos. Estas restrições 
correspondem à imposição de um limite mínimo superior a 0 e, em todo o caso, 
dependente do grau de satisfação µ. Estas restrições destinam-se a assegurar que o lucro 
associado a cada gerador não diminui mais do que o valor determinado pela tolerância 
especificada previamente. 
 
2.3. Modelo AC – OPF: maximização do grau de satisfação dos produtores 
 
A formulação anterior pode ser modificada e completada de modo a integrar o modelo 
AC de trânsito de potências (16) a (28). 
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Nesta formulação, as restrições (17) e (18) correspondem às equações do modelo AC de 
trânsito de potências em que f1 e f2 representam as expressões das potências activa e 
reactiva injectada, respectivamente. As restrições (19) 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 (20) e (21) correspondem, respectivamente, aos 
valores mínimo e máximo do módulo das tensões em cada nó e da potência activa 
produzida em cada gerador. As restrições (22) 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 contribuir para compensar a potência activa de perdas. 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 (23) a função f4 representa a 
expressão da potência activa de perdas numa linha do sistema. As restrições (24) a (28) 
têm um significado análogo ao referido em 2.2 para as restrições respectivas. 
 
3. Algoritmo de Resolução 
 
O Simulated Annealing foi a meta-heurística adoptada para a resolução dos problemas 
em análise. Esta escolha deveu-se à tentativa de conciliar a obtenção de resultados 
credíveis e garantir uma flexibilidade de adaptação do algoritmo a novas solicitações 
atendendo à sua facilidade de implementação. 
A implementação prática do método consiste em partir de uma solução inicial gerada 
através do estabelecimento dos valores pré-contratuais existentes em cada período de 
comercialização. A partir da solução base é gerada uma estrutura de vizinhança de onde 
é sorteada uma nova solução. A aceitação da nova solução é realizada tendo em conta 
uma função de avaliação constituída pela função objectivo do modelo em utilização 
adicionada de termos de penalidade crescentes à medida que as restrições do problema 
são violadas. De acordo com o Simulated Annealing uma nova solução é aceite se o 
valor da sua função de avaliação for inferior ao valor da solução corrente ou, sendo 
inferior, a aceitação tem em conta o critério de aceitação de piores soluções. O processo 
iterativo termina quando não houver melhoria da função de avaliação durante um 
número de iterações superior a um valor pré-especificado ou quando um parâmetro de 
controlo característico do processo iterativo do Simulated Annealing for activado. 



4. Simulações utilizando a rede teste de 24 nós do IEEE 
 
Os modelos apresentados na Secção 2 foram testados utilizando a rede teste de 24 nós 
do IEEE, representada na Figura 1. Em relação aos dados base desta rede, as potências 
de carga foram aumentadas de 80% e o valor máximo das potências produzidas pelos 
geradores foram duplicados relativamente aos valores originais. 
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Figura 1 –Rede teste de 24 nós do IEEE. 

 
4.1. Resultados obtidos com o modelo descrito em 2.2. 
 
A Tabela I apresenta os valores das potências activas agregadas de cada gerador antes e 
após a realização do estudo de validação técnica dos contratos. Admitiu-se que a 
máxima redução do lucro aceite pelos produtores, ε, é de 20%. O grau de satisfação 
global sentido pelos participantes foi de 14%, devido à acentuada diminuição de 
produção atribuída ao gerador 7.  
 

Gerador i ΣPg0
ij (MW) Σ∆Pgij (MW) ΣPg1

ij (MW) 
1 370,000 15,000 385,000 
2 366,000 19,000 385,000 
7 535,000 -135,000 400,000 

13 1052,000 -43,000 1009,000 
15 395,000 6,000 401,000 
16 280,000 16,000 296,000 
18 530,000 82,000 612,000 
21 550,000 15,000 565,000 
22 330,000 22,000 352,000 
23 850,000 3,000 853,000 

Tabela I – Potências referentes ao conjunto de contratos de cada produtor/gerador, 
valores iniciais (ΣPg0

ij), alterações (Σ∆Pgij) e finais (ΣPg1
ij). 

 
4.2. Resultados obtidos com o modelo descrito em 2.3. 
 
Nesta simulação admitiu-se que ε é, igualmente, de 20%. Os lucros dos produtores 
obtidos são satisfatórios, verificando-se um nível de satisfação global sentida pelos 
participantes de 35%. Na Tabela II são fornecidos os resultados agregados obtidos nesta 
simulação. 
 



Gerador i ΣPg0
ij (MW) Σ∆Pgij (MW) ΣPg1

ij (MW) Pgi (MW) Perdas (MW)
1 370,000 -39,000 331,000 336,120 5,120 
2 366,000 -13,000 353,000 360,580 7,580 
7 535,000 -135,000 400,000 400,000 0,000 

13 1052,000 2,000 1054,000 1095,801 41,801 
15 395,000 -9,000 386,000 408,105 22,105 
16 280,000 12,000 292,000 305,535 13,535 
18 530,000 27,840 557,840 558,645 0,805 
21 550,000 13,080 563,080 566,399 3,319 
22 330,000 -27,920 302,080 308,220 6,140 
23 850,000 169,000 1019,000 1023,000 4,000 

Tabela II – Potências referentes ao conjunto de contratos de cada produtor/gerador, 
valores iniciais (ΣPg0

ij), alterações (Σ∆Pgij) e finais (ΣPg1
ij), potência activa total (Pgi ) e de 

perdas que o produtor i deverá produzir. 
 
A soma das parcelas da potência activa de perdas afecta a cada produtor perfaz um total 
de 104,405 MW o que se ajusta de forma satisfatória ao valor obtido para a potência 
activa total de perdas para os ramos que foi de 104,816 MW. 
 
5. Conclusões 
 
Os modelos apresentados correspondem a ferramentas de optimização que permitem 
realizar estudos de validação técnica de contratos de compra/venda de energia eléctrica, 
considerando a existência de contratos bilaterais. Estas formulações, nomeadamente a 
que integra o modelo AC de trânsito de potências, permitem obter alterações aos valores 
de potências pré-contratadas de forma eficiente e realista evitando diminuições drásticas 
dos lucros auferidos pelas entidades produtoras. Esta formulação AC apresenta uma 
proximidade evidente, com formulações do tipo “OPF – Optimal Power Flow” com as 
quais os operadores dos centros de controlo já se encontram familiarizados. Este facto 
não pode deixar de ser realçado dado que as necessidades de treino desses operadores 
seriam, assim, diminuídas. Na implementação computacional destes modelos foi 
utilizada a ferramenta de optimização Simulated Annealing, cujo algoritmo se adapta 
muito bem ao tratamento deste tipo de problemas. A aplicação computacional 
desenvolvida revelou-se eficiente podendo, no entanto, ser melhorada por forma a 
traduzir cada vez mais fiel o comportamento dos sistemas eléctricos reais. Neste 
sentido, será fundamental adaptar-se estes modelos por forma a traduzir modelos mistos 
considerando contratos bilaterais e despachos de um sistema em Pool. 
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