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Resumo 

 

 Actualmente, as principais modificações no mercado eléctrico prendem-se com a introdução 

de energias renováveis, fortemente incentivadas por medidas internacionais e políticas energéticas, 

que apresentam um impacto no crescimento da potência instalada destas tecnologias. Desta forma, 

revela-se pertinente analisar o efeito causado por uma elevada penetração da energia eólica sobre os 

preços do Mercado Ibérico da Electricidade (MIBEL) e, portanto, o estudo das consequências ou 

necessidades no mercado actual. 

 As energias renováveis, nomeadamente a eólica, apresentam uma grande imprevisibilidade 

de produção. Neste sentido, têm sido desenvolvidos diversos métodos para a previsão de energia 

eólica, para que a sua comercialização seja mais eficiente e as operações mais económicas para 

integração no sistema. 

 Para estimar o impacto desta previsão recorreu-se ao simulador multi-agente MAN-REM. 

Tendo em conta os dados de produção de um produtor eólico português, que se assume que  

participará (num cenário futuro) no mercado em bolsa, foram definidas duas experiências 

computacionais, considerando os erros de previsão eólica e o fecho de mercado a ocorrer às 12:00 

ou 18:00 horas. Foram formuladas duas hipóteses com base nos dados de produção do parque e na 

penetração da energia eólica em Portugal. As experiências foram realizadas com base na 

experimentação controlada. Os resultados foram avaliados pelo método da análise de variância. 

 Os resultados experimentais permitiram concluir que, para erros de previsão eólica elevados 

(maior que 25%), fechar o mercado diário às 12:00h ou às 18:00h leva a diferenças estatisticamente 

significativas no preço de mercado, cuja variação máxima foi de 22% e média de 12.59%.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Mercado em bolsa, MIBEL, simulação Multi-Agente, energia renovável, previsão de 

energia eólica, experimentação controlada, análise de variância 
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Abstract 

 

 Nowadays, the main changes in the electrical sector are linked with the introduction of 

renewable energies, strongly encouraged by international and political measures. This way, the effect 

caused by high penetration of wind energy in Iberian Electricity market (MIBEL) prices of the day-

ahead spot market are analyzed and, therefore, its consequences or needs in the market. 

 As it is difficult to predict wind power production, several methods for the forecast of wind 

energy have been developed, so that its commercialization can become efficient and its operations 

more economical. 

 To estimate the impact of wind energy production, the system of multi-agent simulation MAN-

REM was used. Considering the data of a Portuguese wind producer, assuming its participation (in a 

future context) in the day-ahead market, two simulations were defined: the errors of wind forecast and 

the market closure, which can occur at 12:00 noon (forecast constitutes a gap of 12 hours between 

the market closing time and the first delivery hour) or at 6:00 p.m. (bids based on an updated 

forecast). Two hypotheses were formulated based on the production data of the park and the 

penetration of wind energy in Portugal. The experiments were performed according to the controlled 

experimentation method and the results were demonstrated by an analysis of variance. 

According to the experimental results, it can be concluded that for high errors of wind forecast, 

closing the market at 12:00h or 18:00h leads to statistically considerable market price differences with 

a maximum variation of 22% and an average of 12.59%.   
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Capítulo 1 - Introdução 
 

 

 

 

 Este capítulo apresenta o contexto do trabalho realizado no âmbito da presente dissertação. 

Descreve-se igualmente o seu enquadramento, definindo o problema em estudo bem como as 

motivações e os principais objectivos a atingir com a realização deste trabalho.  
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1.1 Aspectos Gerais e Enquadramento 
  

 Nos dias de hoje, a energia eléctrica tem-se revelado essencial no funcionamento da 

sociedade, tornando-se uma necessidade de primeira ordem. Com efeito, a energia eléctrica 

apresenta um número incalculável de usos e aplicações, sendo actualmente consumida em todos os 

contextos.  

 No sector eléctrico, podem distinguir-se quatro actividades principais: a produção, o 

transporte, a distribuição e a comercialização de energia. Em termos de produção, grande parte da 

energia é gerada em centrais e parques onde os principais recursos são o gás, o carvão, os recursos 

hídricos e outros recursos renováveis. Uma parte da energia produzida através de energias 

renováveis é injectada directamente nas redes de distribuição em níveis de tensão mais baixa. 

Relativamente ao transporte, a energia produzida é canalizada para a rede de transporte em Muito 

Alta Tensão (MAT)  — 150, 220 e 400 kV, através da Rede Nacional de Transporte (RNT) —  sendo 

transportada até às redes de distribuição, que é realizada em Alta Tensão (AT) — 60 kV  — Média 

Tensão (MT)  — dependendo da região pode tomar valores de 10, 15 ou 30 kV  —  ou Baixa Tensão 

(BT)  —  400/230 V  —  a fim de satisfazer as necessidades dos consumidores [1,2]. 

. A organização do sector eléctrico registou grandes mudanças nos últimos anos com o intuito 

de alcançar um modelo de mercado de energia eléctrica (MEE) que seja livre e competitivo, 

garantindo melhores condições para os consumidores finais de energia [3]. A organização deste 

sector estava assente em empresas verticalmente integradas, desde  a  produção  até  à  venda da 

electricidade, produzindo, transportando e distribuindo a energia eléctrica, sem qualquer  

concorrência. Com o fim dos monopólios e o desenvolvimento do processo de reestruturação, 

implementou-se um mercado grossista, visando separar as funções de geração de electricidade e 

retalho dos monopólios naturais de transmissão e distribuição. Desta forma, os agentes produtores de 

electricidade passam a fornecer o resultado da sua produção aos retalhistas presentes na 

comercialização de electricidade. Paralelamente, surge também um mercado retalhista, em que os 

retalhistas asseguram o fornecimento aos consumidores. Com o aparecimento destes dois mercados, 

é dada ao consumidor a possibilidade de escolher o fornecedor de electricidade, de acordo com as 

melhores ofertas. Em consequência da concorrência, haverá uma maior eficiência na gestão e 

organização do sector, reflectindo-se, em última instância, no preço pago pelos utilizadores da 

energia  eléctrica.   

 No mercado grossista, os produtores de energia eléctrica podem fornecer a energia produzida 

aos comercializadores — retalhistas, agregadores, entre outros. A comercialização de energia pode 

fazer-se de duas maneiras distintas: através do mercado em bolsa (mercado spot) ou através de 

contratos bilaterais de curta duração. No mercado bolsista, o preço da energia é obtido através da 

licitação de venda, por parte dos produtores, e de compra, por parte dos comercializadores, tendo em 

conta as curvas de oferta e procura, respectivamente. No campo dos contratos bilaterais, deve 

destacar-se a presença de produtos financeiros que ajudam os participantes a definir a sua própria 

exposição ao risco, sendo que as diferenças entre esses produtos (contratos forward, contratos de 

opções, contratos de futuros e contratos por diferenças — também designados como swaps) se 

prendem com o método de cumprimento de pagamentos ou com o tipo de liquidação. Esta pode ser 
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física, se no contrato bilateral ficar acordado, aquando da maturação, que existirá uma entrega física 

do volume de energia, ou pode ser financeira, se existir apenas a liquidação das margens dos 

contratos e não a entrega física de energia [3,4]. 

 A importância do mercado retalhista é irrefutável, já que permite realizar negociações 

contratuais, entre os retalhistas e os compradores finais, com o objectivo de definir o preço e a 

quantidade de energia eléctrica transaccionada, durante um determinado período de tempo acordado. 

Nestas negociações, os participantes, com objectivos opostos no que toca ao preço de venda de 

energia, submetem ofertas e contra-ofertas com vista a atingir acordos favoráveis para todas as 

partes envolvidas. Ou seja, neste mercado, os consumidores finais podem escolher os 

comercializadores — retalhistas, agregadores, entre outros — de acordo com o preço e as condições 

de fornecimento, através de contratação directa, utilizando contratos bilaterais. Estes contratos são 

estabelecidos por ambas as partes e caracterizados através da modalidade contratual, preço e 

maturidade, de acordo com as preferências dos participantes na negociação.  

 Ultimamente, a tecnologia baseada em agentes autónomos e sistemas multi-agente tem 

atraído muita atenção, sendo uma vantagem no contexto dos mercados de energia eléctrica. Os 

agentes inteligentes representam uma nova abordagem para investigar, projectar e implementar 

sistemas de software complexos, revelando-se essenciais na forma de conceptualizar e modelar o 

domínio de um mercado de energia liberalizado. 

 A produção e comercialização de energia tem mudado ao longo dos tempos, nomeadamente 

com o marco importante da crise do Petróleo dos anos 70. Esta evolução constante imprimiu 

mudanças com um enorme impacto, não só nas regras do mercado eléctrico como também nos seus 

intervenientes. A partir dessa altura, surge um estímulo crescente para a integração de energias 

renováveis no mercado com o objectivo de libertar o uso exclusivo de energias convencionais 

térmicas e garantindo uma maior viabilidade do sector, adicionalmente devido também ao aumento 

de preocupações ambientais. Neste sentido, foram definidos novos acordos entre os países mais 

poderosos e com maiores taxas de emissões poluentes, tendo-se verificado um crescente 

desenvolvimento das energias renováveis. Neste crescimento, é de realçar a energia eólica que 

apresentou uma evolução muito rápida em termos de potência instalada [5]. 

 

1.2 Motivações 

 

 A electricidade possui características que a tornam diferente de qualquer outro vector de 

energia, promovendo um mercado de energia eléctrica bastante peculiar e com diferenças 

significativas em relação aos mercados dos mais variados bens. Assim sendo, a electricidade não 

pode ser totalmente armazenada, sendo consumida dentro de um décimo de segundo após a sua 

produção, implicando que a qualquer momento a oferta deva igualar a procura. 

 Actualmente, os produtores de tecnologias referentes às energias renováveis, nomeadamente 

a energia eólica, recebem tarifas consoante a sua produção, sendo a sua energia adquirida na 

totalidade. No entanto, nesta dissertação, é considerado um provável cenário futuro em que os 
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produtores de energia eólica licitam directamente no mercado diário, por forma a comercializarem a 

energia que produzem. 

 Deste modo, e uma vez que se verificam discrepâncias ao longo do dia, em termos de pico de 

procura e escassez de oferta, bem como uma incerteza referente aos níveis de produção e consumo, 

tornam-se necessários vários mecanismos de previsão de produção não regular associadas às 

tecnologias dependentes de recursos não armazenáveis, como a energia eólica. Ou seja, através de 

ferramentas de previsão é possível evitar-se ou prevenir-se ao máximo que a potência instalada no 

sistema fique subutilizada nos períodos de menor consumo (vazio), devido à necessidade de 

satisfazer o consumo nos períodos de pico.  

 Outra das motivações, para a realização desta dissertação, prende-se com o facto de existir 

um desfasamento entre o que é produzido e o que é necessário em tempo real, o que é consumido e 

o que é estabelecido em termos de preço de electricidade. Surge então a necessidade de estudar e 

aprofundar o mercado diário, por forma a obter ofertas de venda de produtores eólicos próximas da 

sua produção real, aspectos que estão intimamente relacionados com a hora de fecho de mercado, 

sendo expectável que quanto mais tardia for a negociação da energia transaccionada para o dia 

seguinte, mais efectivas e fidedignas serão as ofertas de venda (baseadas em previsões). 

 Por fim, tem sido crescente o interesse e a necessidade em desenvolver modelos 

computacionais de software de simulação (sistemas multi-agente) para analisar o comportamento dos 

participantes no mercado, uma vez que a sua complexidade tem aumentado, bem como a 

multiplicidade de participantes e objectivos dos mesmos. Desta forma, outra motivação deste trabalho 

será dar um apoio acrescido na tomada de decisão referente aos vários desafios colocados neste 

mercado competitivo, através de simulações multi-agentes e experiências computacionais, com vista 

a analisar o "desenho" actual do mercado.  

 Devido às exigências de rigor e sistematização da análise de resultados, surge ainda uma 

motivação relacionada com conceitos de estatística e de métodos experimentais. Nestas 

circunstâncias, é dada uma importância relevante à recolha, compilação e análise de dados e factos 

sobre os particularidades mais relevantes do fenómeno em estudo. 

   

1.3 Objectivos 

 

Os principais objectivos deste trabalho consistem em:  

 Estudar os princípios de funcionamento e organização do mercado de energia, principalmente 

o mercado diário (em bolsa). 

 Aplicar o mecanismo de preço marginal único, desenvolvido pela equipa do projecto MAN-

REM
1
, com vista a estudar o efeito das energias renováveis, nomeadamente a energia eólica, nos 

preços de mercado.  

 Estudar e utilizar o software multi-agente MAN-REM como ferramenta de simulação [6–9]. 

                                                           
1
 MAN-REM — Multi-Agent Negotiation and Risk Management in Electricity Markets 

http://www.lneg.pt/iedt/projectos/473/ 
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 Estudar o impacto das mudanças de horário de fecho do mercado diário, das 12 horas para 

as 18 horas, tendo em conta as previsões de produção de energia eólica, nomeadamente a 

actualização da previsão referente às 18 horas em relação à das 12 horas.  

 Estudar detalhada e aprofundadamente o método de experimentação controlada e a análise 

de variância de resultados experimentais 

 

 

1.4 Contribuições 

 

 No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores, foi desenvolvida esta dissertação com o apoio do Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, no sentido de estudar e analisar o sistema multi-agente MAN-REM para simular o 

comportamento do MEE.  

            É também ambição deste trabalho compreender o impacto proveniente da licitação de um 

nível elevado de energia de produção em regime especial, particularmente a energia eólica, sobre os 

preços de mercado. Para tal, é replicado o mercado diário e simulado um caso prático, para estudar o 

efeito dos erros de previsão de produção de energia eólica e da variação do horário de fecho do 

mercado diário sobre os preços da energia e, deste modo, estudar o comportamento do modelo 

actual do mercado em cenários com elevadas penetrações de geração renovável. Deste modo, 

verificou-se que, para uma elevada penetração de energia eólica e erros elevados da previsão face à 

produção real (erros superiores a 25%), é induzida grande variabilidade nos preços de mercado. 

Contrariamente, para um erro baixo da previsão efectuada no dia anterior à entrega de energia 

(inferior a 15%), os resultados dos preços de mercado serão similares. Assim, considerando 150 

ensaios, verificou-se que as diferenças de preços entre as previsões foram da ordem de grandeza de 

12%. 

 Desta forma, ambiciona-se proporcionar um contributo sobre o efeito que a comercialização 

da energia eólica, através de licitação, apresenta no preço a que o mercado se estabelece, e como 

consequência, contribuir com uma possível alteração ao modelo actual de mercado. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

 A dissertação encontra-se organizada em sete capítulos, sendo que os próximos seis são 

descritos resumidamente. 

 O segundo capítulo apresenta uma abordagem dos mercados de energia eléctrica, focando-

se nas vertentes de mercado em bolsa e na contratação bilateral. É também descrito o MIBEL, na sua 

vertente histórica e nas suas especificações. 

 O capítulo 3 aborda a temática dos sistemas multi-agentes e a sua aplicabilidade aos 

mercados de energia, descrevendo-se conceitos como o de agentes autónomos, sistemas multi-
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agentes, plataformas para desenvolver estes sistemas (como o JADE) e alguns exemplos de 

simuladores existentes. É ainda apresentado detalhadamente o sistema utilizado nesta dissertação, o 

MAN-REM, que tenta reproduzir o comportamento do mercado de energia eléctrica. 

 No quarto capítulo é feita uma análise da evolução das energias renováveis, em Portugal e a 

nível mundial, dando ênfase à energia eólica (pela sua importância para este trabalho). São 

analisadas as consequências e implicações que a energia eólica tem no mercado, principalmente nos 

preços do mercado diário, devido ao efeito da ordem de mérito. 

 O quinto capítulo descreve o método experimental que serviu de base à realização da 

experiência computacional: experimentação controlada. Descreve-se também o método utilizado para 

analisar estatisticamente os resultados: a análise de variância. 

 O sexto capítulo descreve as experiências computacionais para avaliarem o impacto da 

incerteza da previsão da produção de energia eólica da variação na hora de fecho do mercado diário 

sobre os preços de energia. 

 No sétimo e último capítulos são elencadas as principais conclusões e evidenciada a síntese 

dos resultados obtidos. São também apresentados vários temas de trabalho futuro. 
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Capítulo 2 - Mercados de Energia Eléctrica 
 

 

 Dado que o enfoque principal deste trabalho incide em mercados de energia eléctrica, torna-

se necessário explorar o seu domínio de funcionamento e as ferramentas para o modelar. Desta 

forma, apresentar-se-á a evolução do sector eléctrico, descrevendo alguns tipos de modelos de 

mercados. Será também abordado o Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL), especificando a 

situação actual em Portugal.  
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2.1 Evolução do Mercado de Energia Eléctrica 

 

 O mercado de energia eléctrica tem sido caracterizado de diferentes formas ao longo dos 

anos. Começou como uma estrutura de monopólio, controlando todas as infraestruturas: produção, 

transporte e distribuição da energia eléctrica até aos consumidores finais. A comercialização de 

energia em regime monopolista garantia às empresas total recuperação dos seus custos, através de 

uma tarifa sujeita a uma forte regulação, paga pelo consumidor final. 

 Ao longo do tempo, revelou-se necessário reduzir os custos da energia eléctrica, aumentando 

a eficiência dos sistemas e garantindo o fornecimento de um produto com mais qualidade, dando a 

possibilidade ao consumidor final de escolher a sua empresa fornecedora de energia. Desta forma, 

assistiu-se a uma reestruturação do sector eléctrico, que consistiu na liberalização dos segmentos 

competitivos (como a produção e a comercialização) e na regulação dos segmentos normalmente 

considerados monopólios naturais (como o transporte e a distribuição), dando origem ao mercado 

grossista e retalhista. O aparecimento e desenvolvimento de novas tecnologias de geração de 

energia, bem como os avanços relativos às energias renováveis (que possibilitaram uma maior 

concorrência na produção de energia), constituíram mais um motivo para a reestruturação do sector 

eléctrico. 

 O processo de reestruturação iniciou-se no final dos anos 70 nos Estados Unidos da América, 

após o primeiro choque petrolífero, com a publicação de PURPA — Public Utility Regulatory Policies 

Act [10,11]. Ainda assim, foi apenas no início da década de 90 que se tornou evidente uma evolução 

na reestruturação, motivada pelos potenciais benefícios relativos à separação da produção e da 

comercialização (estritamente monopolistas).  

 A liberalização do sector na Europa começou na Grã-Bretanha, em 1983, com o Energy Act 

[3,12]. Este conjunto de leis estabeleceu a obrigação de adquirir a energia fornecida por produtores 

independentes. Em 1990, surgiu a privatização do sector eléctrico e a criação de um mercado 

grossista obrigatório (pool). Posteriormente, já em 2001, este mercado obrigatório foi eliminado com a 

criação do NETA — New Electricity Trading Arrangements [12], permitindo a contratação bilateral 

entre produtores e consumidores. Em 1996, foi criado o mercado NordPool, integrando inicialmente a 

Noruega e a Suécia e, posteriormente, também a Finlândia e a Dinamarca [3].  

 

2.1.1 Liberalização do Sector Eléctrico em Portugal  

 

 Em grande parte da Europa, a liberalização do sector eléctrico foi realizada por etapas, tendo 

começado pela inclusão dos clientes de maiores consumos e níveis de tensão mais elevados [13]. 

Portugal, à imagem de outros países, seguiu uma metodologia semelhante e, através de pacotes 

legislativos, foi evoluindo no caminho da liberalização. Este processo conduziu a uma estrutura que 

prevê a existência de concorrência nos mercados grossista e de retalho.  

 Até 1975, o sector eléctrico estava a cargo de pequenas empresas, cujo principal objectivo 

era criar o maior número possível de instalações eléctricas, ainda sem qualquer política definida para 
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a sua interligação. Tão elevado número de entidades revelou-se problemático, nomeadamente na 

sobreposição de redes ou na excessiva diversidade de tarifas, procedendo-se então à nacionalização 

de forma a permitir um maior controlo no sector por parte do Estado [14]. Em 1976, é criada a EDP 

(Energias de Portugal – Empresa  Pública), a partir da fusão da grande maioria das empresas 

existentes. A EDP, tendo como principal objectivo o estabelecimento, a exploração do serviço público 

de produção, bem como o transporte e distribuição de energia eléctrica no território nacional, passou 

então a funcionar como operador único [15].  

 Com a abertura do sector eléctrico em 1988, pela publicação do Decreto-Lei nº 189/88,  

passou a ser permitida a produção independente usando fontes renováveis ou cogeração. Em 1995 

foi estabelecido um novo modelo organizacional do sector (Decretos-Leis 182/95 a 188/95), dando-se 

a consagração de um modelo dual, constituído pelo Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP) e 

pelo Sistema Eléctrico Independente (SEI). O primeiro funcionava nos moldes de comprador único e 

o segundo compreendia o Sistema Eléctrico Não Vinculado (SENV) e a Produção em Regime 

Especial (PRE). No SENV podiam integrar-se produtores e consumidores não vinculados, ligados por 

contratos bilaterais físicos negociados livremente, usando a possibilidade de acesso de terceiros à 

rede de serviço público, mediante o pagamento da respectiva tarifa [3]. O fornecimento de energia e o 

princípio da uniformidade tarifária em todo o território continuava a cargo do SEP, moderando a 

aplicação das regras de mercado. Simultaneamente, consagrava-se a regulação do sector eléctrico, 

com a criação de uma entidade administrativa independente: a Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE). A ERSE assume-se então como uma entidade bastante importante no sector 

eléctrico nacional ao ser responsável pela regulação dos sectores da electricidade e do gás natural. 

Fica também a cargo da ERSE a aprovação de regulamentos, a fixação de tarifas e preços de 

electricidade e gás natural, o estabelecimento de direitos para os consumidores, bem como de 

direitos e obrigações para os operadores. A fiscalização, sanções, competências consultivas e a 

resolução de litígios são também responsabilidades da ERSE [16].  

 A liberalização do sector foi marcada pelo facto de a EDP ter sido reestruturada e 

parcialmente reprivatizada. Assim, a distribuição e a comercialização no SEP passaram a ser da 

responsabilidade da EDP-Distribuição, que adquire a energia à REN — Redes Energéticas Nacionais, 

S.A. Esta energia pode, contudo, ser adquirida por outros agentes (nomeadamente os integrados no 

SENV), numa margem fixada pela ERSE. A comercialização no SENV ficou  a cargo do grupo EDP, 

criada para intervir no mercado livre, onde podem também operar empresas eléctricas espanholas.  

 De acordo com a legislação de 1995, existia um sistema de aquisição de energia baseado no 

Contrato de Aquisição de Energia (CAE)
2
. Com este contrato, os produtores (EDP, Tejo Energia e 

Turbogás) recebiam, por um lado, um pagamento por disponibilidade (incluindo os custos fixos de 

operação e manutenção, as amortizações e a remuneração do capital investido a uma determinada 

taxa) e, por outro, o custo variável que tinham com a produção de energia.  

 As actividades abrangidas pelo SEP e pelo SEI foram distribuídas por várias companhias até 

se chegar à organização actual. 

                                                           
2
 Contrato celebrado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 183/95, de 27 de Julho. 
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 Os consumidores em Portugal são livres de escolher o seu comercializador de electricidade 

desde 4 de Setembro de 2006, data em que começou a abertura total do mercado retalhista, 

separando-se as actividades de distribuição e comercialização de energia [17]. A distribuição 

mantém-se como responsabilidade da EDP-Distribuição; a comercialização é efectuada pelos 

agentes que operavam no SENV, assim como o comercializador de último recurso (EDP Serviço 

Universal), que fornece os clientes com tarifas reguladas pela ERSE. A partir de 2007, os produtores 

passaram a ter a possibilidade de fornecer energia no mercado livre ou a estabelecer contratos 

bilaterais com distribuidores e comercializadores [3]. 

 Em Janeiro de 2013, com a extinção das tarifas reguladas de fornecimento a clientes finais, 

concluiu-se o processo de liberalização do mercado retalhista de energia eléctrica. Desta forma, os 

preços praticados pelos comercializadores aos seus clientes são livres, sendo acordados entre as 

partes. A Figura 2.1 apresenta, em esquema, a organização actual do sector eléctrico português, 

ilustrando os principais operadores para cada sector de actividade [18].  

 O sector eléctrico em Portugal é, deste modo, caracterizado por duas actividades abertas à 

concorrência — produção e comercialização — e dois monopólios — transporte e distribuição. Estes 

monopólios permitem o acesso de terceiros à rede, em condições de transparência e imparcialidade. 

É à ERSE que compete aprovar as tarifas de acesso à mesma.   

 

 

Figura 2.1 - Organização actual do sector eléctrico português [18] 
 

 

 

 

 



 

11 
 

2.1.2 Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL) 
 

 O efeito da liberalização do sector eléctrico dos vários países europeus foi sentido em 

temáticas como a diversificação das fontes de energia primárias, o impacto ambiental e a promoção 

da competitividade por parte da União Europeia, culminando numa série de directivas com o objectivo 

de aumentar a eficiência energética. Nesta sequência, surge o Mercado Ibérico de Energia Eléctrica 

(MIBEL), iniciativa conjunta desenvolvida pelos governos de Portugal e Espanha.  

 O processo de integração dos dois sistemas eléctricos começou em 1998, tendo encetado em 

toda a sua dimensão apenas em 1 de Julho de 2007, após melhorias da capacidade de interligação 

entre os dois países e harmonização das condições económicas de acesso ao mercado e dos 

enquadramentos legais. As principais metas e objectivos da criação desta plataforma comum para os 

operadores portugueses e espanhóis visam [19]: 

 

 Beneficiar os consumidores de electricidade dos dois países, através do processo de 

integração dos respectivos sistemas eléctricos; 

 Estruturar o funcionamento do mercado com base nos princípios da transparência, livre 

concorrência, objectividade, liquidez, auto-financiamento e auto-organização; 

 Favorecer o desenvolvimento do mercado de electricidade de ambos os países, com a 

existência de uma metodologia única e integrada de definição dos preços de referência, 

para toda a Península Ibérica; 

 Permitir a todos os participantes o livre acesso ao mercado, em condições de igualdade 

de direitos e obrigações, transparência e objectividade; 

 Favorecer a eficiência económica das empresas do sector eléctrico, promovendo a livre 

concorrência entre as mesmas. 

 

 A gestão dos mercados organizados do MIBEL centra-se numa bolsa gerida pelo Operador 

de Mercado Ibérico (OMI), com dois pólos: o pólo espanhol, OMIE, responsável pela gestão do 

mercado diário e intradiário, e o pólo português, OMIP, responsável pela gestão dos mercados a 

prazo [19].   

 O MIBEL dispõe então de dois mercados principais: o mercado spot (diário e intradiário) e o 

mercado a prazo, sendo que mais de 80% da electricidade produzida em Portugal e Espanha é 

transaccionada no mercado spot [20]. 

 O mercado diário do MIBEL é a plataforma onde se transacciona electricidade para entrega 

no dia seguinte ao da negociação, sendo que este mercado segue os princípios de cruzamento das 

ofertas de compra e de venda, ou seja, funciona com ofertas simples, sendo todos os produtores 

remunerados ao preço marginal. Como este mercado relaciona Portugal e Espanha, nem sempre é 

possível suportar o fluxo de energia por ele ditado, e nesse caso dá-se a sua separação, a fim de se 

encontrarem novos preços para cada uma das áreas. Caso estes preços não sejam iguais, diz-se que 

existe um spread de preços. A supervisão do mercado actuará com vista a minimizar estas 

discrepâncias e situações anticoncorrenciais.  
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 O mercado intradiário é um mercado de ajustes, complementando o mercado diário. Permite 

a participação de todos os agentes numa plataforma onde se transacciona electricidade para ajustar 

as quantidades transaccionadas no mercado diário, contemplando seis sessões diárias de 

negociação. Cada uma das sessões define o preço para as horas objecto de negociação [21].  

 O mercado a prazo de electricidade é um mercado organizado que oferece instrumentos de 

gestão de risco sob a forma de derivados. Estes instrumentos referem-se a contratos de compra e 

venda de energia a longo prazo (semana, mês, trimestre e ano), sujeitos a regras específicas do 

mercado. No âmbito do MIBEL e dos acordos estabelecidos para este mercado, a entidade 

responsável pela gestão a prazo é o OMIP. Como suporte às várias actividades do OMIP, surge a 

OMIClear
3
, que desempenha as funções de câmara de compensação e contraparte central (CCP) nas 

operações registadas no mercado. Os riscos associados ao não cumprimento de compromissos 

contratuais são eliminados graças à gestão feita pela OMIClear, cuja função é também eliminar riscos 

de liquidação — ficando assegurados os débitos e os créditos em dinheiro — riscos operacionais —

ligados à supervisão do mercado — e riscos sistémicos — introduzidos nas operações netting de 

natureza multilateral [22].  

 Seguidamente, são descritos alguns dos intervenientes no Mercado Ibérico: 

 

 Operador de Mercado Ibérico (OMI) — entidade responsável pela gestão dos mercados 

diário, intradiário e a prazo. A sua actividade tem por base princípios de transparência, 

objectividade e independência, realizando as suas actividades em regime exclusivo. 

 Operador de Sistema (OS) — responsável pela segurança e gestão técnica do sistema nas 

suas áreas de controlo, existindo nos dois países e mantendo-se no contexto do MIBEL. No 

caso português, cabe à REN desenvolver as suas competências no sentido de garantir o 

serviço na rede eléctrica (e o abastecimento de gás natural) sem interrupções. 

 Produtores em Regime Ordinário (PRO) — entidades (físicas ou jurídicas) que produzem 

energia eléctrica, em regime de concorrência, construindo, operando e mantendo centrais de 

produção de energia das quais são proprietários. Estabelecem contratos bilaterais físicos, 

directamente negociados com os consumidores ou comercializadores, ou participam nos 

mercados organizados. Em Portugal são exemplos de PRO, a EDP Produção, Turbogás, 

Iberdrola, entre outros. 

 Consumidores — consumidores elegíveis (todos os consumidores  de  energia  eléctrica, com 

excepção dos consumidores de energia eléctrica em baixa tensão normal) têm direito a 

escolher livremente o seu fornecedor de energia eléctrica, através da obtenção do estatuto de 

cliente não vinculado. 

 Comercializadores — entidades autorizadas a realizar o fornecimento de energia eléctrica a 

consumidores elegíveis, podendo vendê-la a produtores ou outros agentes qualificados. 

 Conselho Ibérico de Regulação — fazem parte deste conselho representantes dos dois 

reguladores: ERSE e CNE
4
. Actualmente, a regulação de preços de energia em Portugal e 

                                                           
3
 OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. 

4
 CNE - Comisión Nacional de Energia 
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Espanha é diferente: em Portugal é a ERSE que fixa as tarifas, em Espanha cabe ao 

Governo aprovar o que a CNE propõe. 

 

 O caso Ibérico não foi o primeiro caso em que dois mercados europeus se interligaram. Um 

dos pioneiros foi o NordPool [3], que se iniciou em 1996, com a interligação dos mercados da 

Noruega e da Suécia. Posteriormente, também foram integrados os mercados da Finlândia, 

Dinamarca, Estónia, Letónia e Lituânia, fazendo do NordPool o maior mercado spot europeu. Os 

resultados da criação destes mercados organizados constituíram um contributo significativo, não só 

para a concretização do mercado de energia eléctrica a nível Ibérico, mas também à escala europeia, 

traduzindo um passo significativo para a construção do Mercado Interno de Energia [23]. 

 O mecanismo de cálculo de preços usado no MIBEL consiste no preço marginal único, em 

inglês System Marginal Price (SMP), o que implica que o preço de mercado seja o mesmo para todos 

os participantes — o preço a ser pago pelos compradores é igual ao preço a ser recebido pelos 

vendedores. O modelo de preço marginal único não permite a previsão do risco de 

congestionamento, sendo usualmente utilizado um mecanismo de market splitting. Normalmente o 

mercado Ibérico é tratado como um todo quando não existem congestionamentos. No entanto, se a 

interligação apresentar congestionamento, são geradas duas áreas de preços, havendo divisão do 

mercado [24]. Considerando o problema do risco de congestionamento da rede de transmissão, 

pode-se utilizar o algoritmo de preço marginal local, em inglês Local Marginal Price (LMP) — o preço 

de mercado varia ao longo da rede de energia eléctrica de acordo com o custo marginal dos agentes 

produtores, a localização na rede e o risco de congestionamento no local [25]. 

  

2.2 Mercados Grossista e de Retalho 

 

 Como já foi referido, a indústria eléctrica é normalmente dividida em quatro grandes 

processos: produção, transporte, distribuição e comercialização de energia. Cada um destes 

processos tem as suas especificidades. Assim, a produção é caracterizada pela utilização de centrais 

que usam não só carvão ou gás mas também recursos hídricos ou renováveis. O transporte liga 

centrais de produção a subestações próximas das áreas urbanas, usando muito alta tensão para 

reduzir perdas. A distribuição, utilizando linhas de baixa tensão, envolve uma rede que transporta a 

energia até aos consumidores. A comercialização de energia caracteriza-se pela compra e venda de 

electricidade, ou seja, os consumidores pagam consoante o volume de energia consumido.  

 Com a liberalização do MEE e a separação dos processos de produção e comercialização 

das funções de transporte e distribuição, surgiu um mercado grossista, referente à produção de 

energia, e um mercado retalhista, relativo à comercialização de electricidade (Figura 2.2).  

 O mercado grossista caracteriza-se pela possibilidade de diferentes produtores oferecerem 

competitivamente a energia que produzem a diversos retalhistas. Por sua vez, o mercado retalhista  
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Figura 2.2 - Separação das actividades e regimes de mercado [26] 
 

pressupõe que os diferentes clientes (domésticos ou industriais) possam escolher o seu fornecedor 

de energia, tendo em conta vários retalhistas que operam de forma competitiva.   

 O transporte e a distribuição continuam a ser caracterizados como monopólios, uma vez que 

é inviável, economicamente, duplicar as redes. O planeamento da expansão, manutenção, 

construção e operação das redes está a cargo destes processos (transporte e distribuição), sendo 

que estas actividades são fortemente reguladas. Estes dois segmentos devem ser oferecidos a todos 

os participantes do mercado em igualdade de condições, por forma a não serem violadas as leis da 

livre concorrência, tendo em conta que os clientes devem poder adquirir energia de diferentes 

retalhistas [27].  

 A liberalização do sector energético incute nos produtores preocupações com inovação e 

eficiência na operação. A inovação pode resultar em preços mais baixos para a energia e numa 

melhor utilização dos recursos energéticos. De modo a tirar o maior proveito da liberalização, 

algumas empresas têm apresentado tarifas diferenciadas ao longo do dia, sendo a energia mais 

barata à noite (horas de vazio). Simultaneamente, os fornecedores de energia oferecem descontos 

para que os utilizadores diminuam o consumo nas horas de maior procura, compensando a utilização 

em períodos de vazio, embora alterando alguns hábitos. 

 Para assegurar a sustentabilidade dos mercados a médio e a longo prazo, é necessário 

continuar a estudar formas de promover novas oportunidades lançadas pela liberalização. 

 

2.3 Modelos de Mercado 

 

 Com a reestruturação do sector eléctrico surgiram, consequentemente, mudanças nos 

procedimentos técnicos, mas também a nível financeiro. Deste modo, passaram a ser consagrados 

vários modelos para a estrutura do mercado, destacando-se o modelo em bolsa ou pool e os 

contratos bilaterais e mistos. 
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2.3.1 Modelo em bolsa ou pool 

 

 Atendendo ao facto da electricidade ser um bem não armazenável, o mercado eléctrico não 

se pode considerar um verdadeiro mercado spot. Desta forma, a bolsa em electricidade (ou pool) é 

uma aproximação ao mercado spot. A energia, como produto final, pressupõe que já foi contratada e 

é necessária, ou seja, as transacções são efectuadas algum tempo antes das entregas físicas. 

 Neste tipo de mercado pretende-se optimizar o funcionamento do sistema a curto prazo, 

através da interacção entre vendedores e compradores, equilibrando a produção e o consumo, com 

base nas propostas de venda efectuadas pelos produtores, e nas ofertas de compra dos 

comercializadores e consumidores elegíveis [4]. 

 Os preços de compra e as quantidades de energia são fixados, na maioria dos casos, ex-ante 

por meio de um leilão competitivo, baseado na carga programada. Relativamente aos preços de 

venda, estes são fixados com base nos preços de compra, nos custos dos serviços de sistema 

(responsáveis por assegurar o balanço final entre a produção e o consumo), nas perdas (quando 

aplicável) e noutros custos resultantes de medidas de conservação de energia ou de apoio às 

energias renováveis [3]. Os preços podem ainda ser fixados ex-post, a partir do fornecimento e da 

procura efectivamente registados, sendo coincidentes os preços de aquisição da pool e de venda.

 Analisando com um pouco mais de detalhe o mercado em bolsa, constata-se que os 

vendedores competem para conseguir vender a energia de que dispõem. No entanto, se as ofertas 

forem demasiado altas, podem não conseguir vender toda a energia disponível. São premiados os 

produtores com custos baixos. De forma análoga, os compradores competem para comprar energia, 

mas se as suas ofertas forem demasiado baixas, podem não conseguir comprar toda a energia de 

que necessitam. As propostas correspondem a pares de preço-quantidade, ficando estabelecido o 

preço de mercado (market clearing price), segundo o qual a energia é transaccionada (vendida e 

comprada).  

 Assim, define-se pool simétrico como a recepção de propostas de compra e de venda, sendo 

contratada para cada período uma quantidade de energia a um preço marginal, obtido pela 

correspondência entre a curva (crescente) de oferta e a curva (decrescente) da procura. Por outro 

lado, pool assimétrico apenas permite a apresentação de ofertas de venda de energia eléctrica, 

sendo realizada uma previsão de carga para cada período, havendo a possibilidade de se pagar o 

preço da oferta mais cara do grupo de ofertas necessárias para satisfazer a carga.   

 O modelo em pool pode ainda ser caracterizado como obrigatório ou voluntário. Assim, o 

carácter obrigatório impõe que todos os agentes apresentem ofertas de compra/venda. Como 

voluntário, os agentes podem apresentar as suas propostas à pool, mas têm também a possibilidade 

de efectuar negociações directas entre produtor e consumidor, através de contratos bilaterais.   

 O modelo em pool tem por base interacções entre diferentes agentes, nomeadamente o 

Operador de Mercado (OM), o Operador de Sistema (OS) e os vendedores e compradores de 

energia. O OM, após terminar os despachos puramente económicos, comunica as propostas aceites 

ao OS, que verifica se a energia transaccionada não provoca congestionamentos na rede eléctrica. 

Caso ocorra violação de restrições técnicas, estas poderão ser resolvidas através de procedimentos 



 

16 
 

específicos ou através de reservas contratadas no mercado de ajustes, que decorre em paralelo com 

o mercado diário. Estas duas soluções decorrem em horizontes temporais mais curtos. O mercado de 

ajustes (também designado por intradiário) procura equilibrar a produção e o consumo em intervalos 

próximos da operação efectiva. Já o mercado em tempo real, que permite ajustes mais previsíveis e 

de acordo com as oscilações dos preços em tempo real, recorre aos Serviços de Sistema 

disponibilizados pelo OS. Este incrementa ou diminui a produção ou o consumo assegurando o 

equilíbrio, recorrendo a reservas e a recursos de operação. No mercado em tempo real, os 

consumidores são cobrados à hora.  

 Com base na previsão dos consumos, as transacções são contratadas previamente, antes da 

entrega física (um dia, uma hora ou mesmo minutos), sendo que os inevitáveis ajustes dos 

desequilíbrios que surgem entre os valores contratados e os valores registados de produção e de 

consumo são trabalhados por procedimentos que podem ou não possuir natureza competitiva.  

   

2.3.2 Modelo de contratos Bilaterais 

 

 Os contratos bilaterais surgem com o objectivo de estabilizar os preços do mercado, já que se 

tornou consensual que as transacções de energia não se devem limitar a mercados bolsistas (estes, 

apesar de serem transparentes, permitem que "jogadores" possam usar o seu poder para elevar 

artificialmente os preços, acrescentando uma grande volatilidade aos preços). 

 O consumidor adquire o direito de negociar com o produtor o produto que pretende adquirir 

através de contratos bilaterais. Neste mercado, as transacções são efectuadas directamente entre um 

vendedor e um comprador, que estabelecem o preço, termos e condições dos contratos. Os agentes 

estabelecem os contratos que se adaptem melhor às suas necessidades, podendo o consumidor 

eleger o fornecedor com o qual se pretende relacionar. A utilização deste modelo garante segurança 

quanto às variações do preço de energia, uma vez que este é fixado para um longo período de 

tempo. 

 Os contratos podem ser de duas categorias distintas: físicos e financeiros. Os contratos 

bilaterais físicos correspondem ao abastecimento físico da energia no mercado, sendo que uma parte 

se compromete a fornecer a energia à rede (vendedor) e a outra parte recebe a energia contratada 

(comprador). Tratam-se de transacções que implicam a actuação do Operador de Sistema na 

verificação de possíveis violações de restrições técnicas, sendo competência do Operador de 

Mercado gerir e organizar os contratos bilaterais. Este tipo de contratos garante segurança em 

relação ao preço, uma vez que são executados normalmente a longo prazo. Um contrato bilateral 

financeiro, uma vez que não envolve entrega física e é geralmente livre de qualquer envolvimento, 

facilitação ou interferência de terceiros, permite diminuir o grau de incerteza e risco financeiro 

associado ao mercado spot, já que os mercados de energia competitivos reagem rapidamente às 

variações da oferta e procura. Por forma a garantir a segurança face aos riscos intrínsecos ao 

mercado, podem utilizar-se instrumentos como os contratos por diferenças, os contratos de futuros e 

os contratos de opções [28].  
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2.3.3 Modelo misto 

 

 Os modelos mistos combinam o funcionamento do mercado spot de carácter voluntário e a 

possibilidade de estabelecer contratos bilaterais. 

 Este modelo permite que os agentes consumidores façam escolhas que se adaptem mais 

facilmente às suas necessidades individuais. Assim sendo, é possível a sua protecção face à 

volatilidade dos preços devido à aquisição de energia em bolsa e pagando o preço estabelecido por 

mercado ou negociando a energia directamente com fornecedores e efectivando contratos bilaterais. 

Desta forma, o modelo misto aumenta as opções de compra de energia [29]. A energia 

transaccionada através de contratos bilaterais garante preços adaptados e prolongados ao longo de 

períodos extensos, em que a obtenção do preço base para a negociação é através do mercado em 

bolsa. 

 Tal como na pool, este modelo obriga a um relacionamento constante entre o Operador de 

Mercado (responsável pela viabilidade económica) e o Operador de Sistema (responsável pela 

viabilidade técnica e dos acordos celebrados através da contratação bilateral).  

 Na maioria dos países com o sector eléctrico liberalizado (como é o caso português e 

espanhol - constituindo o MIBEL) este é o modelo mais usual, actualmente. 
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Capítulo 3 -  Sistema Multi-Agente e Simulador 

MAN-REM para Mercados de Energia 

 

 

 

 Com o processo de reestruturação do sector eléctrico e a consequente complexidade dos 

mercados, começaram a utilizar-se agentes de software por forma a conseguir uma simulação 

computacional mais efectiva.  

 Neste capítulo, apresentam-se as noções de agente autónomo e de sistema multi-agente, 

assim como algumas das suas características. São também abordadas algumas das plataformas 

computacionais existentes para modelar e implementar sistemas multi-agente. 

 Este capítulo descreve ainda o software de simulação MAN-REM, utilizado na presente 

dissertação, com vista a representar e estudar o mercado em bolsa de energia eléctrica. Será dado 

especial realce ao software de base, à interface gráfica do simulador e aos dois algoritmos para 

cálculo dos preços.  
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3.1 Sistemas Multi-Agente 

 

 Os sistemas multi-agente são ideais para resolver problemas em que participam várias 

entidades e existam múltiplos métodos para os resolver [30]. Estes sistemas são compostos por 

múltiplos agentes computacionais com comportamento autónomo, mas que simultaneamente têm 

uma componente social, interagindo uns com os outros (e provavelmente com os seres humanos) 

para resolver um determinado problema, sendo capazes de reagir a alterações que ocorram no 

ambiente. 

 O interesse crescente nestes sistemas e no seu desenvolvimento prende-se com vários 

motivos. À partida revelam uma determinada capacidade para resolver problemas com uma 

dimensão elevada para um único agente — com limitação de recursos ou por serem centralizados; e 

para além deste aspecto, também fornecem soluções para situações em que o conhecimento e o 

controlo são distribuídos, proporcionando maior fiabilidade, entre outros. 

 O aumento da complexidade do MEE expõe os seus participantes à volatilidade de preços, 

sendo do interesse de todos os intervenientes, com vista a desenvolver modelos que ajudem na 

tomada de decisão, criar ferramentas que analisem detalhadamente o seu funcionamento e a sua 

dinâmica. Os participantes no mercado são, deste modo, representados por componentes activos de 

software (agentes), que irão formar um sistema multi-agente. Neste tipo de sistemas, um grupo de 

agentes pode trabalhar em conjunto, normalmente com o intuito de atingir objectivos que estariam 

fora do alcance de um agente actuando sozinho. É, por isto, natural assistir-se a uma utilização 

crescente destes sistemas para resolver problemas da indústria de energia.  

 Os participantes no mercado, como os produtores (que representam as companhias 

encarregues da geração de electricidade), os retalhistas (responsáveis pela entrega de electricidade 

aos consumidores finais, comprando energia no mercado grossista e vendendo no retalhista), e os 

consumidores (todos os consumidores finais de electricidade, que efectuam a sua compra no 

mercado retalhista) deverão ter aptidão, principalmente os retalhistas e os consumidores, para 

entrarem em contratos bilaterais físicos com vista a uma maior protecção à volatilidade e incerteza 

dos preços. Deverão ainda apresentar um comportamento negocial com vista a obterem acordos 

benéficos, envolvendo a quantidade de energia e preços vantajosos. 

 Nos termos actuais de organização do mercado eléctrico, o problema do projecto centra-se 

no domínio de aplicação, ou seja, num mercado de energia liberalizado, com a intervenção do 

mercado grossista (permitindo transacções entre produtores e retalhistas) e do mercado retalhista 

(cuja função se prende com transacções entre retalhistas e consumidores finais). 

 Previsivelmente, a comparação da simulação recorrendo a sistemas multi-agente ou com os 

tradicionais simuladores de eventos discretos, dá vantagem aos primeiros, uma vez que permitem 

modelar de forma adequada a complexidade do comportamento dos participantes no sistema, bem 

como sistemas em larga-escala, que envolvem vários tipos de participantes que interagem entre si e 

que possuem diferentes funcionalidades, comportamentos ou decisões [31].  
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3.1.1 A Plataforma JADE 

 

 JADE (Java Agent Development Framework) é uma plataforma que simplifica a 

implementação de sistemas multi-agentes, tendo sido totalmente desenvolvido utilizando a linguagem 

Java. Esta plataforma está em conformidade com as especificações da FIPA (Foundation for 

Intelligent Physical Agents) e inclui um conjunto de ferramentas que suporta as fases de depuração 

de erros e implementação [32].  

 A FIPA, formada em 1996, é uma fundação cujo principal objectivo é estabelecer um conjunto 

de normas padrão para o desenvolvimento de software e à qual estão associadas empresas e 

instituições académicas. Deste modo, facilita a interoperabilidade dos programas concebidos em 

diferentes plataformas, promovendo tecnologias e especificações que facilitam a interconexão de 

sistemas de agentes inteligentes em ambientes comerciais e industriais modernos.  

 A forma como a plataforma JADE está estruturada constitui uma ajuda para conseguir cumprir 

os requisitos da FIPA, disponibilizando, de entre várias especificações, uma arquitectura genérica 

para os agentes e gestão do processo de comunicação entre agentes através de um sistema eficiente 

de transporte de mensagens, bem como ferramentas de debugging.  

 A arquitetura dos agentes no JADE é abstrata, para garantir que esta plataforma de software 

seja facilmente adaptável e implementável a qualquer utilização e especificação, através de 

mecanismos igualmente abstratos (como transporte de mensagens e serviços de directório).  

 A gestão dos agentes é feita segundo um quadro normativo dentro do qual todos os agentes 

compatíveis com as normas da FIPA podem existir, operar e ser geridos. Esta gestão estabelece o 

modelo de referência lógica para a criação, registo, localização, comunicação, migração e operação 

de agentes.  

 Relativamente à comunicação entre agentes, esta é feita por meio de um serviço de 

mensagens, em que cada mensagem é compatível com um conjunto de regras e tem uma estrutura 

pré-determinada, conforme especificado pelos princípios da linguagem ACL (Agent Communication 

Language) da FIPA [32]. Assim, cada mensagem contém um conjunto de parâmetros necessários 

para uma comunicação eficaz, sendo requisito obrigatório a existência do parâmetro performativa 

(performative) — tipo de acto comunicativo da mensagem e que expressa a intenção da mensagem. 

Neste sentido, a FIPA desenvolveu uma biblioteca de performativas que os utilizadores da plataforma 

JADE podem usar [33]. Além disto, as mensagens contêm parâmetros referentes ao remetente, 

receptor, ontologia (vocabulário de símbolos usados no conteúdo e seu significado) e conteúdo, bem 

como o identificador (AID) de cada agente [32]. 

 Para que o utilizador acompanhe o processo de comunicação entre agentes, a plataforma 

JADE fornece uma ferramenta gráfica que pode ser usada para depuração ou simplesmente para 

documentar a comunicação entre agentes: Sniffer (Figura 3.1). O painel esquerdo da figura é usado 

para navegar na plataforma dos agentes e seleccionar os que estão a serem analisados. O painel à 

direita fornece uma representação gráfica das mensagens trocadas entre os agentes seleccionados, 

sendo que cada seta representa uma mensagem, com a indicação da performativa. 
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Figura 3.1 - Janela do JADE com a funcionalidade Sniffer 

 

3.2 Agentes Autónomos 
  

 Os agentes são entidades computacionais autónomas que interagem entre si por forma a 

efectuarem transações de energia num dado mercado.  

 Normalmente, os agentes possuem as seguintes características ou propriedades [31]:  

 

 Autonomia — um agente pode tomar as suas decisões (mesmo que fortemente dependentes 

do ambiente ou de interacções com outros agentes) sem controlo externo dos seus 

homólogos ou de humanos; 

 Adaptação — um agente deve tomar decisões adaptando-se às condições em mudança no 

ambiente envolvente;  

 Capacidade social — um agente pode comunicar e trocar informação com outros agentes, 

por forma a alcançar os seus objectivos ou ajudar nas actividades de outros agentes. Esta 

capacidade no mercado eléctrico permite que uma entidade produtora obtenha informação do 

mercado e troque informação com outros produtores, retalhistas ou com o operador de 

mercado.    

 

 Outras propriedades, como interactividade, mobilidade e cooperação, podem também fazer 

parte das características dos agentes.  

 Os agentes, a nível individual são orientados para objectivos (goal oriented), ou seja, as suas 

decisões e comportamentos são orientados segundo os seus objectivos. Os agentes produtores, por 
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exemplo, definem as suas ofertas com o objectivo de maximizarem o seu lucro. Os agentes podem 

possuir um conjunto de crenças, que indicam informações sobre o próprio agente e o mercado, uma 

biblioteca de planos simples, usados para alcançar os objectivos, e planos para execução de acções 

[34]. 

 

3.3 Ferramentas Multi-Agente para Simulação de Mercados de Energia 
 

 As ferramentas de simulação tornaram-se mais relevantes após a liberalização do sector 

eléctrico, existindo diversos simuladores com aplicações no mercado de energia. Os simuladores que 

recorrem aos sistemas multi-agentes pretendem ser imitações muito próximas do mercado real, 

sendo usados com o objectivo de o analisarem em termos económicos, comportamentais e 

estruturais. As ferramentas já existentes permitem planear e analisar investimentos ou resolver 

problemas, incluindo o congestionamento de linhas de transmissão, bem como representar os vários 

agentes do mercado eléctrico com diferentes objectivos e comportamentos.  

 Existe, assim, uma procura crescente de ferramentas multi-agente que modelem os mercados 

de energia e analisem a sua evolução ao longo do tempo e a forma como os participantes reagem a 

alterações significativas do ambiente. De seguida serão referidos dois dos principais simuladores 

multi-agente existentes, para além do utilizado nesta dissertação (MAN-REM),descrevendo as suas 

principais características.  

  

3.3.1 AMES 
 

 O simulador AMES, Agent-based Modeling of Electricity System, foi desenvolvido pela 

Universidade do Estado de Iowa — EUA, com o objectivo de modelar e estudar a complexidade 

crescente dos mercados grossistas de eletricidade, no seguimento de uma proposta de 

reestruturação por parte da US Federal Energy Regulatory Commission (FERC), no ano de 2003 [35]. 

 O AMES é um software livre (open-source) baseado na linguagem de programação JAVA e 

na plataforma de software multi-agente REPAST. A sua arquitectura está assente em vários módulos 

e bibliotecas, com capacidades gráficas para apresentação de resultados. O sistema permite simular 

diferentes agentes cognitivos tais como produtores (GenCos), retalhistas/comercializadores (LSEs) e 

o operador de sistema, bem como dois processos para definição de preços, e uma rede de 

transmissão AC. 

 Os agentes produtores apenas podem vender a energia produzida a agentes do tipo 

retalhista/comercializador, sendo possível definir a tecnologia utilizada, parametrizar as capacidades 

de aprendizagem e estabelecer o valor monetário associado a cada agente. O principal objectivo dos 

agentes produtores consiste em maximizar o lucro diário enquanto que os agentes 

retalhistas/comercializadores apresentam como objectivo assegurar a potência de carga necessária 

para satisfazer a procura. O processo de licitação é organizado por um operador de sistema 

independente, que agrega ofertas e encontra o ponto de equilíbrio das propostas para os 24 
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intervalos do dia D+1, sendo que qualquer um dos agentes reporta a sua proposta ao referido 

operador de sistema.  

 No AMES, os agentes têm uma posição geográfica, na rede de transmissão AC, o que 

constitui restrições ao sistema, uma vez que este tem capacidade limitada. Depois de encontrar o 

equilíbrio de mercado, o operador de sistema precisa de avaliar se esse equilíbrio leva a uma 

situação impossível de realizar através da rede de transmissão AC, ou seja, se poderá ocorrer um 

caso de congestionamento. Neste caso, o operador de sistema pode ignorar propostas de 

negociação que não possam ser realizadas devido às restrições físicas impostas pela rede de 

transporte e recorre a um mercado em tempo real para resolver quaisquer diferenças na oferta e na 

procura. O sistema recorre ao algoritmo de preços marginais (LMP) para definir os preços de 

mercado. O software AMES utiliza, num determinado bus (    ), o algoritmo LMP como o menor 

custo adicional para obter/ceder um MW extra ao valor definido pela procura, de qualquer agente 

produtor, independentemente da localização do mesmo [36]. O operador de sistema apresenta como 

principal objectivo maximizar o ganho global do sistema. 

 

3.3.2 MASCEM  

 

 O MASCEM (Multi-Agent Simulator of Competitive Electricity Markets) é um simulador de 

mercado multi-agente, desenvolvido no GECAD
5
, do Instituto Superior de Engenharia do Porto. O 

MASCEM tem como objectivo simular o maior número possível de modelos de mercado e de 

agentes, de forma a ser uma ferramenta útil para o suporte a decisões de curto/médio e também de 

longo prazo [37]. Recorrendo a técnicas sofisticadas de Inteligência Artificial que servem de base à 

modelação de agentes, é possível simular vários tipos de mercados, nomeadamente mercados 

diários, de contractos bilaterais e de tempo real, sendo que cada agente decide se e como participa 

em cada mercado. O objectivo do MASCEM é ajudar a perceber os comportamentos que surgem da 

interacção de agentes heterogéneos, sendo procurado o equilíbrio através da aprendizagem e 

adaptação dos agentes no decorrer da negociação [38]. Os agentes usam diferentes tipos de 

estratégias e mecanismos de aprendizagem enquanto negoceiam, de forma a concretizarem os seus 

objectivos. Entre os agentes disponíveis no MASCEM enumeram-se um agente facilitador, 

produtores, consumidores, retalhistas, produtores virtuais (Virtual Power Producers — VPPs), 

agentes facilitadores de VPPs, um operador de mercado e um operador de sistema [39,40]. O 

facilitador, sendo apenas uma entidade computacional, tem como função regular o mercado e garantir 

o seu bom funcionamento, coordenando e monitorizando as simulações. Os VPPs representam 

fusões de agentes independentes de pequena dimensão, como pequenos produtores ou 

consumidores, com vista a obterem maior capacidade negocial, quando confrontados com grandes 

entidades do mercado. Os agentes facilitadores de VPPs coordenam a comunicação entre VPPs e os 

seus membros, de forma independente do resto da simulação [40].  

                                                           
5
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 Actualmente, o MASCEM tem sido utilizado para ajudar a perceber o impacto da formação de 

coligações de pequenos produtores, avaliando como devem operar no mercado, e que tipos de 

vantagens se obtêm, designadamente no que diz respeito a tarifas [40]. 

 

3.4 MAN-REM  

 

 Nesta secção é descrito o software de simulação MAN-REM utilizado na presente 

dissertação, com vista a simular o mercado de energia eléctrica. Foi desenvolvido por uma equipa do 

LNEG, utilizando a linguagem de programação JAVA e a plataforma JADE. Será dado realce ao 

software de base, à interface gráfica do simulador e aos dois algoritmos de cálculo de preços [6–

9;41,42].  

 

3.4.1 Descrição do software MAN-REM 

 

 Para a execução da simulação recorrendo ao software MAN-REM é necessária uma 

sequência de procedimentos para a obtenção de resultados, nomeadamente a configuração dos 

agentes, a escolha do modelo de mercado e o algoritmo de cálculo de preços, o envio dos dados 

referentes às ofertas dos participantes e, mediante o algoritmo selecionado, a configuração ou não 

das características da rede eléctrica. 

 Neste sentido, será descrita primeiramente, a arquitectura do sistema bem como as 

características e objectivos dos vários intervenientes na simulação. Mais especificamente, o 

Assistente Pessoal (Personal Assistant) é um agente que faz a ligação entre o utilizador e a interface 

gráfica, estabelecendo a comunicação entre o operador de mercado e os agentes que participam nas 

simulações. O Operador de Mercado é responsável pela execução dos algoritmos de cálculo de 

preços. Os agentes GenCo atuam como vendedores ou produtores de eletricidade e os agentes 

RetailCo operam como compradores de energia eléctrica. Enquanto isso, os agentes Agregadores 

compram electricidade no mercado, representando a coligações de consumidores. Os agentes 

consumidores de larga escala podem comprar energia eléctrica no mercado em bolsa e todos os 

consumidores podem assinar contratos bilaterais com retalhistas. 

 No ambiente de simulação, são tidos em conta dois sub-ambientes, onde os agentes 

coexistem, um para simular o mercado em bolsa e outro para negociação bilateral [8]. É da 

responsabilidade do Operador de Mercado controlar cada um dos ambientes no momento em que as 

simulações são solicitadas, recorrendo aos métodos de cálculo de preços bem como a qualquer outro 

algoritmo para o funcionamento do sistema. Cabe ao utilizador adicionar agentes à simulação, 

manipular e introduzir algumas informações relativas aos agentes, escolher quais participam na 

simulação e seleccionar o algoritmo de cálculo de preço do mercado em bolsa ou o tipo de 

negociação da simulação bilateral, através da interacção com o Assistente Pessoal, que dispõe de 

controlo da interface gráfica e de informações sobre os agentes activos no sistema.  
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Figura 3.2 - Descrição do ambiente e comunicações no sistema MAN-REM [43] 
  

 Após a selecção da simulação por parte do utilizador, o processo desenrola-se com o 

Assistente Pessoal a comunicar com os vários agentes participantes na simulação, para que 

apresentem as suas ofertas no mercado diário ou intradiário, ou com que agente irão negociar 

através de contratos bilaterais. De seguida, deve informar o Operador de Mercado sobre as 

informações necessárias para a simulação. Uma vez que a interface gráfica é da responsabilidade do 

Assistente Pessoal, após a simulação, este mostra os resultados, vindos do Operador de Mercado, 

ao utilizador, para que os analise e aceite a fim de serem transmitidos aos restantes agentes. Na 

Figura 3.2, é possível visualizar as várias ligações entre agentes e o ambiente em que se inserem, 

bem como a comunicação entre agentes e o utilizador. 

 

3.4.2 Interface Gráfica e Comunicação entre Agentes 

 

 Para a interacção do utilizador com o sistema MAN-REM, a interface gráfica revela-se uma 

componente importante. A janela principal é apresentada na Figura 3.3 e é possível verificar um 

menu, no canto superior esquerdo, permitindo ao utilizador aceder a várias opções necessárias para 

a simulação: Agentes, Mercados, Participantes e Simulação. A comunicação entre agentes ao longo 

da simulação do mercado em bolsa é igualmente uma componente a ser descrita nesta secção.  

 Apresenta-se uma descrição detalhada dos principais menus nas secções seguintes. 
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(a) Janela Load Agent  (b) Janela New GenCo  
 

Figura 3.4 - Janelas referentes à interface gráfica para adicionar um novo agente GenCo 

 

 

3.4.2.A Menu Agentes 

 

 A inicialização da simulação dá-se com a introdução no sistema de agentes, GenCo e 

RetailCo, uma vez que os agentes Assistente Pessoal e Operador de Mercado já estão inicializados. 

 Ao utilizador cabe a função de criar novos agentes ou adicionar um agente previamente 

criado, conforme é visualizado na Figura 3.4 (a). Para adicionar ou criar agentes correctamente é 

necessária a introdução de dados como Nome, Morada, Contacto Telefónico e E-mail, como ilustrado 

na Figura 3.4 (b), informação que o utilizador terá que validar para terminar o processo. 

 Durante esta operação, o agente envia uma mensagem para o Assistente Pessoal com 

diversas informações, incluindo as tecnologias disponíveis para produção, através da performativa 

inform, do JADE, conforme representado na Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5 - Comunicação da adição de novos agentes ao Assistente Pessoal 
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Figura 3.6 - Janela Pricing Mechanism, referente ao menu Mercados 

 

3.4.2.B Menu Mercados 

 

 O segundo menu da janela principal refere-se à selecção do mercado e ao mecanismo de 

cálculo de preços a ser considerado. Desta forma, de entre as várias opções de escolha de mercado 

(Energy Markets, Over-the-CounterContracts, Ancillary-service Market, Transmission-rights Market, 

Capacity Market, Forward Market, Futures Market e Options Market), considera-se no presente 

trabalho a opção "day-ahead market".   

 Surge a janela "pricing mechanism" para que o utilizador seleccione o mecanismo de cálculo 

de preço que pretende (ilustrado na Figura 3.6) e seguidamente, o Assistente Pessoal comunica aos 

agentes intervenientes essa escolha, conforme representado na Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7 - Comunicação da selecção do mecanismo de cálculo de preços aos vários agentes 
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3.4.2.C Menu Participantes 

 

 Após a criação de agentes e a escolha do algoritmo de cálculo de preço, é necessário 

seleccionar os agentes a participar na simulação, cujo processo é idêntico para GenCo e RetailCo. 

Desta forma será descrito o processo para um GenCo.  

 Escolhida esta etapa do menu participantes, surge ao utilizador uma janela como a ilustrada 

na Figura 3.9 (a), que permite escolher de entre os vários agentes criados, os que irão participar na 

simulação. Seguidamente, a janela com informações de mercado (nomeadamente o mecanismo de 

preço que está a ser executado), apresenta também alternativas quanto às estratégias para definir as 

ofertas (licitações). De entre as estratégias introduzidas no sistema (cujo objectivo é maximizar o 

lucro dos produtores), o utilizador pode optar por uma estratégia baseada nas tecnologias hídrica, 

térmica ou eólica [44] ou por uma estratégia padrão que já se encontra no sistema consoante a 

introdução de dados referentes a cada produtor, tendo sido esta estratégia usada nesta dissertação. 

Esta etapa está representada na Figura 3.9 (b). A Figura 3.9 (c) representa uma janela referente aos 

pares ordenados preço-energia em cada hora da simulação, dando oportunidade ao utilizador de 

observar as características de determinado agente que entra na simulação. 

 Relativamente à comunicação entre agentes nesta fase, as mensagens são transmitidas do 

Assistente Pessoal para o agente seleccionado, informando-o que participará na simulação, e é ainda 

enviada informação referente à estratégia utilizada, para que seja executado o algoritmo 

correspondente. Com este processo terminado, é enviada uma mensagem, informando o Assistente 

Pessoal da licitação. Estas etapas são visualizadas na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 - Comunicação dos agentes participantes na simulação 
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(a) Janela GenCo Data 

 

 
(b) Janela Market Info 

 

(c) Janela Producer Offers 
 

Figura 3.9 - Janelas referentes à interface gráfica de agentes participantes na simulação 
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3.4.2.D Menu Simulação 

 

 A simulação fica concluída com a selecção do menu cujo nome indica a finalização do 

processo.  

 Nesta fase, é enviada uma mensagem ao operador de mercado pelo Assistente Pessoal, com 

as informações referentes ao mecanismo de cálculo de preço, escolhido pelo utilizador, e as 

informações das ofertas necessárias para o início do processo de simulação. Após a execução dos 

vários algoritmos e procedimentos necessários ao cálculo dos preços do mercado diário, o Assistente 

Pessoal recebe os resultados a partir do operador de mercado. O Assistente Pessoal, ao receber esta 

informação, apresenta-a ao utilizador numa janela com os resultados do mercado.  

 As janelas que surgem da interacção com este menu são apresentadas na Figura 3.11. Na 

Figura 3.11 (a) são demonstrados, sob a forma de gráfico, os preços de mercado para as 24 horas da 

simulação. A Figura 3.11 (b) mostra informação sobre a quantidade de energia que os agentes 

GenCo, escolhidos para a participação na simulação, vendem (compromissos de produção). Na 

Figura 3.11 (c) é apresentada a quantidade de energia que cada RetailCo, que participa na 

simulação, adquire.  

 Estes resultados, após a aprovação pelo utilizador, são comunicados a cada agente pelo 

Assistente Pessoal (Figura 3.10). 

 
 

Figura 3.10 - Comunicação completa do processo de Simulação 
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(a) Opção Market Price na janela Spot Market Results 

 

 
(b) Opção Generation Commitments na janela Spot Market Results 

 

 
 (c) Opção Retailer results na janela Spot Market Results 

 
Figura 3.11 - Janelas referentes à interface gráfica da Simulação 
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3.4.3 Algoritmos de cálculo de preços de mercado 

 
 Para uma melhor aproximação ao que acontece no MEE, o sistema MAN-REM tem dois 

mecanismos de preços do mercado em bolsa: o mecanismo de preço marginal único (SMP) e o 

mecanismo de preço marginal local (LMP).  

 O mecanismo SMP é o utilizado nesta dissertação, tendo sido desenvolvido pela equipa do 

projecto MAN-REM. Baseia-se na teoria de preços marginais — as propostas são empilhadas e 

agregadas na curva de ordem de mérito e o preço de mercado é definido pela interseção das curvas 

da oferta e da procura. Cada estrutura de ofertas envolve duas variáveis-chave: volume de energia a 

transaccionar e preço de compra/venda para a hora a que se destina cada oferta. Contrariamente ao 

mecanismo LMP, o SMP não averigua a existência de problemas de congestionamento da rede, uma 

vez que não contempla especificações sobre a mesma.  

 

 O mecanismo LMP é uma variação mais complexa da teoria do preço marginal. Baseia-se no 

algoritmo de simulação presente no sistema AMES, disponibilizado online [35]. Uma vez que permite 

uma simulação do mercado considerando limitações na transmissão física da energia, o sistema 

organiza e agrega as ofertas de compra e venda, estabelecendo o melhor despacho de produção e 

definindo o preço de energia em cada barramento da rede. Para tal, este mecanismo dispõe de um 

maior número de dados na estrutura de cada agente utilizado na simulação [45].   
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Capítulo 4 - Energias Renováveis 

 

 

 A integração de energias renováveis no mercado de electricidade tem servido de estímulo 

para uma evolução constante do mesmo, incutindo mudanças com elevado impacto, não só nas 

regras do mercado como também nos seus intervenientes. 

 Este capítulo descreve o progresso da introdução de tecnologias intermitentes (cuja produção 

varia aleatoriamente durante o ano) no mercado de electricidade, em Portugal e a nível mundial, e a 

forma como as características únicas destas tecnologias podem influenciar o desempenho, os 

resultados e os modelos de mercado.  
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4.1 Impacto e crescimento das energias renováveis 
 

 As energias renováveis têm sofrido constantes mudanças e evoluído ao longo dos anos de 

forma extraordinária. Estas fontes de energia apresentam o seu desenvolvimento e evolução 

impulsionados por factores como a melhoria da relação custo-competitividade das referidas 

tecnologias; iniciativas políticas centradas nesta problemática, permitindo fácil acesso a 

financiamento; preocupações ambientais e segurança energética; a crescente procura de energia em 

economias em desenvolvimento e emergentes bem como a necessidade de acesso a energia 

moderna. 

 Historicamente, desde a crise do petróleo de 1973, as formas de energia têm vindo a mudar. 

Nessa sequência, foram tidas em conta prioridades como o investimento em alternativas de oferta 

relativas ao petróleo, a utilização racional da energia e o desenvolvimento das fontes internas de 

energia. Com a ocorrência de outras crises e desastres, como o acidente de Chernobyl (1986), 

tornou-se essencial pesquisar e encontrar soluções cada vez mais seguras e diversificadas para 

contornar a dependência das tecnologias tradicionais. Desta forma, a introdução de energias 

renováveis é justificada pela necessidade estratégica de usar fontes internas de energia, o que 

conduz à oportunidade de obter alternativas ao uso de combustíveis fósseis, contribuindo 

substancialmente para a segurança energética [46]. 

 Entre as décadas de 80 e 90, surgem também preocupações ambientais, culminando com a 

implementação do Protocolo de Kyoto, em 1997, que impôs medidas rígidas para a redução de 

emissão de gases de efeito de estufa. Estas necessidades conduziram à promoção e 

desenvolvimento de projectos de energias renováveis, a nível mundial. Este crescimento ocorreu em 

simultâneo com a liberalização do mercado de energia na Europa, facilitando o aparecimento de 

novos produtores independentes de energia. 

 Antes de 2012, ano em que expirou o Protocolo de Kyoto, delinearam-se novos acordos entre 

os países mais poderosos e com maior taxa de emissões poluentes, estabelecendo novas metas 

para a redução destes gases, instituindo-se uma ligação directa com o crescente investimento e o 

desenvolvimento de energias renováveis [47]. 

 Segundo a IRENA (International Renewable Energy Agency), as energias renováveis são 

fundamentais para o crescimento económico duradouro, a criação de emprego e a sustentabilidade 

ambiental. Com alterações à escala global do mix de energia, tem-se verificado que a utilização de 

energias renováveis tem vindo a aumentar nos últimos anos, não só devido a acordos e protocolos, 

mas também a pedidos e exigências de organizações, como as Nações Unidas, para uma aceleração 

significativa da implementação de energia renovável. Neste sentido, em 2012, a Assembleia Geral 

das Nações Unidas declarou o período de 2014 a 2024 como a "Década da Energia Sustentável para 

todos", tendo sido lançada a iniciativa SE4ALL (Sustainable Energy for All), cujos principais objectivos 

são [48]: 

  

1. proporcionar o acesso universal à energia; 

2. duplicar a taxa global de eficiência energética entre 2010 e 2039, comparativamente com a 

taxa de 1999 a 2010; 
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3. duplicar a percentagem de energias renováveis no mix global de energia até 2030. 

 

 Em termos percentuais, as consequências do cumprimento dos objectivos supracitados vêm 

expressas na Tabela 4.1, sendo que o acesso à electricidade e o consumo de combustíveis não-

sólidos terá de aumentar, a partir dos níveis de 2010, de 83% e 59%, respectivamente, para 100%, 

em 2030. A taxa de melhoria da intensidade energética terá de passar de 1.3%, correspondente aos 

anos de 1990 a 2010, para o dobro (2.6%) entre 2010 e 2030. A quota das energias renováveis no 

consumo mundial terá de duplicar, passando de uma percentagem de 18% para 36%, em 2030 [49]. 

 

 

Tabela 4.1 - Objectivos SE4ALL, numa perspectiva histórica [49] 

 

Objectivos Indicadores 
Referência 

(1990) 

Ponto de 

partida 

(2010) 

Objectivo 

para 2030 

Acesso universal à 

energia 

População com acesso a 

electricidade [%] 
76 83 100 

População com uso 

principal de combustíveis 

não-sólidos [%] 

47 59 100 

Duplicar a taxa global 

de eficiência 

energética 

Taxa de melhoria da 

intensidade energética 

[%] * 

-1.3 -2.6 

Duplicar a 

percentagem de 

energias renováveis no 

mix global de energia 

Quota de energias 

renováveis na energia 

total final consumida [%] 

16.6 18.0 36.0 

 

 

* Medido em termos de energia primária e o produto interno bruto relativo à paridade do poder de 

compra 
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Figura 4.1 - Percentagem estimada de energia renovável no consumo total de energia [50] 

 

 A título exemplificativo, no ano de 2014, como ilustrado na Figura 4.1, as energias renováveis 

representavam uma estimativa de 19.2% da energia total consumida. Desse total, a biomassa 

tradicional (utilizada principalmente nas áreas rurais de países em desenvolvimento) foi responsável 

por cerca de 8.9% do consumo, sendo que as energias renováveis modernas atingiram a 

percentagem de 10.3% (ligeiramente superior a 2013, tendência que se tem verificado ano após ano). 

Considerando a energia renovável moderna, a energia térmica representou 4.2% do consumo final de 

energia, a energia hídrica 3.9%, enquanto que a energia eólica, fotovoltaica e de outras fontes 

renováveis atingiram 1.4% do consumo final. Apenas 0.8% foram fornecidos por biocombustíveis 

(usados em transportes) [50]. 

 Apesar da utilização das energias renováveis estar a aumentar rapidamente, esse 

crescimento não tem sido tão evidente, de modo a influenciar o consumo total de energia. Tal, deve-

se ao facto de nos países desenvolvidos o crescimento da procura de energia ser lento e a 

substituição dos combustíveis das várias infraestruturas implicar tempo e recursos. Nos países em 

desenvolvimento, a procura de energia tem crescido rapidamente, cabendo aos combustíveis fósseis 

o papel de dar resposta a esse crescimento. Além disso, a mudança da utilização da biomassa 

tradicional para formas de energia renovável mais modernas e eficientes representa uma transição 

positiva, mas reduz as quotas de utilização de energias renováveis. 
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 Tanto a situação dos países desenvolvidos, como a dos países em desenvolvimento, em que 

as energias renováveis modernas se tentam estabelecer e penetrar, dependem de diferentes 

políticas, estruturas económicas, necessidades/disponibilidades financeiras e tantos outros factores 

que condicionam ou estimulam a introdução destas energias no sistema. 

 Mesmo sendo pouco perceptíveis estas diferenças e influências no consumo, as energias 

renováveis continuam a crescer, não só em capacidade como em energia produzida. Estima-se que 

em 2015, o maior aumento anual de sempre se tenha verificado com a produção de 147 gigawatts 

(GW) de capacidade de energia renovável, aumentando não só a produção térmica renovável como 

também os biocombustíveis. A produção eólica e fotovoltaica registaram um aumento que se reflecte 

em 77% de novas instalações [50]. Desta forma, o ano de 2015 foi excepcional para o aumento das 

energias renováveis, devido a várias mudanças no sector energético, nomeadamente a queda nos 

preços globais de combustíveis fósseis, o anúncio sobre contratos de longo prazo de energia 

renovável (os de mais baixo preço até então), o aumento da preocupação com o armazenamento de 

energia, e o acordo climático de Paris — que contempla medidas de redução de emissão de dióxido 

de carbono a partir de 2020.  

 Os países constituintes do G20 representam 80% da capacidade de produção de energia 

renovável existente em todo o mundo. Em 2015, 87% da capacidade instalada de energia renovável 

mundial ficou a cargo destes países, sendo que mais de metade das novas instalações de energia 

foram de fontes renováveis. Estes países têm-se revelado motores essenciais para a estabilidade do 

mercado global de energia e para o crescimento económico, dispondo de programas nacionais e 

internacionais para a constante implementação das energias renováveis no mercado [47]. 

 Segundo a IEA (International Energy Agency), a energia renovável irá representar a maior 

fonte de eletricidade nos próximos anos (previsão feita até 2020), impulsionada pela queda dos 

custos e por uma expansão agressiva em economias emergentes. Esta adição de energias 

renováveis ao longo dos próximos anos será superior a 700 GW, sendo espectável que a 

percentagem de energia eólica na produção global de energia passe de 22%, em 2013, para 26%, 

em 2020, conforme ilustrado na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 - Produção global de energias renováveis, numa previsão histórica e projectada [51]  
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4.1.1 Situação em Portugal 

 À semelhança do que aconteceu noutros países, o consumo de energia em Portugal 

aumentou significativamente (de 23.5 TWh para 46.5 TWh, entre 1990 e 2003).  

 Embora dependendo tradicionalmente de recursos como o petróleo ou o gás natural, Portugal 

não possui estes tipos de combustíveis. Por conseguinte, graças às energias renováveis, foi possível 

colmatar este aumento de consumo. Com a introdução destas novas formas de energia, verificou-se 

uma independência energética de Portugal em relação ao estrangeiro, tendo consequentemente, a 

economia portuguesa beneficiado com este facto [52]. 

 O crescimento de energias renováveis em Portugal (à semelhança de 85 países, incluindo 27 

da União Europeia) é justificado pelo compromisso português em apresentar 31% do consumo de 

energia final recorrendo a fontes renováveis, até 2020. Este objectivo foi incluído nas metas da União 

Europeia, através do conhecido plano “20-20-20”, que consiste em reduzir em 20% (em relação a 

1990) as emissões de gases poluentes, aumentar em 20% a percentagem de renováveis na rede, e 

reduzir em 20% o consumo energético. 

 A evolução portuguesa na produção de energia eléctrica a partir de fontes de energia 

renovável, ilustrada na Figura 4.3, é traduzida em números que estão cada vez mais próximos de 

atingir os objectivos enunciados. Neste sentido, segundo a APREN (Associação Portuguesa de 

Energias Renováveis) e a Direcção Geral de Energia e Geologia, a produção de energia eléctrica, em 

2013, a partir de energias renováveis, aumentou 51% em relação a 2012. Quanto aos dados 

disponíveis até Junho de 2016, verifica-se que a potência instalada em unidades de produção a partir 

de fontes renováveis atingiu 12441 MW, correspondendo (no período entre Julho de 2015 e Junho de 

2016) a 61.4% de energia eléctrica renovável relativamente à produção bruta adicionada ao saldo 

importador. De acordo com a metodologia que estabelece os objectivos para 2020 (directiva 

2009/28/CE), esta percentagem situa-se nos 51.4% [53].   

 No futuro próximo, e seguindo as metas da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), 

as energias renováveis devem representar 60% da energia eléctrica produzida, sendo que a 

produção eólica será a que mais concorre para o cumprimento desse objectivo, antevendo-se que 

apresente uma potência instalada de 8500 MW em 2020. Relativamente às outras formas de energia 

renovável, estima-se que a potência hídrica atinja os 8600 MW e aponta-se para 1500 MW de 

potência instalada para a produção fotovoltaica. Segundo ENE 2020, outra das medidas previstas 

consiste na introdução de um programa de minigeração dirigido a projectos com potência até 250 kW 

[5]. 
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Figura 4.3 - Evolução das energias renováveis em Portugal [53] 

 

 

4.2 Evolução da Energia Eólica  
 

 De todas as fontes de energias renováveis, destaca-se a energia eólica, não só por ser a 

base deste trabalho, mas também porque o seu crescimento e impacto no mercado têm tido uma 

evolução assinalável. 

 A energia eólica, caracterizada por ser uma tecnologia madura, apresenta um rápido 

crescimento, sendo que mais de metade da produção total de energia eólica foi adicionada ao 

mercado ao longo dos últimos cinco anos. Neste contexto, até ao final de 2015, mais de 80 países 

tiveram acesso à actividade eólica comercial, e 26 países apresentaram uma produção de mais de 1 

GW [50].  

 A produção global cresceu de 59 GW, em 2005, para 433 GW, em 2015. Comparativamente 

com o ano de 2014, foi adicionado um recorde de produção de 63 GW, perfazendo a totalidade 

notável de 433 GW. 

 Em 2015, a energia eólica foi a principal fonte de geração de energia na Europa e nos 

Estados Unidos, e a segunda maior na China. Na Europa, mais concretamente no conjunto de países 

da OCDE, estima-se um crescimento aproximado de 300 TWh entre 2013 e 2020, em termos de 

produção das várias energias renováveis, uma vez que se prevê que atinja 1400 TWh, um amento de 

substancial comparado com os actuais 1095 TWh. A grande responsável por este crescimento é a 

energia eólica, com um acréscimo de cerca de 9.2 GW, ano após ano, sendo expectável mais de 55 

GW instalados entre 2013 e 2020. De acordo com projecções económicas nesta área, prevê-se que, 

globalmente, a energia eólica atinja uma produção de 1320 TWh em 2020. Por outro lado, os países 
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fora da OCDE deverão continuar a aumentar a sua produção, atingindo mais de 45% da produção 

global em 2020 [51].  

 

 

4.2.1 Energia Eólica em Portugal 
  

 Portugal tem-se assumido como um dos países líderes na Europa, no que respeita à inclusão 

de energia eólica no sistema eléctrico. O crescimento e desenvolvimento desta forma de energia 

devem-se a factores como [5]: 

 A reestruturação do sector eléctrico (com início em 1995 e reforçada em 2006), através da 

liberalização e concorrência dos mercados energéticos, levando ao término do monopólio 

detido pela EDP. 

 A publicação de legislação específica com vista a promover o desenvolvimento das energias 

renováveis. Tendo em conta uma melhor gestão da capacidade de recepção da energia 

renovável à rede pública e com a introdução do programa E4 (Eficiência Energética e 

Energias Endógenas), em 2001, foram estabelecidos vários procedimentos legais para a 

atribuição de tarifários de venda de energia, diferenciados por tecnologia e regime de 

exploração. 

 A aprovação das "Directivas das Renováveis", exigindo que o Governo estipulasse metas 

ainda mais ambiciosas para a penetração de energias renováveis, designadamente a energia 

eólica. Estas Directivas estão assentes em objectivos que integram uma estratégia europeia 

para o crescimento, inovação industrial, liderança e competitividade a nível tecnológico, e 

para a redução das emissões de gases poluentes. 

 Em Portugal, entre 2007 e Junho de 2016, a tecnologia com maior crescimento em potência 

instalada foi a eólica, cujo crescimento foi de 2.6 GW, perfazendo a potência instalada de energia 

eólica de, aproximadamente, 5.1 GW [53]. Grande parte da instalação das turbinas eólicas ocorreu 

entre 2005 e 2012. Actualmente, existem 2590 instaladas, divididas por 255 parques ao longo de todo 

o território e, desde Novembro de 2011, está instalada uma turbina offshore (através de uma 

tecnologia assente numa plataforma flutuante) ligada à rede. Desde 2013, esta tecnologia é 

responsável pela produção de cerca de 12 TWh por ano, conforme se verifica na Figura 4.4.  

 Com a elevada produção de energia eólica (e também hídrica), Portugal tem registado níveis 

elevados de exportação de energia eléctrica. Normalmente, a exportação é mais elevada no início de 

cada ano (correspondendo aos meses de Inverno). No entanto, ao longo do ano 2016, o saldo de 

trocas de electricidade com Espanha foi positivo até aos meses de Verão. Em Julho de 2016, esse 

saldo foi de, aproximadamente, 4.2 TWh, ligeiramente inferior à exportação relativa a Janeiro (4.4 

TWh). Comparativamente com anos anteriores, apenas em 2014 se tinha conseguido exportar 

energia, num valor de 0.38 TWh, cerca de 11 vezes inferior ao registado actualmente [54].  



 

43 
 

   
 

Figura 4.4 - Evolução da produção eólica e equipamentos instalados em Portugal [53] 
 
 

 Os números surpreendentes relativos às energias renováveis, em 2016, revelam mais um 

novo recorde: todo o consumo de Portugal foi integralmente abastecido por electricidade proveniente 

de energias renováveis durante 107 horas consecutivas. Para esta produção surpreendente, a 

energia eólica teve a segunda maior contribuição, com 41.8%, tendo sido apenas ultrapassada pela 

energia hídrica, com uma produção de 53.1%. A restante produção deveu-se a 4.1% de biomassa e 

1% de energia fotovoltaica [55]. 

 

 

4.3 Mercados de Energia: Efeito da Ordem de Mérito 

 

 As energias renováveis têm impacto no funcionamento e resultados do mercado de energia, 

tornando-o ainda mais complexo no que diz respeito à definição e dinâmica dos preços. As variações 

dos preços tornaram-se mais acentuadas, dificultando a sua previsão — em parte devido à natureza 

volátil de muitas fontes de energia [56]. A combinação com outros factores, como políticas anti-jogo 

relacionadas com a transmissão de energia, o facto da procura da electricidade ser considerada 

inelástica numa perspectiva de curto prazo, a função de fornecimento de electricidade ser 

descontínua, convexa e abruptamente crescente no final da alta procura, resulta numa dificuldade 

ainda maior em prever os preços de mercado com precisão.  

 A energia eólica tem um impacto não negligenciável nos preços diários de energia eléctrica, 

mesmo considerando um custo marginal de 0 €/MWh. 
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 Considerando a procura inelástica (dado que a electricidade é um bem sem substitutos), será 

pelo lado da oferta que se sentem as variações provocadas nos preços de mercado. Desta forma, 

uma vez que a electricidade produzida pelas fontes de energia renovável tem de ser adquirida 

antecipadamente pelas empresas fornecedoras [57], e dado que estas energias, nomeadamente a 

energia eólica, têm baixos custos marginais, normalmente as licitações no mercado spot diário são 

feitas a preços muito baixos ou mesmo a 0 €/MWh, fazendo com que entrem na parte inferior da 

curva de ordem de mérito. Assim, nesta curva, cada nível representa uma oferta por produtor e, 

conforme anteriormente mencionado, o fornecimento de geração variável, como a energia eólica, 

será considerado na parte inferior. Dessa forma, a penetração da energia eólica no mercado faz com 

que a intersecção das curvas de oferta e procura ocorra a valores de preço mais baixos, justificando 

que os períodos com alto nível de produção eólica, por exemplo, apresentem geralmente um preço 

menor no mercado diário. Este fenómeno é chamado de Merit Order Effect (MOE) ou Efeito de 

Ordem de Mérito [58].  

 O aumento dos níveis de energia renovável e a sua alta integração no mercado reflectem-se 

na redução dos preços médios de mercado ao longo do tempo e num aumento da ocorrência de 

períodos nulos ou perto de zero, devido aos custos marginais reduzidos. Ao mesmo tempo, a geração 

variável pode fazer com que os preços de mercado sejam mais voláteis porque a sua disponibilidade 

varia ao longo do tempo devido às mudanças e variabilidade associadas à energia renovável. Além 

disso, pode também reduzir a energia que outros fornecedores venderiam neste mercado. 

Simultaneamente, é impulsionada a criação de centrais de geração mais flexíveis (podendo o 

mercado oferecer incentivos para o efeito). Estas consequência podem afectar o mercado de energia, 

porque a geração renovável entra no fundo da curva de ofertas, deslocando outros recursos através 

do efeito de ordem de mérito e, consequentemente, reduzindo os preços da energia [59]. 

 Da análise da Figura 4.5, é possível verificar que a curva a azul escuro (representando a 

oferta com penetração de energias renováveis), intersecta a curva da procura num valor mais baixo 

do que com uma oferta sem a presença de energias renováveis, de tal forma que se torna explícito 

que o preço de mercado terá um valor inferior. Esta mudança desloca a intersecção da curva de 

procura com a curva da oferta para um nível de preço marginal mais baixo.  

 

 

Figura 4.5 - Efeito da Ordem de Mérito com a introdução de energias renováveis [58] 
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4.4 Mecanismos de apoio às energias renováveis: Tarifas Feed-in 
 

 O crescimento das energias renováveis não se deve somente à obrigatoriedade do 

cumprimento das obrigações e metas estabelecidas pelos protocolos e tratados, mas também a um 

processo de remuneração, que consiste no pagamento de tarifas aos produtores, tentando viabilizar a 

implementação de centrais, cujas despesas para gerar energia são relativamente altas. 

 Os mecanismos que visam apoiar a criação e implementação de novas tecnologias referentes 

às energias renováveis não são aplicados de igual forma por todo o mundo mas têm convergido para 

dois métodos: aplicação de tarifas feed-in (FIT) e obrigações renováveis. 

  

 No que diz respeito a Portugal, com a publicação do Decreto-Lei 189/88 de 27 de Maio
6
, foi 

definido um regime tarifário específico, estabelecendo uma remuneração ligada às tarifas de 

consumo, para a Produção em Regime Especial (PRE), integrando as centrais de recurso hídrico até 

10MVA de potência instalada, a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis, assim 

como unidades de cogeração e produção a partir de resíduos. Posteriormente, integrou-se também a 

microprodução e a produção em baixa tensão [60]. A produção em regime especial centra-se, então, 

na produção de energia eléctrica através de recursos endógenos, renováveis e não renováveis, de 

tecnologias de produção combinada de calor e de eletricidade — cogeração — e de produção 

distribuída. 

 A legislação para a remuneração destas tecnologias tem sofrido actualizações ao longo dos 

anos, baseando-se nos custos evitados de potência de energia e ambientais com influência da 

tecnologia e da variação horária de produção (custos para evitar danos ambientais devido aos 

serviços perdidos), pretendendo garantir uma determinada rentabilidade dos investimentos [15,16]. 

 Os incentivos baseados nas FITs são pagos a produtores de energias renováveis e cabe aos 

comercializadores de último recurso (EDP Serviço Universal S.A) a obrigação de comprar toda a 

energia com origem nestes produtores [61]. 

 Em Portugal, a produção em regime especial não efectua propostas de venda no mercado 

(considerando-se um custo marginal nulo, com ofertas a 0,0 €/MWh), mas tem influência no preço a 

que este se estabelece. Desta forma, a integração de produções em regime especial no mercado faz 

com que a intersecção das curvas de oferta de compra e venda ocorra em valores de preço mais 

reduzidos, conforme ilustrado na Figura 4.5. 

 No entanto, estas reduções de preço não se reflectem no preço final pago pela maioria dos 

consumidores. Com efeito, a produção em regime especial é paga segundo as FITs, ocorrendo uma 

redução de preço de mercado com o aumento da produção em regime especial e, 

consequentemente, surge um aumento do diferencial entre o valor da FIT por tecnologia e o preço de 

mercado. 

 De acordo com o Decreto-Lei 35/2013, de 28 de Fevereiro, os produtores submetidos ao 

regime remuneratório de electricidade podem aderir a um regime remuneratório alternativo, que será 

                                                           
6
 O presente diploma revoga a Lei 21/82, de 28 de Julho, e o Decreto-Lei 20/81, de 20 de Janeiro, com a 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 149/86, de 18 de Junho 
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aplicável durante um determinado período (cinco ou sete anos), após o termo dos períodos iniciais de 

remuneração garantida (em geral, esta tarifa garantida aplica-se durante os primeiros anos dos 

projetos, aproximadamente 15 anos). Para aderir a esta remuneração alternativa é necessário que os 

produtores assumam o compromisso de contribuir para a sustentabilidade do Sistema Eléctrico 

Nacional, através do pagamento de uma compensação [62]. 

 Em Portugal, a produção em regime especial abrange algumas matérias sobre as quais a 

ERSE tem responsabilidade legal, especificamente no âmbito dos custos induzidos nas tarifas, na 

influência da formação dos preços de mercado, bem como no planeamento e exploração das redes 

eléctricas e da rotulagem da energia eléctrica. Para além destas competências, surge a necessidade 

de acompanhamento da evolução das produções em regime especial por parte da ERSE, tendo sido 

implementado um sistema de recolha de informação junto das empresas com remuneração pelas 

tarifas fixadas administrativamente. Deste modo, são divulgadas mensalmente informações 

actualizadas relativas ao desenvolvimento do sector. A título de exemplo, são apresentados na 

Tabela 4.2 os tarifários aplicáveis às vendas de energia eléctrica das instalações de produção em 

regime especial referentes aos primeiros meses de 2016. 

 

Tabela 4.2 - Preços médios, por mês, das tarifas da produção em regime especial, em Portugal - 
2016 

 

Tecnologia 
Janeiro 

[€/MWh] 

Fevereiro 

[€/MWh] 

Março 

[€/MWh] 

Abril 

[€/MWh] 

Maio 

[€/MWh] 

Junho 

[€/MWh] 

Biogás 112,22 109,76 109,87 112,36 112,6 112,3 

Biomassa 115,92 115,29 114,93 117,15 118,44 118,08 

Cogeração 90,41 88,33 91,87 83,91 83,58 85,06 

Cogeração renovável 94,94 94,96 95,31 94,33 92,75 94,23 

Eólica 98,65 97,7 95,72 97,79 97,3 97,42 

Fotovoltaica 297,34 292,83 292,58 295,88 297 300,06 

Hídrica 96,23 94,69 94,92 97,96 96,33 94,59 

Ondas 0 0 0 0 1 2 

Resíduos Sólidos Urbanos 86,96 85,35 85,94 84,07 88,27 88,96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

Capítulo 5 - Experimentação Controlada e 

Análise de variância 

 

 

 Na presente secção é descrito o método experimental aplicado no estudo da presente 

dissertação. Trata-se de experimentação controlada, com o objectivo de validar e suportar as 

hipóteses inerentes às experiências computacionais (descritas no próximo capítulo). É ainda descrito 

o teste estatístico para análise de resultados experimentais que consiste na análise de variância.  

 Este capítulo é resultado de um estudo aprofundado sobre a melhor abordagem para analisar 

resultados experimentais. 
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5.1 Experimentação Controlada 

 

 A experimentação controlada, inicialmente muito usada nas áreas de economia e psicologia 

social, passou também a ser utilizada na inteligência artificial (IA), a partir do final do século passado, 

devido às características sistemáticas do método [63].  

 Este método baseia-se na selecção e manipulação intencional de características de um 

sistema e na variação aleatória ou mesmo, na preservação constante de outras características do 

sistema, com vista a avaliar e registar o comportamento do mesmo perante as manipulações [64]. 

Neste método são avaliadas as relações causais entre as variáveis. Para isso, uma ou mais variáveis 

independentes são manipuladas pelo experimentador [65].  

 Os principais aspectos para a realização de uma experiência, concretamente as quatro 

grandes tarefas da experimentação controlada, são definidas da seguinte forma [66–68]: 

 

1. Configuração do sistema experimental — atribuir valores aos parâmetros do sistema 

experimental com vista a executar a experiência com sucesso e obter resultados 

significativos. 

2. Construção das variáveis independentes — identificar as variáveis independentes, definir 

níveis para essas variáveis e determinar a sua adequada manipulação. 

3. Construção das variáveis dependentes — identificar e definir valores possíveis para as 

variáveis dependentes e determinar a forma adequada de registar esses valores. 

4. Realização dos ensaios experimentais — consiste em realizar a experiência propriamente 

dita, sendo que o número de ensaios varia de experiência para experiência, tendo em conta 

cada combinação dos vários níveis das variáveis independentes. 

 

 O sistema experimental é caracteristicamente um sistema computacional simples, que possui, 

por norma, um conjunto de parâmetros experimentais pré-definidos que permitem controlar o 

comportamento do sistema e cujos valores são da responsabilidade do experimentador. 

  

 Relativamente ao conceito de variáveis experimentais, estas são classificadas como variáveis 

independentes e dependentes. As variáveis independentes são aquelas que o experimentador 

manipula directamente, admitindo e acreditando que exercem um efeito sobre outras variáveis. Estas 

variáveis estão, normalmente, contidas numa gama limitada de valores, que se designam por níveis, 

definidos pelo experimentador. As variáveis dependentes, não estão sob o controlo do 

experimentador, e este acredita que possam ser influenciadas ou apresentarem uma relação com 

uma ou mais variáveis independentes. Tipicamente, as variáveis dependentes são facilmente 

mensuráveis.  

 Tendo em conta as variáveis independentes e dependentes características de cada 

experiência, é possível inferir que exista uma causalidade entre ambas. A relação entre uma variável 

independente e uma variável dependente deve ser devida ao impacto da variável independente sobre 
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a variável dependente, pois a variação na variável independente precedeu a variação na variável 

dependente. Não pode ser devido ao impacto de algum outro factor comum a ambas as variáveis, 

porque a variação na variável independente depende apenas do experimentador. 

 

 O método da experimentação controlada pode ainda apresentar mais uma etapa referente a 

um teste preliminar. O teste realiza-se após a tarefa "Construção das variáveis dependentes" com o 

objectivo de realçar o impacto sobre as variáveis dependentes, através da estimativa de valores para 

os parâmetros e do número de ensaios a realizar.  

 

 Às várias tarefas que o experimentador realiza durante cada simulação chama-se ensaio 

experimental. Por outras palavras, um ensaio corresponde a uma simulação do sistema experimental, 

ou seja, consiste em executar uma única vez o programa computacional (simulador MAN-REM, no 

caso da presente dissertação). O conjunto de diversos ensaios é realizado para cada combinação de 

níveis das variáveis independentes, ou no caso de existir apenas uma variável independente, para 

cada nível dessa variável. Como já foi referido, as tarefas de um ensaio variam de experiência para 

experiência. Contudo, as seguintes tarefas estão, tipicamente, envolvidas na execução de um dado 

ensaio: 

 

1. Manipulação das variáveis independentes — para cada grupo de ensaios, fixar uma 

determinada combinação dos níveis dessas variáveis. 

2. Execução do sistema experimental — executar o programa, ou os vários programas que 

constituem o sistema. 

3. Registo dos valores das variáveis dependentes — anotar os valores dessas variáveis em 

ficheiros de resultados. 

 

 Os resultados experimentais compõem-se, para cada grupo de ensaios, através da média 

aritmética dos valores obtidos para as variáveis dependentes, em cada ensaio do grupo. A análise 

dos valores obtidos leva à definição de resultados estatisticamente significativos, que se prende com 

a probabilidade elevada que os resultados apresentam, devido à intervenção e manipulação efectiva 

do experimentador e não de factores externos à experiência. 

 

5.2 Teste de hipóteses 

 

 A aceitação ou rejeição de uma hipótese estatística, tendo em conta resultados 

experimentais, prende-se com a tomada de decisão através do teste de hipóteses. Um procedimento 

para tentar esclarecer alguns aspectos dos fenómenos em estudo consiste em estabelecer 

conjecturas sobre aspectos desconhecidos da distribuição, nomeadamente sobre o valor de um 

parâmetro populacional ou relativo à comparação entre parâmetros de várias populações. A essas 

conjecturas dá-se o nome de hipótese estatística [67]. 
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 O teste de hipóteses é desenvolvido através de quatro tarefas, genericamente: 

 

1. Definir as hipóteses estatísticas — formulação de uma hipótese nula e uma hipótese 

alternativa. 

2. Identificar a estatística de teste e caracterizar a sua distribuição — definir uma estatística para 

verificar a probabilidade e uma hipótese nula e identificar a sua distribuição amostral. 

3. Definir a regra de decisão — definir uma regra que permita determinar a aceitação ou rejeição 

da hipótese nula, através de um valor calculado para a estatística de teste e numa região 

crítica. 

4. Calcular a estatística de teste e tomar a decisão final — determinar um valor para a 

estatística de teste e, consoante esse valor, aplicar a regra de decisão, através da aceitação 

ou rejeição da hipótese nula. 

 O teste de hipóteses consiste em provar, com elevada probabilidade, que uma hipótese    é 

falsa e alternativamente que a hipótese    é válida. À hipótese    dá-se o nome de hipótese nula, 

que geralmente corresponde ao statu quo, sendo uma hipótese que se pretende manter e testar. 

Relativamente à hipótese   , é uma hipótese complementar a   , designando-se como hipótese 

alternativa [69]. 

 Este tipo de teste trabalha com uma estatística de teste que é uma variável que verifica a 

plausibilidade de uma hipótese nula   . Estas estatísticas seguem distribuições (por exemplo, as 

distribuições t-Student e F-Snedcor), quando se admite que a hipótese    é verdadeira. 

 Ao conjunto de valores, W, de uma estatística de teste, que ocorrem com baixa probabilidade 

se    for verdadeira, chama-se região crítica ou região de rejeição. Se o valor calculado pertencer à 

região critica, rejeita-se a hipótese    e aceita-se   . Complementarmente, ao conjunto de valores 

com elevada probabilidade chama-se região de aceitação, aceitando-se    e rejeitando-se   . A 

região crítica é definida, tipicamente, com base num valor crítico (um valor extremo — se a hipótese 

nula for verdadeira, tem uma baixa probabilidade de ocorrer) da estatística de teste para um dado 

nível de significância. O nível de significância (ou valor-p) associado ao valor observado da estatística 

de teste é a probabilidade   de obter este valor ou outro mais desfavorável para a hipótese nula, 

admitindo-a verdadeira. 

 Desta forma, o teste de hipóteses consiste no cálculo de um valor para a estatística de teste e  

consequente regra de decisão, sendo que o resultado final se prende com a aceitação ou rejeição de 

uma hipótese nula. Assim, é possível concluir se os resultados experimentais são estatisticamente 

significativos em termos do nível  , sendo representado por    . 
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5.2.1 Análise de variância 

 

 Análise de variância ou ANOVA (ANalysis Of VAriance) é um procedimento que permite 

comparar parâmetros de duas ou mais populações. A maioria dos testes é referente à comparação 

entre médias de     populações, que conduz a uma decisão acerca de uma hipótese nula: 

                   ( 1 ) 

onde         , representa a média da população  . 

 A hipótese alternativa,   , é definida pela existência de dispersão presente no conjunto de 

dados considerados na amostra. 

 Este modelo estatístico baseia-se no pressuposto de que as   populações são normais e 

possuem variância comum. Assim, são consideradas   amostras casuais e independentes, 

resultantes das   populações, sendo que uma amostra é proveniente de uma população com média 

  , outra amostra é proveniente de uma população com média   , e assim sucessivamente.  

 Cada amostra  ,      , possui dimensão    (ou, considerando uma experiência 

computacional, cada grupo   é constituído por    ensaios), sendo definida a seguinte notação [70]: 

 

1. Em cada amostra  , constituída por    observações, representa-se cada observação 

por    ,        (ou, em cada grupo  , representa-se o resultado de cada ensaio 

por    ); 

2. Em cada amostra  , representa-se a média das    observações por      
 

  
    

  
     

(ou, em cada grupo  , representa-se a média dos    ensaios por      
 

  
    

  
   ); 

3. O número total de observações (ou ensaios) representa-se por       
 
   ; 

4. A média total das observações (ou resultados de todos os ensaios) representa-se por 

    
 

 
      

 
   . 

 

 Tendo em conta a descrição feita no início desta secção sobre as etapas para o teste de 

hipóteses, segue uma especificação das várias tarefas: 

 

1. Definição das hipóteses estatísticas — a hipótese nula e a alternativa definem-se da seguinte 

forma: 

i.               — a média    da população do grupo 1 é igual à média    da 

população que o grupo 2 representa, e assim sucessivamente. As observações não 

são estatisticamente afectadas pela passagem de um nível do factor para outro nível 

diferente. 

ii.          — as médias não são todas iguais. A hipótese    admite que exista uma 

diferença significativa entre médias de, pelo menos, duas populações. Esta hipótese 
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não é escrita na forma:           , uma vez que para rejeitar a hipótese nula, 

não é necessário que todas as médias sejam diferentes. 

 

2. Identificação da estatística de teste e caracterização da distribuição — a estatística de teste é 

definida por: 

   
   

   
                                                                 ( 2 ) 

 

onde     representa a média quadrática entre grupos e     é a média quadrática dentro 

dos grupos. Por sua vez, a média quadrática entre grupos é definida por: 

 

     
   

   
                                                                 ( 3 ) 

 

onde     representa a variação ou soma de quadrados entre grupos (corresponde à soma 

ponderada das variações das médias de cada grupo   , em torno da média global) e     o 

número de graus de liberdade (termos independentes) entre grupos que a variação     

comporta. De forma similar, a média quadrática dentro dos grupos é definida por: 

 

     
   

   
                                                                 ( 4 ) 

 

sendo que     representa a variação ou soma de quadrados dentro dos grupos 

(corresponde à soma das variações das observações      dentro de cada um dos diferentes 

grupos) e     é o número de termos independentes que a variação de     suporta (número 

de graus de liberdade dentro dos grupos). 

 A soma de quadrados entre grupos e dentro dos grupos é dada, respectivamente, 

por: 

 

         
 
                                                                   ( 5 ) 

 

                  
   

   
 
                                                        ( 6 ) 

 

 Relativamente aos números de graus de liberdade entre grupos (   ) e dentro dos 

grupos (   ) são definidos por: 

                                                                    ( 7 ) 

 

                                                                    ( 8 ) 

 

 A distribuição          é a distribuição da estatística de teste, quando a hipótese nula 

é considerada verdadeira. 
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3. Definição da regra de decisão — a regra de decisão é baseada na estatística de teste e no 

cálculo da região crítica, sendo que a região crítica é definida por: 

 

                                                                        ( 9 ) 

 

onde   é o valor calculado para a estatística de teste,   é o nível de significância do teste e 

            é o limiar da distribuição          que tem uma probabilidade   de ser excedido, 

quando    é verdadeira. Desta forma, quando o valor de   for superior a            , para um 

determinado valor de  , a hipótese nula deve ser rejeitada. 

 

4. Cálculo da estatística de teste e tomada de decisão — A decisão final consiste em aceitar ou 

rejeitar a hipótese nula   . Rejeitar    pressupõe que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias das populações.  

A soma de     e     representa-se por     e descreve-se como a variabilidade total das 

observações, sendo que o número de graus de liberdade total     é obtido pela soma de 

    e    . Os resultados obtidos da análise de variância são resumidos numa tabela 

ANOVA, como ilustrado na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Tabela ANOVA (genérica) 
 

Origem da variação Soma de Quadrados Graus de liberdade Médias quadráticas 

Entre grupos                 
   

   
 

Dentro dos grupos                 
   

   
 

Total                       
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Capítulo 6 - Impacto da Incerteza na Previsão 

Eólica e do Fecho do Mercado Diário sobre os 

Preços da Energia 

 

 

 

 Neste capítulo são descritas, em detalhe, duas experiências computacionais, com vista a 

analisar o efeito da energia renovável de produção variável nos preços do mercado diário (em bolsa). 

Mais concretamente, com recurso ao simulador MAN-REM, pretende-se estudar o impacto 

proveniente da licitação de energia eólica no mercado diário bem como potenciais consequências 

correspondentes à variação do fecho de mercado. As ofertas de energia eólica no mercado diário são 

obtidas através de previsões efectuadas 12 a 36 horas antes das horas reais de operação. De forma 

a tentar reduzir o impacto dos erros de previsão, considera-se o fecho de mercado às 12 horas do dia 

D (antes do dia de operação — caso usual), e também às 18 horas do dia D. O método experimental 

é o método de experimentação controlada e os resultados foram analisados estatisticamente através 

da análise de variância. 
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6.1 Introdução 

 

 Neste capítulo são descritas duas experiências computacionais para avaliar o impacto 

provocado pela elevada penetração de energia eólica e pelo fecho de mercado sobre os preços a que 

o mercado se estabelece. Desta forma, é analisado o funcionamento do mercado diário de energia 

eléctrica, sendo que na Experiência I é reproduzido o que efectivamente se verifica no mercado para 

um dado dia, e na Experiência II é criado um sistema fictício e meramente empírico com vista a tentar 

obter resultados efectivos sobre a influência nos preços de mercado. 

 O trabalho desenvolvido assenta na utilização de dados reais de produção eólica obtidos de 

um parque eólico localizado em Portugal, no ano de 2009. Através de uma ferramenta de previsão de 

produção eólica, desenvolvida e estudada pelo LNEG
7
, obtiveram-se duas previsões de produção 

eólica para duas horas diferentes do dia anterior ao de produção real (12 horas e 18 horas).  

 Consoante os erros que essas previsões apresentam face à produção real, e o fecho de 

mercado, são formuladas duas hipóteses para avaliar o impacto sobre os preços de mercado.  

 Os sistemas multi-agente revelam-se efectivamente uma ajuda na análise do mercado de 

energia, aproximando-se da realidade, não só em termos económicos, mas também em termos 

comportamentais e estruturais. Assim, o uso do software de simulação de mercado MAN-REM 

permite gerir a complexidade do mercado de energia, lidando com desafios relacionados com os 

modelos de mercado e contratos, bem como com a definição de propostas de compra e venda de 

energia para o dia seguinte. 

 Desta forma, com recurso ao simulador referido, são realizados aproximadamente 150 

ensaios (Tabela A.1) que, de acordo com a experimentação controlada e análise de variância, exigem 

a realização das seguintes tarefas: 

 Executar (correr) o simulador MAN-REM com as características referentes a cada dia 

considerado; 

 Registar os resultados de cada simulação (correspondentes a cada uma das previsões); 

 Avaliar os resultados obtidos. 

  

6.2 Previsão da Produção de Energia Eólica 
 

 A energia eólica, sendo uma fonte de energia renovável com produção variável — em 

literatura inglesa: variable generation (VG), tem características únicas comparada com a energia 

produzida em centrais tradicionais. Apresenta como particularidade o facto dos custos fixos serem 

significativos (contrariando os custos marginais variáveis próximos de zero ou mesmo nulos), bem 

como características diárias e sazonais únicas, e ainda um aumento da variabilidade e incerteza da 

carga, uma vez que a potência disponível apenas consegue ser parcialmente prevista em todos os 

                                                           
7
 As previsões de energia eólica foram realizadas no LNEG e disponibilizadas ao aluno para a realização do 

estudo da presente Dissertação. 
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horizontes temporais [59]. Com vista a contornar esta variabilidade e a reduzir a incerteza, utilizam-se 

ferramentas de previsão. 

 Não sendo o principal foco deste trabalho, será abordada, de seguida, a metodologia utilizada 

para o cálculo da previsão da produção de energia eólica, com base nos dados reais do parque eólico 

português, supracitado. 

 Ao longo dos últimos anos tem havido uma evolução significativa nos modelos de previsão da 

produção de energia eólica, e os vários métodos existentes podem classificar-se como [71]: modelos 

estatísticos, modelos NWP (Numerical Weather Prediction), ou uma combinação de ambos. Os 

modelos NWP têm-se revelado uma ferramenta muito importante para a previsão da produção eólica 

nos mercados de energia eléctrica. No entanto, estas previsões podem apresentar erros, provocados 

não só por falhas na parametrização física dos próprios modelos (como condições iniciais e de 

fronteira), mas também devido à topografia e rugosidade do terreno.  

 Neste trabalho, para obter previsões determinísticas da produção de energia eólica foi 

considerado o método K-nearest neighbor (K-NN) [72]. Este método apresenta uma implementação 

fácil, é eficiente, e o facto de considerar uma abordagem não-paramétrica (ou seja, não existem 

parâmetros, independentemente da dimensão dos dados, sendo a única incógnita o valor de K), faz 

com que não haja necessidade de definir as distribuições das variáveis a prever. Consequentemente, 

o método K-NN é uma ferramenta muito usada na previsão de energia eólica. 

 Na metodologia K-NN, a previsão da produção de energia eólica num determinado período 

pode ser obtida a partir de valores de produção eólica (para valores padrão de K), para condições 

climatéricas análogas, mas de eventos passados, já que se considera que a circulação atmosférica 

desencadeia o mesmo impacto local. Os graus de liberdade são limitados e filtrados, representando 

apenas ruído, e obtêm-se através de uma análise às componentes principais, uma vez que uma 

preocupação associada a esta metodologia se prende com a necessidade de um longo período de 

observações para determinar um número razoável de eventos semelhantes, em larga escala [72]. A 

fim de determinar o número de componentes principais que devem ser retidas, foi usada uma análise 

de sensibilidade baseada no critério (de teste) de North [73], para cada variável meteorológica. Esta 

abordagem foi realizada desprezando os locais com baixa correlação nas componentes principais 

retidas, através da identificação dos principais modos de variação espaço-temporais. A estimativa do 

grau de semelhança com cada evento passado foi baseada na distância Euclidiana, considerando-se 

uma matriz de trajectória que contém o estado da atmosfera nos tempos anteriores:  

 

                   
   

   
 
                        ( 10 ) 

 

em que    é a distância Euclidiana,        o vector com n componentes principais retidas dos dados de 

NWP para uma dada hora (t) da previsão,      é o vector com n componentes principais retidas dos 

dados históricos de NWP e    é o número de atrasos na matriz de trajectória. 

 Depois de múltiplos testes realizados com dados relativos a dois anos por forma a explorar o 

impacto da selecção de diferentes parâmetros, por exemplo, numa gama próxima do valor de K, 
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definiu-se a matriz de trajectória com um atraso de três horas, identificando a trajetória determinada 

com base nas três primeiras componentes principais da velocidade do vento, componente longitudinal 

do vento e pressão atmosférica. Para o valor de K, foi definido o número 10, de acordo com o erro 

quadrático médio normalizado e a correlação de valores. 

 

6.3 Experiência I  

 

 Para testar o impacto da incerteza da previsão da energia eólica e da hora de fecho de 

mercado foram realizadas experiências computacionais de acordo com o método da experimentação 

controlada. É feita, de seguida, uma descrição das hipóteses consideradas, do processo experimental 

seguido, das variáveis dependentes e independentes, bem como dos parâmetros experimentais 

utilizados na primeira experiência. 

 

6.3.1 Hipóteses Experimentais 

 

 O principal objectivo deste estudo é examinar o efeito de erros de previsão de produção de 

energia eólica e da variação da hora de fecho do mercado diário sobre os preços a que este se 

estabelece. É ainda avaliado o impacto no modelo actual do mercado diário, cujo fecho ocorre às 12 

horas. As hipóteses experimentais são as seguintes:  

 Hipótese 1: Para erros elevados de previsão da produção de energia eólica, fechar o mercado 

       diário às 12 horas ou às 18 horas (considerando uma previsão revista) conduz a 

       preços significativamente diferentes para a energia. 

 Hipótese 2: Para erros baixos de previsão da produção de energia eólica, fechar o mercado 

        diário às 12 horas ou às 18 horas (considerando uma previsão revista) conduz a 

        preços similares (não estatisticamente diferentes) para a energia. 

 

6.3.2 Sistema Experimental 

 

 Com o intuito de uma maior aproximação à realidade, os agentes produtores são 

estabelecidos de acordo com a produção real em Portugal. A Tabela 6.1 descreve a divisão, em 

termos de potência instalada, das várias tecnologias em Portugal, no ano de 2009. A quantidade de 

energia de cada agente produtor (representado por um agente computacional no sistema MAN-REM) 

varia, de acordo com a produção anual. 

 Para os diversos cenários, consideraram-se treze agentes computacionais, representando 

centrais de produção com características específicas, apresentando diferentes custos de produção 

bem como diferentes tecnologias, sendo que nove apresentam uma produção em regime ordinário e 

as restantes são referentes à produção em regime especial (PRE). 
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 Tabela 6.1 - Características das produções em Portugal, em 2009 [74]  

 

Tecnologia 
Capacidade instalada 

2009 [MW] 

Eólica - PRE 3357 

Carvão 1776 

Gás Natural 3036 

Hídrica - PRO 4578 

Fotovoltaica - PRE 75 

Hídrica - PRE 405 

Térmica - PRE 1631 

Fuel 1476 

 

 

   

 Assim, a produção é dividida por vários agentes computacionais, conforme consta na Tabela 

6.2. O grupo referente ao recurso energético carvão é constituído por dois agentes e o mesmo se 

verifica com o grupo do gás natural. Relativamente à produção hídrica, um agente representa a 

produção das albufeiras e outro dos fios de água. São ainda adicionados dois agentes produtores 

para colmatar as diferenças entre a previsão das 12 horas e das 18 horas, cuja tecnologia irá variar, 

dependendo da tecnologia que define o preço de mercado para cada dia, ou seja, conforme a última 

tecnologia que entra na curva de oferta. As produções em regime especial apresentam, cada uma 

delas, um único agente. Desta forma, da análise dos diagramas disponibilizados online pela REN
8
, 

estabelece-se a produção das várias tecnologias em função da sua potência instalada, numa 

determinada hora. 

 O agente produtor de energia eólica representa um parque eólico português, com uma 

capacidade máxima instalada de aproximadamente 250 MW. Comparando-se a produção real da 

central eólica e a produção eólica total diária em Portugal, é calculado um factor de escala a partir do 

qual serão apresentadas as previsões de produção eólica para as 12 horas e as 18 horas 

(dimensionando, igualmente, os agentes a participar na simulação). Especificando, para que a 

produção do parque eólico português esteja na mesma dimensão que as diversas produções em 

Portugal, calcula-se um factor de escala, reflectindo-se nos dados das previsões. 

                                                           
8
 http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoExploracao/Paginas/EstatisticaDiariaDiagrama.aspx 
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Tabela 6.2 - Divisão de agentes pelas tecnologias 

 

Tecnologia Tipo de Agente 

Eólica - PRE GenCo renovável 

Carvão 
GenCo convencional 

GenCo convencional 

Gás Natural 
GenCo convencional 

GenCo convencional 

Hídrica - PRO 
GenCo convencional 

GenCo convencional 

Fotovoltaica - PRE GenCo renovável 

Hídrica - PRE GenCo renovável 

Térmica - PRE GenCo renovável 

Fuel GenCo convencional 

Térmica/Hídrica  
GenCo convencional 

GenCo convencional 
 

 

 Em 2009, a potência eólica representava 20% da potência total ligada no Sistema Eléctrico 

Nacional [75]. Dos dados referentes ao parque eólico, são apenas considerados os dias em que se 

verifica elevada penetração de energia eólica no sistema eléctrico português, ou seja são tidos em 

conta dias em que a comparação entre a produção eólica nacional e o mix energético das várias 

tecnologias superam a percentagem de 20%. Para essa verificação, são analisados, hora a hora, os 

diagramas de carga da REN, conforme ilustrado na Figura 6.1. 

 Os preços de licitação dos agentes produtores são definidos considerando os preços reais do 

mercado ibérico (MIBEL) e garantindo que as ofertas diferem entre as tecnologias. Exemplificando 

com uma dada hora do dia 7 de Novembro de 2009 [76], Figura 6.2, constata-se que o preço de 

mercado se estabelece em 20,00€/MWh, ou seja, o preço da energia no mercado é coincidente com 

o preço da última tecnologia a entrar na licitação de oferta de energia. Essa tecnologia assume este 

valor (custo marginal) e as restantes tecnologias licitam a um preço inferior, considerando os 

patamares ilustrados na curva de oferta. Cada um dos agentes assumirá um preço médio consoante 

os patamares existentes e obedecendo à ordem de mérito do dia considerado, elucidada por 

diagramas conforme a Figura 6.1, sendo portanto essencial fazer uma correspondência entre os 

patamares em que cada tecnologia licita (Figura 6.2) e a ordem com que surgem na curva da ordem 

de mérito (Figura 6.1). 
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Figura 6.1 - Diagrama de Consumo Total, dia 7 de Novembro de 2009 [77] 

 
   

 Desta forma, é notório o efeito de ordem de mérito — tecnologias como o vento, que têm 

elevados custos de investimento, mas baixos preços marginais, surgem na posição mais baixa da 

curva, seguidas pelas fontes de energia nuclear e carvão. No topo da curva de oferta estão as 

tecnologias de gás, pois têm os maiores custos marginais. As licitações para tecnologias hídricas são 

geralmente consideradas estratégicas e dependem da água disponível, de modo que não têm uma 

posição fixa na curva de ordem de mérito.  

 Para as diferentes tecnologias de produção em regime especial, considerou-se um custo 

marginal nulo. Este valor representa apenas o custo inerente à produção de mais um MWh, não 

sendo representativo o custo normalizado de energia (LCOE) associado à geração eólica onshore. 

Com efeito, não são tidos em conta o elevado investimento inicial, despesas de operação e 

manutenção, ou outros gastos associados aos parques eólicos. 

 

 

Figura 6.2 - Curvas de oferta e procura (antes e depois dos ajustes do operador de mercado), 

publicado pelo OMIE, dia 7 de Novembro de 2009, hora 7:00 [76]. 
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 Relativamente aos agentes (computacionais) retalhistas, responsáveis pelas ofertas de 

compra de energia, são considerados quatro agentes. A procura média atribuída a cada retalhista é 

dividida pelos diferentes agentes segundo a percentagem ilustrada na Figura 6.3: 50% da procura é 

da responsabilidade de um agente, 25% fica a cargo de outro agente e os dois agentes restantes 

ficam com a percentagem de 12.5% da procura, cada um. Esta distribuição foi assumida tentando 

aproximar a curva da procura dos diagramas de carga, uma vez que a falta de dados relativamente 

ao número de agentes retalhistas que participam no mercado levou a esta aproximação.  

 Para diminuir as discrepâncias entre o mercado real e a simulação, os valores da procura são 

coincidentes com as variações do consumo nacional, disponibilizadas pela REN. A potência de carga 

atribuída a cada retalhista é também afectada pelo factor de escala supra mencionado, para existir 

uma equivalência com o parque eólico português.  

  Os preços de energia envolvidos nas licitações dos retalhistas aproximam-se dos preços 

licitados diariamente no MIBEL, apresentando o valor máximo de 180,00€/MWh [76]. 

 

6.3.3 Variáveis Independentes e Variável Dependente 

 

 Nesta experiência são consideradas duas variáveis independentes: o fecho de mercado (a 

acontecer às 12 horas ou às 18 horas) e o erro das previsões de produção eólica face à produção 

real do parque. As percentagens equivalentes a um erro elevado ou baixo são referenciadas em 

função de 2/3 da produção máxima do parque, correspondendo a um erro elevado a gama de valores 

superior a 25%, para a previsão das 12 horas, enquanto que um erro baixo é relativo a valores 

inferiores a 15%. Na Tabela 6.3 mostram-se as percentagens equivalentes a um erro elevado e baixo. 

 A variável dependente é o preço que o mercado regista a cada hora, não estando os seus 

valores sob controlo do experimentador.  

  

 
 

Figura 6.3 - Percentagem de potência de carga por agente retalhista 
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  Tabela 6.3 - Percentagens de erro das previsões face à produção eólica real do parque 

 

Parâmetro Experimental Gama de valores (%) 

Percentagem para definir Erro Elevado [25, 100] 

Percentagem para definir Erro Baixo [0, 15] 
 

 

 O principal objectivo deste estudo é examinar o efeito que a previsão de produção da energia 

eólica e o horário de fecho de mercado provoca nos preços de energia (e no modelo actual que 

estabelece o horário de fecho às 12 horas). 

 

6.3.4 Método Experimental 

 

 Tendo em conta os dados de produção eólica do parque português e a respectiva produção  

total nacional para certas horas do dia, são considerados apenas os dias com alta penetração de 

energia eólica (conforme referido anteriormente, alta penetração corresponde a uma percentagem 

superior a 20%). 

 O método experimental pode ser especificada para quatro potenciais grupos de ensaios. A 

cada grupo corresponde um nível específico de cada uma das variáveis independentes. A Tabela 6.4 

apresenta as características de cada grupo. No entanto, são apenas estudados dois desses grupos, 

uma vez que são desprezados os grupos que apresentam uma percentagem alta de erro para a 

previsão da produção eólica às 18 horas (grupos 1 e 3). Pretende-se, de facto, estudar os efeitos dos 

erros da produção eólica, que se supõem serem menores à medida que se for diminuindo o espaço 

temporal entre a previsão e o real. Porém, na prática, devido a características e configurações 

inerentes ao modelo de previsão, isso possa não acontecer. 

 Segundo a descrição pormenorizada dos agentes produtores e retalhistas considerados para 

o caso de estudo, é apresentado, em detalhe, o método experimental. Consideram-se as seguintes 

etapas: 

  

1. Escolher um dia com alta penetração de energia eólica a uma determinada hora; 

2. Manipular a variável independente (horário de fecho do mercado fixado para as 12 horas); 

3. Avaliar a variável independente (erro de previsão); 

4. Executar o sistema experimental (correr o sistema multi-agente MAN-REM); 

5. Medir a variável dependente (preço de mercado); 

6. Repetir a partir do passo 3, para a variável independente (horário de fecho do mercado fixado 

às 18 horas). 
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 Tabela 6.4 - Potenciais grupos experimentais e suas principais características 

 

Grupos Previsão 12 horas Previsão 18 horas Hipótese 

1 
Erro Alto 

Erro Alto 

1 
2 Erro Baixo 

3 
Erro Baixo 

Erro Alto 

2 
4 Erro Baixo 

 

 

   

 Assim, os vários ensaios iniciam-se com a verificação da elevada penetração de energia 

eólica em determinadas horas de um dia escolhido ao acaso de entre os dados relativos ao ano de 

2009. Posteriormente, é manipulada a variável independente relativa ao fecho de mercado, fixando-o  

às 12 horas. Através da análise das diferenças entre a produção real e a previsão eólica, 

exemplificada pela Figura 6.4, é definido o valor da outra variável independente, referente ao erro, 

ficando definido a que grupo pertence um dado ensaio. Com efeito, é simulado o sistema 

experimental, através do software MAN-REM, e medida a variável dependente — preço do mercado. 

O processo é repetido, para o mesmo dia, tendo em conta a previsão das 18 horas, sendo 

posteriormente comparados os preços de mercado em cada previsão (ver secção seguinte —  6.3.5).   

 

 

 
Figura 6.4 - Produção real e previsões de produção de energia eólica, dia 7 de Novembro de 2009 
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6.3.5 Resultados Experimentais 
 

 Com vista a avaliar os resultados obtidos, recorreu-se à análise de variância [66]. Esta análise 

visa, fundamentalmente, verificar se existe uma diferença significativa entre as médias dos ensaios 

dos dois grupos referentes a cada hipótese e, simultaneamente, averiguar se os factores exercem 

influência na variável dependente — preço do mercado. Aplicando este procedimento, é possível 

testar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os preços simulados dos 

diferentes grupos. 

 Tendo em conta os dados disponíveis de produção de energia eólica do parque considerado, 

foram escolhidas três horas (2:00, 7:00 e 22:00) para representar casos de alta penetração e um 

elevado erro em relação às previsões com fecho de mercado ocorrido às 12:00 horas. Para o erro 

baixo, foram selecionadas as 0:00, 5:00 e 17:00 horas, por serem as mais representativas e com 

maior número de ocorrências das características pretendidas, segundo as condições desejadas. 

 Recorrendo aos ensaios realizados para suportar as hipóteses apresentadas, avaliaram-se 

estatisticamente as médias das amostras, através da análise de variância. 

 

 A título ilustrativo, escolheu-se um dia (7 de Novembro de 2009) para comprovar e 

exemplificar os resultados desta experiência, correspondente a uma elevada penetração e um erro 

alto (onde se verificam, nas 3 horas consideradas, as condições para apoiar a hipótese 1).  

 Conforme a Tabela 6.5, é possível visualizar a diferença de preços entre as duas previsões, 

nas horas consideradas. 

 Para a hipótese referente a um erro baixo, considera-se o dia 22 de Janeiro de 2009 

exemplificativamente. Assim neste dia, para a hora 0:00 verifica-se uma similaridade nos preços, 

contribuindo para comprovar a hipótese considerada, conforme os resultados apresentados na 

Tabela 6.6. 

 Analisando detalhadamente os resultados conseguidos após a realização dos vários ensaios 

para os dias considerados, é possível concluir que as hipóteses são corroboradas (ver Tabela 6.7).  
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Tabela 6.6 - Resultados da simulação da Experiência I: preço de mercado para previsão das 12 e 18 

horas, com erro baixo, 22 de Janeiro de 2009 

 

Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

 Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

00 40,00 40,00  12 55,00 55,00 

01 42,00 44,00  13 54,00 54,00 

02 37,00 34,00  14 54,00 51,00 

03 34,00 37,00  15 52,00 49,00 

04 36,00 31,00  16 52,00 49,00 

05 33,00 26,00  17 53,00 50,00 

06 41,00 38,00  18 55,00 52,00 

07 49,00 49,00  19 64,00 62,00 

08 52,00 52,00  20 68,00 65,00 

09 55,00 55,00  21 68,00 66,00 

10 55,00 55,00  22 61,00 61,00 

11 40,00 40,00  23 56,00 56,00 
 

 

Tabela 6.5 - Resultados da simulação da Experiência I: preço de mercado para previsão das 12 e 18 

horas, com erro elevado, 7 de Novembro de 2009 

 

Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

 Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

00 41,00 38,00  12 30,00 30,00 

01 47,00 47,00  13 31,00 31,00 

02 48,00 40,00  14 33,00 33,00 

03 39,00 39,00  15 25,00 25,00 

04 33,00 33,00  16 24,00 24,00 

05 30,00 30,00  17 30,00 25,00 

06 28,00 22,00  18 46,00 46,00 

07 29,00 23,00  19 55,00 55,00 

08 27,00 27,00  20 52,00 52,00 

09 27,00 27,00  21 50,00 45,00 

10 28,00 28,00  22 43,00 38,00 

11 28,00 28,00  23 39,00 39,00 
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Tabela 6.7 - Resultados simulados da Experiência I 
 

Hipótese Hora 
Número de 

Testes 

Média de Preços 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Média de Preços 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

1 

2:00 24 39,96 32,71 

7:00 30 43,07 36,10 

22:00 25 48,16 43,52 

2 

0:00 28 34,96 34,00 

5:00 25 26 23,56 

17:00 19 38,58 36,63 
 

 

 Na Tabela 6.7, encontram-se os resultados da simulação para as previsões das 12 e 18 

horas.  Quanto à hipótese 1, realizaram-se 24 testes referentes às 2:00 da manhã, 30 para as 7:00 e 

25 para as 22:00 horas. Cada um destes testes corresponde a uma simulação do sistema 

experimental MAN-REM, diferente para cada dia (e consequentemente diferente para cada ensaio 

realizado). Na Tabela 6.7 é apresentada uma média dos resultados obtidos nas simulações para o 

preço de mercado e pode concluir-se que a hipótese 1 é suportada: os resultados são 

estatisticamente diferentes. Desta forma, é possível interpretar os resultados consoante a hipótese 

elaborada: quando a diferença entre as previsões de produção de energia eólica e a produção real é 

superior a 25%, há diferenças estatisticamente significativas nos preços a que o mercado se 

estabelece, consoante a hora de fecho de mercado. 

 Tendo como foco, uma das horas examinadas para os vários testes, por exemplo a hora 7:00, 

assumindo para a dimensão de análise        , obtemos             , sendo este valor excedido 

pelo valor observado para a estatística de F. Pode então concluir-se que a hipótese de igualdade das 

médias entre os dois grupos de preços é nitidamente de rejeitar. Aliás, o nível de significância (valor-

p) é 0.006348, isto é, inferior ao limiar de significância de 0.007. Especificando, por exemplo para a 

hora 7:00, comprova-se, através da Tabela ANOVA, que é possível concluir sobre a existência de 

diferenças significativas, conforme se constata na Tabela 6.8. Desta forma, a hipótese 1 é suportada, 

conforme a descrição pormenorizada da Tabela 6.10. 

 Em relação à hipótese 2, foram realizados 28 testes no simulador MAN-REM para a hora 0:00 

da manhã, 25 para a hora 5:00 e 19 para a hora 17:00. Desta forma, verificou-se que a média dos 

preços resultantes dos vários testes não são estatisticamente diferentes para cada um dos horários 

de fecho do mercado. Esses resultados são demonstrados por uma análise de variância, explícita e 

desenvolvida seguidamente. 

 Relativamente à hipótese 2, a análise de variância permite validar o pressuposto da 

homogeneidade de variâncias. Por exemplo, às 0:00 conforme indicado na Tabela 6.9, pode 

constatar-se que as variâncias subjacentes à segunda hipótese são muito próximas. Detalhadamente 

na Tabela 6.10, verifica-se que o valor-p é igual a 0.67759, superior ao nível de significância       . 
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Tabela 6.8 - Tabela ANOVA, para a hora 7:00, hipótese 1 - Experiência I 
 

Origem da variação Soma de Quadrados Graus de liberdade Médias quadráticas 

Entre grupos                              

Dentro dos grupos                              

Total                           

 

 

  
Tabela 6.9 - Tabela ANOVA, para a hora 0:00, hipótese 2 - Experiência I 

 

Origem da variação Soma de Quadrados Graus de liberdade Médias quadráticas 

Entre grupos                            

Dentro dos grupos                              

Total                           

 

 

   

Tabela 6.10 - Resultados da Experiência I, com base na Análise de Variância 
 

Hipótese Hora F      Valor-p 

1 

2:00 9.532 9.183 0.004 0.003 

7:00 8.021 7.819 0.007 0.006 

22:00 12.595 12.286 0.001 0.0008 

2 

0:00 0.175 4.019 0.05 0.678 

5:00 0.555 4.043 0.05 0.460 

17:00 0.715 4.113 0.05 0.404 
 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 Tabela 6.11 - Variações dos resultados da hipótese 1 

 

Variações de resultados Experiência I 

Maior variação de preços entre a Previsão específica das 12h e a Previsão 

Revista das 18h [%] 
22 

Menor variação de preços entre a Previsão específica das 12h e a Previsão 

Revista das 18h [%] 
0 

Variação média de preços entre a Previsão específica das 12h e a Previsão 

Revista das 18h [%] 
12.59 

 

 

 Numa perspectiva de discussão dos resultados, após a realização de cerca de 80 ensaios 

(Tabela A.1), para cada uma das previsões de energia eólica, é possível avaliar a maior (22%) e 

menor (0%) variação de preços entre cada uma das simulações relativas às duas previsões. Estas 

variações são referentes à hipótese 1, uma vez que se verifica, neste caso, que a incerteza da 

previsão na produção de energia eólica e o fecho do mercado diário exercem um efeito significativo 

sobre os preços da energia. Assim sendo, será a hipótese em que, efectivamente, é notória a 

variação de preços, conforme se verifica na Tabela 6.11. 

 Desta forma, na Figura 6.5 (a, b e c) são apresentados todos os resultados dos preços diários 

obtidos através das simulações realizadas, relativas à hipótese 1, para cada uma das horas 

analisadas. Os resultados são referentes aos preços das simulações da previsão eólica às 12 horas e 

às 18 horas, sendo comparadas com o preço real a que o MIBEL se estabelece. São apenas 

apresentados, detalhadamente, os resultados da hipótese 1, uma vez que é a hipótese que apresenta 

significado para ser analisada, já que é notório o efeito das variáveis independentes sobre a variável 

dependente inerente a todo este processo experimental.  

 Na Figura 6.6 (a, b e c) são apresentadas as diferenças entre os preços gerados pelas 

simulações referentes às previsões. Esta análise é feita através de um balanço entre o preço real 

obtido a partir do MIBEL e o volume de cada uma das previsões, bem como do volume da produção 

real de energia eólica. Esta relação é denominada receita e é calculada da seguinte forma: 

 

                                                                              ( 11 ) 

                                                                                  ( 12 ) 

                                                                                  ( 13 ) 

 

 A análise das receitas é um parâmetro que permite avaliar o efeito do erro associado às 

previsões, e como era expectável, as receitas esperadas com os volumes das previsões feitas às 18 

horas foram mais próximas da receita real, comparativamente com as receitas esperadas com as 

previsões feitas às 12 horas. 

 Os resultados de todos os dias simulados, referentes à hipótese 2, encontram-se em anexo 

(Figura A.1 à Figura A.3). 
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(a) Resultados dos dias simulados comparando com o preço real de mercado, hora 02:00. 

 

 
(b) Resultados dos dias simulados comparando com o preço real de mercado, hora 07:00. 

 

 
(c) Resultados dos dias simulados comparando com o preço real de mercado, hora 22:00. 

 
Figura 6.5 - Comparação dos preços simulados com o preço real de mercado 
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(a) Receita relativa das previsões comparando com a receita real, hora 02:00 

 

 
(b) Receita relativa das previsões comparando com a receita real, hora 07:00 

 

 
 (c) Receita relativa das previsões comparando com a receita real, hora 22:00 

 
Figura 6.6 - Comparação das receitas das previsões relativamente à receita da produção real  
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6.4 Experiência II 

 
 Nesta segunda experiência, o principal objectivo foi tornar mais sólidas e robustas as 

conclusões da Experiência I. Desta forma, e tal como na Experiência I, tem-se por base os dados 

reais de produção em Portugal. Nesta experiência, tudo é mantido de acordo com a descrição da 

Experiência I, com excepção das seguintes secções: Sistema Experimental e Resultados. É também 

uma experiência para avaliar o impacto da incerteza na previsão de produção de energia eólica e as 

possíveis consequências do fecho de mercado nos preços a que este se estabelece. 

  

6.4.1 Sistema Experimental  
 

 No sistema experimental são considerados igualmente treze agentes computacionais do lado 

da oferta, divididos pelas tecnologias, bem como quatro agentes retalhistas. No entanto, foram 

alteradas as suas características para mais facilmente se estudar o impacto e a significância dos 

resultados obtidos na primeira experiência.  

 Para cada agente foi feita uma média da energia real produzida nos meses com mais dias 

utilizados na primeira experiência (ou seja, de Outubro a Dezembro) e mantida a ordem de mérito 

mais verificada nesse mesmo período (pre's, carvão, gás natural, albufeira, fio de água e fuel). As 

licitações atribuídas a cada agente foram também mantidas de dia para dia, tendo sido obtidas pelas 

médias verificadas. Desta forma, apenas a produção de energia eólica varia de dia para dia. 

 Esta experiência considera um sistema experimental mais controlado, porque as variações 

entre os dias são unicamente da responsabilidade da energia eólica. É possível concluir, de forma 

mais robusta, que os erros de previsão e a hora de fecho do mercado têm efectivamente influência 

nos preços de mercado. Assim, as diferenças relativamente à experiência I devem-se à: 

 

 Não alteração do sistema experimental referente a todos os dias analisados; 

 Variação introduzida, apenas, pela variação das previsões de energia eólica para as duas 

horas consideradas para o fecho de mercado. 

  

 De realçar que, ao serem consideradas médias de produções reais, em vez de produções 

diárias reais, se está a considerar um sistema que se afasta da realidade (em comparação com o 

sistema considerado na Experiência I). No entanto, o sistema é mais controlado, permitindo, nessa 

perspectiva, tirar conclusões que se podem vir a revelar muito interessantes. 

 É apresentada na Tabela 6.12, para uma dada hora (7 da manhã), a descrição 

pormenorizada de cada agente, tendo em conta o referido acima. 
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Tabela 6.12 - Características dos agentes usados na Experiência II, para a hora 7:00 

 

Agente Quantidade [MW] Preço [€/MWh] 

Carvão_1 792.82 8.27 

Carvão_2 396.41 3.27 

Gás Natural_1 641.09 18.27 

Gás Natural_2 320.55 13.27 

Albufeira 376.24 23.27 

Fio de água 373.78 29.27 

Fotovoltaica - PRE 0.107 0.00 

Hídrica - PRE 121.59 0.00 

Térmica - PRE 698.42 0.00 

Fuel 20.12 34.27 

Térmica/Hídrica  243.23 38.27 

Térmica/Hídrica 2054.14 46.27 
 

 

   

6.4.2 Resultados Experimentais 

 

 Para a análise desta segunda experiência, são considerados os mesmo dias da Experiência I.  

 Assim, para o mesmo dia exemplificativo da Experiência I, referente à hipótese 1, é possível 

concluir que duas das horas consideradas apresentam diferenças nos preços correspondentes às 

diferentes previsões. A hora que não apresenta diferença — 22 horas — tem a ver com o facto da 

média dos agentes usados na simulação não ser justificativa ou suficientemente abrangente para se 

obter diferença entre as previsões das 12 e 18 horas. No entanto, noutros dias considerados com as 

características coincidentes com este mesmo dia, verificam-se diferenças nesta hora, de tal forma 

que através da análise de variância é possível justificar e comprovar, significativamente, as diferenças 

de preços existentes.  

 Nas Tabela 6.13 e Tabela 6.14 são apresentados os resultados obtidos para os mesmos dias, 

exemplificativos, referidos na Experiência I, relativos a um erro alto e erro baixo, respectivamente.  
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Tabela 6.14 - Resultados da simulação da Experiência II: preço de mercado para previsão das 12 e 

18 horas, com erro baixo, 22 de Janeiro de 2009 

 

Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

 Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

00 28,1 28,1  12 27,1 27,1 

01 20,6 20,6  13 31,29 25,29 

02 6,93 3,93  14 30,08 24,08 

03 2,84 2,84  15 29,32 23,32 

04 2,35 2,35  16 29,51 23,51 

05 3,99 3,99  17 31,67 25,67 

06 14,19 9,19  18 37,68 37,68 

07 29,27 23,27  19 48,31 48,31 

08 22,91 22,91  20 42,9 42,9 

09 24,64 24,64  21 41,28 41,28 

10 31,88 31,88  22 34,81 34,81 

11 26,32 26,32  23 23,69 23,69 
 

Tabela 6.13 - Resultados da simulação da Experiência II: preço de mercado para previsão das 12 e 

18 horas, com erro alto, 7 de Novembro de 2009 

 

Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

 Hora 

Preço 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Preço 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

00 22,1 17,1  12 33,1 27,1 

01 20,6 20,6  13 31,29 25,29 

02 12,93 6,93  14 24,08 24,08 

03 2,84 2,84  15 23,32 23,32 

04 2,35 2,35  16 23,51 18,51 

05 8,99 3,99  17 31,67 25,67 

06 14,19 9,19  18 37,68 31,68 

07 23,27 18,27  19 48,31 48,31 

08 28,91 22,91  20 42,9 42,9 

09 30,64 24,64  21 41,28 35,28 

10 31,88 25,88  22 34,81 34,81 

11 32,32 32,32  23 29,69 23,69 
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 Tabela 6.15 - Resultados simulados da Experiência II 
 

Hipótese Hora 
Número de 

Testes 

Média de Preços 

Previsão 12h 

[€/MWh] 

Média de Preços 

Previsão 18h 

[€/MWh] 

1 

2:00 24 21,85 13,89 

7:00 30 40,40 35,34 

22:00 25 46,53 42,89 

2 

0:00 28 27,14 25,89 

5:00 25 16,76 15,16 

17:00 19 33,62 31,99 
 

 

 Para as duas hipóteses referentes à experiência II, os mesmos dias (e, portanto, o mesmo 

número de testes) foram simulados no sistema MAN-REM, conforme aconteceu na experiência I. 

 Nesta segunda experiência, é igualmente possível concluir que as hipóteses consideradas 

são suportadas pelos resultados dos vários ensaios, conforme ilustrado na Tabela 6.15. 

 Na hipótese 1, verifica-se que há diferenças significativas entre as médias dos preços 

simulados, para os diferentes dias, para o fecho do mercado às 12 horas ou às 18 horas. 

 Os resultados da hipótese 2 indicam que os preços são significativamente aproximados entre 

a previsão das 12 horas e das 18 horas, considerando igualmente a média dos resultados obtidos 

para o preço a que o mercado se estabelece para cada uma das simulações, tendo em conta as 

diferentes previsões. 

  Para a hora previamente analisada, referente à hipótese 1 — hora 7:00 — pode-se concluir 

que F é maior que    com um valor-p inferior à dimensão de análise        (valor-p igual a 0.0412). 

Os resultados para esta hora, relativos à Tabela ANOVA, encontram-se enunciados na Tabela 6.16. 

 Para a hipótese 2, verifica-se que, na hora 0:00, por exemplo, os valores dos dois grupos de 

ensaios são aproximados — Tabela 6.17. Desta forma, é notório que a variável dependente está 

intimamente relacionada com a manipulação das variáveis independentes. Como se trata de dias de 

baixo erro, constata-se que a similaridade entre os preços aumenta. Assim, os dias considerados são 

suficientes para concluir que os preços de mercado, para cada uma das previsões de energia eólica, 

são semelhantes entre si  (analisando qualquer uma das horas consideradas). 

 Estes resultados são demonstrados e as hipóteses ganham mais suporte através da análise 

de variância elaborada para cada grupo de testes, conforme se observa na Tabela 6.18.  

  

 A análise feita na Experiência I, relativa à comparação entre os preços simulados para as 

previsões e o preço real do mercado bem como relativa às receitas obtidas, não faz sentido ser 

elaborada para esta segunda experiência, uma vez que os preços simulados não têm uma relação 

directa com o que se verificou no MIBEL para um dado dia considerado.  

 Desta forma, encontram-se em anexo, os resultados de todos os dias simulados: da Figura 

A.4 à Figura A.9. 
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Tabela 6.16 - Tabela ANOVA, para a hora 7:00, hipótese 1 - Experiência II 
 

Origem da variação Soma de Quadrados Graus de liberdade Médias quadráticas 

Entre grupos                              

Dentro dos grupos                              

Total                          

 

 

 

Tabela 6.17 - Tabela ANOVA, para a hora 0:00, hipótese 2 - Experiência II 
 

Origem da variação Soma de Quadrados Graus de liberdade Médias quadráticas 

Entre grupos                            

Dentro dos grupos                              

Total                           

 

 

 

Tabela 6.18 - Resultados da Experiência II, com base na Análise de Variância 
 

Hipótese Hora F      Valor-p 

1 

2:00 9.509 8.695 0.005 0.003 

7:00 4.358 4.007 0.05 0.041 

22:00 4.328 4.043 0.05 0.031 

2 

0:00 0.276 4.019 0.05 0.601 

5:00 0.244 4.043 0.05 0.623 

17:00 0.398 4.113 0.05 0.532 
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Capítulo 7 - Conclusões 

 

 

 Este capítulo apresenta as principais conclusões resultantes do trabalho realizado nesta 

dissertação e o impacto dos resultados obtidos. Além disso, são apresentadas algumas temáticas a 

abordar e desenvolver em trabalhos de pesquisa futuros. 
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7.1 Síntese de Resultados 

 
 O crescimento e desenvolvimento dos mercados de energia eléctrica, justificado pela 

liberalização do sector, conduziu e potencializou a abertura à concorrência, o aumento de 

participantes no mercado (cada um com um conjunto de intenções diferentes, mas todos com o 

objectivo de assegurar a maximização dos lucros), bem como a crescente competitividade e 

eficiência nos sectores de produção e comercialização de energia. 

 O aumento da competitividade e consequente crescimento de complexidade, dada a 

presença de novas entidades participantes no mercado, levou ao desenvolvimento de ferramentas 

computacionais, com vista a contornar as dificuldades de estabilização de preços. É neste sentido 

que os sistemas multi-agentes têm ganho destaque, sendo possível analisar em termos económicos, 

comportamentais e estruturais o mercado real de energia e permitindo uma recriação mais próxima 

da realidade dos mercados de energia eléctrica, graças a características essenciais dos agentes 

como autonomia, adaptação e capacidade social.  

 A evolução do mercado de electricidade tem-se verificado em diversos campos, 

nomeadamente nas mudanças ocorridas pela integração de energias renováveis, não só nas regras 

de mercado, como também nos seus intervenientes. As energias renováveis têm sofrido constantes 

mudanças e evoluído continuamente, sendo que o seu impacto no mercado é verdadeiramente 

notório. Neste âmbito, surge a necessidade de estudar a imprevisibilidade da geração variável, mais 

especificamente a energia eólica, e as suas repercussões no mercado diário. 

 O presente trabalho foi executado com recurso ao simulador MAN-REM abordando diferentes 

cenários e hipóteses para comprovar o impacto da incerteza da previsão de energia eólica e da 

variação do fecho do mercado diário sobre os preços de mercado. Para tal, foram seleccionados, de 

entre os dados de produção de energia eólica de um parque português, dias em que a penetração de 

energia eólica fosse elevada, e seguidamente agrupados consoante o seu erro de previsão para as 

12:00 horas comparativamente com a produção real. As previsões, uma vez que eram referentes a 

um parque eólico, foram afectadas por um factor de escala para serem equiparadas à produção real 

de Portugal. Numa primeira experiência, simulou-se um sistema em que todas as produções variam 

de dia para dia, usando os dados de produção das várias tecnologias coincidentes com o que ocorreu 

num dado dia em termos de produção real, no MIBEL. Para um mesmo dia, foram simulados dois 

cenários relativos às duas previsões de produção eólica, sendo posteriormente avaliados os preços 

de mercado de cada uma das simulações, para as horas consideradas com as características 

pretendidas. Este processo foi repetido, para três horas relativas a um erro elevado e outras três 

referentes a um erro baixo, perfazendo 150 ensaios. Na segunda experiência, o sistema foi mantido 

ao longo dos vários dias, sendo a única variável para cada uma das simulações a previsão de energia 

eólica para o dado dia. 

 Relacionando as variáveis independentes (previsão eólica e fecho de mercado) com a 

variável dependente (preço de mercado) destas experiências, pode-se concluir que a hora de fecho 
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do mercado possa ser alterada das 12:00 para as 18:00. Esta alteração é comprovada pela ANOVA, 

uma vez que os resultados são representativos das hipóteses consideradas, ou seja, são 

estabelecidos preços de mercado diferentes para as previsões de produção de energia eólica, com o 

fecho do mercado a ocorrer às 12:00 ou às 18:00, considerando erros elevados em relação à 

produção real. De modo complementar, são estabelecidos preços de mercado similares, para 

previsões de produção de energia eólica com fecho de mercado às 12h00 ou às 18h00, considerando 

erros baixos em relação à produção real. Desta forma, conclui-se que as previsões de produção de 

energia eólica num período temporal mais próximo da hora de fecho de mercado são mais precisas 

do que outras efectuadas anteriormente. Justifica-se assim que, em alguns casos, possa ser 

pertinente que ocorra uma mudança da hora de fecho de mercado, definindo-o para uma hora o mais 

próximo possível do início da sessão seguinte. 

 Ajustando o fecho do mercado, é importante lidar com a variabilidade e incerteza da energia 

eólica que influencia fortemente os preços do mesmo. No entanto, este ajuste pode causar alterações 

nos sistemas subjacentes ao mercado day-ahead, bem como no seu funcionamento, sistema físico e 

financeiro. 

 

7.2 Trabalho futuro 

 

 É imperioso continuar a estudar e desenvolver este tema para que mais ajustes à previsão da 

produção eólica possam ser feitos ao longo do dia, mesmo no mercado intradiário, tendo em conta a 

recriação e análise com base no cálculo de previsões eólicas adaptadas à sessão de mercado em 

estudo. Estes constantes ajustes evitarão o uso da reserva terciária do mercado em tempo real 

(reserva essa que entra em vigor, quando necessário, se houver desfasamento entre a variação do 

consumo e a energia produzida). Deste modo, será possível uma avaliação mais fidedigna e mais 

realista, a fim de alterar o fecho do mercado diário de energia, podendo contribuir igualmente para 

uma redução da volatilidade dos preços de mercado. 

 Como trabalho futuro, será ainda interessante estudar e verificar se o impacto de altas 

penetrações de outras formas de energia renováveis terão a mesma influência nos preços de 

mercado, tendo em conta as mesmas variáveis analisadas nesta dissertação. 
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Figura A.1 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 2 e Experiência I, hora 00:00. 

 
 

 
Figura A.2 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 2 e Experiência I, hora 05:00. 
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Figura A.3 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 2 e Experiência I, hora 17:00. 

 

 

 
Figura A.4 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 1 e Experiência II, hora 02:00. 
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Figura A.5 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 1 e Experiência II, hora 07:00. 

 
 

 
Figura A.6 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 1 e Experiência II, hora 22:00. 
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Figura A.7 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 2 e Experiência II, hora 00:00. 

 
  

 
Figura A.8 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 2 e Experiência II, hora 05:00. 
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Figura A.9 - Resultados dos dias simulados para a hipótese 2 e Experiência II, hora 17:00. 
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Tabela A.1 - Resultados de todos os ensaios relativos à Experiência I e Experiência II 
 

 
 

   Experiência I Experiência II 

Dia Hora 
Previsão 

Específica 
- 12h [MW] 

Previsão 
Revista - 
18h [MW] 

Preço 
Previsão 

Específica - 
12h 

[€/MWh] 

Preço 
Previsão 
Revista - 

18h 
[€/MWh] 

Preço 
Previsão 

Específica - 
12h 

[€/MWh] 

Preço 
Previsão 
Revista - 

18h 
[€/MWh] 

25/01/2009 02:00 1181,24 1655,73 46,00 38,00 21,93 6,93 

30/01/2009 02:00 1682,33 1784,89 45,00 40,00 6,93 3,93 

31/01/2009 02:00 1222,95 1598,26 50,00 42,00 21,93 6,93 

06/02/2009 02:00 813,38 1053,03 43,00 37,00 29,93 21,93 

26/02/2009 02:00 654,66 951,13 44,00 36,00 29,93 21,93 

03/03/2009 02:00 805,05 853,71 42,00 35,00 29,93 29,93 

22/03/2009 02:00 878,87 1606,16 38,00 28,00 21,93 6,93 

28/03/2009 02:00 783,83 854,81 51,00 45,00 29,93 29,93 

10/04/2009 02:00 1273,03 1626,79 54,00 43,00 17,93 6,93 

14/05/2009 02:00 644,18 1078,89 49,00 42,00 29,93 21,93 

31/07/2009 02:00 722,27 985,05 46,00 37,00 29,93 21,93 

25/08/2009 02:00 862,69 885,10 35,00 30,00 29,93 21,93 

29/08/2009 02:00 995,56 1280,74 41,00 35,00 21,93 17,93 

07/10/2009 02:00 1360,97 1738,93 34,00 27,00 12,93 3,93 

13/10/2009 02:00 1731,13 1860,95 31,00 24,00 3,93 3,93 

03/11/2009 02:00 831,98 1337,07 38,00 31,00 29,93 12,93 

04/11/2009 02:00 1236,14 1520,39 32,00 27,00 21,93 6,93 

07/11/2009 02:00 1453,91 1555,02 48,00 40,00 12,93 6,93 

22/11/2009 02:00 781,08 1042,58 39,00 32,00 29,93 21,93 

30/11/2009 02:00 813,30 1165,71 22,00 15,00 29,93 21,93 

15/12/2009 02:00 950,45 961,37 32,00 22,00 21,93 21,93 

16/12/2009 02:00 1979,72 2359,11 32,00 26,00 3,93 2,93 

20/12/2009 02:00 1246,77 1559,23 41,00 35,00 21,93 6,93 

23/12/2009 02:00 1369,58 1962,80 26,00 18,00 12,93 3,93 

08/01/2009 07:00 1163,125 1492,039 62,00 55,00 38,27 29,27 

11/01/2009 07:00 990,29 1294,65 53,00 47,00 46,27 34,27 

06/02/2009 07:00 1117,44 1523,27 42,00 33,00 38,27 29,27 

08/02/2009 07:00 677,55 817,17 33,00 26,00 46,27 46,27 

12/02/2009 07:00 399,36 665,94 47,00 41,00 46,27 46,27 

26/02/2009 07:00 802,01 944,04 50,00 42,00 46,27 46,27 

04/03/2009 07:00 1359,27 1770,70 51,00 43,00 29,27 23,27 

22/03/2009 07:00 1276,29 1859,33 36,00 26,00 38,27 23,27 

23/03/2009 07:00 940,40 1497,99 49,00 43,00 46,27 29,27 

30/03/2009 07:00 775,04 818,41 54,00 49,00 46,27 46,27 

10/04/2009 07:00 1230,49 1733,70 39,00 30,00 38,27 23,27 

25/04/2009 07:00 833,65 990,59 49,00 41,00 46,27 46,27 

28/04/2009 07:00 881,40 1103,93 46,00 39,00 46,27 38,27 

14/05/2009 07:00 853,30 1150,50 48,00 40,00 38,27 38,27 

17/07/2009 07:00 841,88 1117,22 47,00 38,00 46,27 38,27 

18/07/2009 07:00 619,04 693,56 39,00 33,00 46,27 46,27 

27/07/2009 07:00 639,11 704,05 49,00 42,00 46,27 46,27 

31/07/2009 07:00 697,27 928,83 43,00 36,00 46,27 46,27 

08/08/2009 07:00 481,73 589,80 35,00 27,00 46,27 46,27 

11/08/2009 07:00 575,86 1023,61 38,00 33,00 46,27 46,27 

24/08/2009 07:00 416,21 435,32 41,00 36,00 46,27 46,27 

11/09/2009 07:00 408,87 790,83 45,00 39,00 46,27 46,27 

12/10/2009 07:00 1124,01 1570,97 49,00 40,00 38,27 29,27 

20/10/2009 07:00 1430,52 2267,44 44,00 38,00 29,27 18,27 

02/11/2009 07:00 1194,02 1508,46 40,00 33,00 38,27 29,27 
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05/11/2009 07:00 1701,06 1864,46 46,00 40,00 23,27 23,27 

07/11/2009 07:00 1853,75 2096,43 29,00 23,00 23,27 18,27 

30/11/2009 07:00 598,49 1153,68 49,00 43,00 46,27 38,27 

30/12/2009 07:00 1876,03 2563,96 27,00 20,00 23,27 18,27 

31/12/2009 07:00 1557,72 1859,15 12,00 7,00 29,27 23,27 

29/01/2009 22:00 1027,99 1181,19 62,00 57,00 43,81 43,81 

30/01/2009 22:00 707,73 1046,03 57,00 53,00 51,81 43,81 

31/01/2009 22:00 1210,44 1461,88 53,00 48,00 43,81 34,81 

03/02/2009 22:00 811,40 1173,33 50,00 46,00 51,81 43,81 

04/03/2009 22:00 1777,73 1979,83 45,00 40,00 34,81 34,81 

06/03/2009 22:00 1236,13 1745,58 47,00 42,00 51,81 51,81 

18/03/2009 22:00 720,84 1346,78 49,00 44,00 51,81 43,81 

24/04/2009 22:00 1199,48 1568,59 47,00 43,00 43,81 34,81 

27/04/2009 22:00 989,31 1057,29 51,00 46,00 43,81 43,81 

13/07/2009 22:00 928,21 1289,85 45,00 41,00 51,81 43,81 

26/07/2009 22:00 606,83 749,81 49,00 45,00 51,81 51,81 

05/08/2009 22:00 825,34 1058,43 43,00 38,00 51,81 43,81 

23/08/2009 22:00 543,58 683,30 51,00 47,00 51,81 51,81 

03/09/2009 22:00 721,63 846,85 45,00 40,00 51,81 51,81 

16/09/2009 22:00 443,29 762,50 50,00 45,00 51,81 51,81 

21/09/2009 22:00 601,56 921,68 44,00 39,00 51,81 43,81 

16/10/2009 22:00 1208,47 1317,52 45,00 41,00 43,81 43,81 

01/11/2009 22:00 813,77 940,94 49,00 44,00 51,81 43,81 

03/11/2009 22:00 1039,76 1253,04 47,00 42,00 43,81 43,81 

07/11/2009 22:00 1468,59 2012,83 43,00 38,00 34,81 34,81 

20/11/2009 22:00 930,03 1202,02 45,00 40,00 51,81 43,81 

02/12/2009 22:00 1006,85 1289,29 49,00 44,00 43,81 43,81 

16/12/2009 22:00 1440,10 2088,72 46,00 41,00 34,81 34,81 

18/12/2009 22:00 1697,79 2184,71 41,00 37,00 34,81 34,81 

19/01/2009 00:00 1968,37 1882,25 54,00 60,00 22,1 22,1 

20/01/2009 00:00 1789,97 1760,95 50,00 50,00 22,1 22,1 

22/01/2009 00:00 1694,85 1592,70 40,00 40,00 28,1 22,1 

06/03/2009 00:00 1693,99 1914,41 40,00 35,00 28,1 22,1 

29/03/2009 00:00 1418,75 1463,77 32,00 32,00 28,1 28,1 

11/05/2009 00:00 1578,97 1385,21 30,00 37,00 28,1 28,1 

15/05/2009 00:00 1252,46 1393,76 43,00 38,00 37,1 28,1 

19/05/2009 00:00 1208,24 1103,68 30,00 34,00 37,1 37,1 

28/06/2009 00:00 1078,04 1665,53 46,00 38,00 37,1 28,1 

08/07/2009 00:00 1831,66 1787,25 27,00 27,00 22,1 22,1 

09/08/2009 00:00 842,17 1407,35 40,00 32,00 45,1 28,1 

24/08/2009 00:00 891,47 952,17 38,00 38,00 45,1 37,1 

29/08/2009 00:00 1938,01 1922,51 33,00 33,00 22,1 22,1 

07/10/2009 00:00 1859,56 1869,34 35,00 35,00 22,1 22,1 

08/10/2009 00:00 821,22 936,63 39,00 35,00 45,1 37,1 

14/10/2009 00:00 1531,85 1212,66 28,00 32,00 22,1 37,1 

16/10/2009 00:00 1701,42 1958,59 35,00 30,00 22,1 22,1 

17/10/2009 00:00 1836,91 1469,94 38,00 40,00 22,1 28,1 

18/10/2009 00:00 1111,75 893,62 34,00 40,00 37,1 45,1 

20/10/2009 00:00 784,70 1284,68 33,00 26,00 45,1 33,1 

16/11/2009 00:00 1775,40 1413,12 31,00 24,00 22,1 28,1 

25/11/2009 00:00 1633,15 1630,68 22,00 22,00 22,1 22,1 

29/11/2009 00:00 2331,47 2510,19 37,00 33,00 17,1 17,1 

06/12/2009 00:00 2233,64 2539,01 36,00 33,00 17,1 17,1 

19/12/2009 00:00 2110,62 2190,91 42,00 39,00 17,1 17,1 

21/12/2009 00:00 2199,01 1996,42 25,00 28,00 17,1 22,1 

26/12/2009 00:00 2066,43 2045,21 29,00 29,00 17,1 17,1 

29/12/2009 00:00 2927,28 2760,41 12,00 12,00 12,1 12,1 

15/01/2009 05:00 1394,46 1765,51 46,00 38,00 13,99 8,99 
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19/01/2009 05:00 1910,24 1920,01 44,00 44,00 3,99 3,99 

04/02/2009 05:00 1784,26 1840,94 20,00 17,00 3,99 3,99 

09/02/2009 05:00 992,43 1172,36 12,00 7,00 22,99 22,99 

10/02/2009 05:00 1195,86 1535,47 17,00 12,00 22,99 18,99 

27/02/2009 05:00 794,78 826,61 39,00 39,00 30,99 30,99 

23/03/2009 05:00 1158,62 1337,21 32,00 27,00 22,99 13,99 

11/04/2009 05:00 577,91 853,29 35,00 32,00 30,99 30,99 

19/04/2009 05:00 592,22 743,56 35,00 35,00 30,99 30,99 

26/04/2009 05:00 682,79 778,08 35,00 35,00 30,99 30,99 

15/05/2009 05:00 1193,97 1631,55 36,00 30,00 22,99 18,99 

29/05/2009 05:00 1290,82 1309,36 34,00 28,00 18,99 18,99 

08/07/2009 05:00 920,21 1272,19 30,00 26,00 22,99 18,99 

23/07/2009 05:00 1288,46 1311,24 22,00 22,00 18,99 13,99 

04/09/2009 05:00 1049,85 1132,21 32,00 29,00 22,99 22,99 

06/10/2009 05:00 1286,18 1288,61 24,00 24,00 18,99 18,99 

10/10/2009 05:00 775,20 1163,69 35,00 32,00 30,99 22,99 

20/10/2009 05:00 1744,28 1941,40 23,00 23,00 3,99 3,99 

22/10/2009 05:00 2126,15 2191,50 20,00 20,00 1,99 1,99 

01/11/2009 05:00 476,51 629,87 32,00 28,00 30,99 30,99 

02/11/2009 05:00 1812,54 1871,42 13,00 13,00 3,99 3,99 

06/12/2009 05:00 2463,02 2610,65 13,00 10,00 1,09 1,09 

17/12/2009 05:00 2182,72 2234,46 9,00 9,00 1,99 1,99 

24/12/2009 05:00 2409,58 2440,04 8,00 8,00 1,09 1,09 

30/12/2009 05:00 2334,70 2590,81 4,00 1,00 1,99 1,09 

22/01/2009 17:00 1709,72 1959,90 55,00 52,00 31,67 25,67 

25/01/2009 17:00 1564,85 1619,26 42,00 42,00 31,67 31,67 

06/03/2009 17:00 1917,58 2114,42 46,00 41,00 25,67 25,67 

07/04/2009 17:00 1010,96 1112,23 38,00 34,00 40,67 40,67 

01/05/2009 17:00 821,28 854,47 37,00 37,00 48,67 48,67 

10/05/2009 17:00 716,74 1078,21 42,00 38,00 48,67 40,67 

16/05/2009 17:00 1129,04 1449,67 43,00 37,00 40,67 31,67 

18/05/2009 17:00 879,98 1112,27 45,00 42,00 48,67 40,67 

07/06/2009 17:00 1348,78 1552,77 36,00 31,00 31,67 31,67 

09/06/2009 17:00 1706,71 1533,90 33,00 37,00 31,67 31,67 

17/07/2009 17:00 1940,71 1909,90 31,00 31,00 25,67 25,67 

25/08/2009 17:00 1018,99 1112,42 49,00 46,00 40,67 40,67 

06/10/2009 17:00 2196,48 2195,94 35,00 35,00 25,67 25,67 

03/11/2009 17:00 1379,01 1456,84 40,00 40,00 31,67 31,67 

05/11/2009 17:00 2115,34 2179,61 34,00 34,00 25,67 25,67 

13/11/2009 17:00 2158,80 2263,66 39,00 36,00 25,67 25,67 

15/11/2009 17:00 2451,33 2893,09 24,00 19,00 20,67 20,67 

22/11/2009 17:00 1509,52 1536,85 34,00 34,00 31,67 31,67 

03/12/2009 17:00 1633,17 1414,39 30,00 30,00 31,67 31,67 
 

 


