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RESUMO 

As previsões de preços de mercado a longo prazo são utilizadas essencialmente no 
planeamento do sistema de produção, onde se decidem a longo prazo as estratégias de expansão 
do sistema, optando pelo mix de tecnologias que optimiza a utilização dos recursos, a segurança 
de abastecimento, as questões ambientais e essencialmente, os preços de energia. Por outro lado 
as decisões de expansão do sistema produtor influenciam em grande medida a evolução do 
preço de mercado, fornecendo um conjunto de variáveis importantes para os modelos de 
previsão. Os modelos de previsão a longo prazo também devem ser capazes de modelizar o 
impacto de mudanças tecnológicas, de desenvolvimento de novas tecnologias e de evoluções na 
eficiência da produção. A integração nos modelos de previsão de preços de mercado, de 
previsões de outros mercados relacionados, com o mercado do petróleo ou o mercado do CO2, é 
outro aspecto essencial da modelização. Nesta dissertação todos estes aspectos serão tratados e 
integrados em modelos de multi-regressão com características de encadeamento típicas de 
modelos econométricos. 

 
Os modelos de previsão de preço desenvolvidos nesta dissertação são baseados em dois 

grupos de componentes principais. Um dos grupos de componentes integra variáveis de 
potência instalada desagregada por tecnologia o que lhe confere a capacidade de modelizar a 
evolução temporal de longo prazo. O outro grupo de componentes integra a fracção de 
produção, relacionada com o despacho. A este segundo grupo está associada, variáveis dos 
mercados de petróleo, mercados do gás e mercados do CO2. As produções típicas das 
renováveis, hídricas e eólicas também estão associadas a este segundo grupo. As variáveis deste 
segundo grupo, associadas ao despacho, são variáveis típicas de modelos de curto prazo. A 
característica inovadora da abordagem apresentada nesta dissertação reside na forma como as 
formulações típicas de curto prazo são simplificadas e estendidas para serem aplicadas a 
problemas de previsão de preços a longo prazo. Desta forma é possível criar modelo com 
detalhe de curto prazo mas aplicáveis em longo prazo. A evolução dos consumos é outra das 
variáveis que pode ser integrada nesta formulação, simplesmente por ajuste das fracções de 
produção de cada tecnologia, mas também directamente como variável endógena proveniente de 
outros modelos de previsão de carga. 

Estes modelos de previsão são criados, aplicados e testados para o mercado espanhol, 
utilizando uma base diária (preço médio diário) mas prevendo a longo prazo com uma base 
mensal (preço médio mensal) ao longo de um horizonte temporal até 2020. 

 
Na estrutura desta dissertação será apresentada numa primeira parte o estado da arte sobre 

os métodos implementados na previsão do preço de electricidade a longo prazo. Numa segunda 
parte é feita a análise das variáveis, verificando a relação entre elas. Numa terceira parte são 
construídos e aplicados os modelos de previsão. Por último são aplicados os modelos para 
vários cenários. 

 
Palavras-Chave: 
Mercado de Electricidade; Modelos de Previsão; Preços de electricidade; Longo Prazo. 
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ABSTRACT 

 
The forecasts of market prices over the long term is used mainly in the planning of the 

production system, where you decide the long-term strategies for expansion of the system, 
choosing the mix of technologies that optimizes the use of resources, security of supply, the 
environmental issues and essentially, the prices of energy. On the other hand the decisions to 
expand the system producer largely influence the evolution of the market price, providing a 
number of important variables for the models to predict. The models to predict the long term 
should also be able to model the impact of technological change, development of new 
technologies, changes in the efficiency of production. The integration in forecasting models of 
market prices, forecasts of other related markets, with the oil market or the market for CO2, is 
another key aspect of modeling. In this dissertation, all these aspects will be considered and 
integrated into models of multi-regression with typical characteristics of econometric models. 

 
      The models to predict the price developed in this dissertation is based on two main groups 
of components. One of the groups of components includes variables of installed power broken 
down by technology giving it the ability to model the long term evolution. The other group of 
components includes a fraction of production, related to the order. The latter group is associated 
variables of the markets for oil, gas markets and markets of CO2. The typical production of 
renewable, water and wind are also associated with this second group. The variables of this 
second group, associated with the order, vary from typical models of short-term. The innovative 
characteristic of the approach presented in this thesis is how the formulations are typical of 
short-term extended and simplified to be applied to problems of forecasting prices in the long 
term. It is possible to create model out in detail the short term but for the long term. The 
evolution of consumption is another variable that can be integrated in this formulation, simply 
by adjusting the fraction of production of each technology, but also directly as endogenous 
variable from other models for forecasting of load. 

These forecasting models are created, implemented and tested to the Spanish market, using 
a daily basis (daily average price) but providing for the long term with a monthly basis (average 
monthly price) over a time horizon until 2020. 

 
      The structure of this dissertation will be presented in the first part the state of the art on the 
methods implemented in anticipation of the price of electricity in the long term. In the second 
part is made to examine the variables, noting the relationship between them. In a third party are 
built and applied the models to predict. Finally the models are applied to several scenarios. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

 
1.1 Considerações gerais 

 
O preço do mercado da electricidade passou a ser um factor importante para as empresas 

produtoras de energia, pois com a mudança na estrutura da indústria ao longo destes últimos 
anos as empresas têm de entrar num mercado, e portanto estão sujeitas a uma competitividade 
nesse mercado, ao contrário, em que os recursos eram só avaliados com base no custo de servir 
uma carga. 

A necessidade do planeamento de geração de energia eléctrica é determinada pelos elevados 
investimentos de capital requeridos, fiabilidade do sistema produtor e considerações ambientais. 
Por isso, este planeamento deve considerar aspectos como os custos de investimento, da 
operação e do impacto ambiental, bem como questões de natureza técnica e económica. Assim 
as previsões de longo prazo do preço da electricidade também influenciam as decisões sobre a 
transmissão, expansão, melhoramento, aumento da geração, distribuição e planeamento 
energético [1].  

Assim sendo a previsão a longo prazo do preço do mercado de electricidade ajuda na 
quantificação dos riscos inerentes a uma dessas decisões e do valor estratégico e da flexibilidade 
operacional dessas decisões [2]. 

 
 

1.2 Descrição sumária 
 
As previsões de preços de mercado a longo prazo são utilizadas essencialmente no 

planeamento do sistema de produção, onde se decidem a longo prazo as estratégias de expansão 
do sistema, optando pelo mix de tecnologias que optimiza a utilização dos recursos, a segurança 
de abastecimento, as questões ambientais e essencialmente, os preços de energia. Por outro lado 
as decisões de expansão do sistema produtor influenciam em grande medida a evolução do 
preço de mercado, fornecendo um conjunto de variáveis importantes para os modelos de 
previsão. Os modelos de previsão a longo prazo também devem ser capazes de modelar o 
impacto de mudanças tecnológicas, de desenvolvimento de novas tecnologias, de evoluções na 
entre outros aspectos. A integração nos modelos de previsão de preços de mercado, de previsões 
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de outros mercados relacionados com o mercado do petróleo ou o mercado do CO2, é outro 
aspecto essencial da modelização. Nesta dissertação todos estes aspectos serão tratados e 
integrados em modelos de multi-regressão com características de encadeamento típicas de 
modelos econométricos. 

 
Os modelos de previsão de preço desenvolvidos nesta dissertação são baseados em dois 

grupos de componentes principais. Um dos grupos de componentes integra variáveis de 
potência instalada desagregada por tecnologia o que lhe confere a capacidade de modelar a 
evolução temporal de longo prazo. O outro grupo de componentes integra a fracção de produção 
relacionada com o despacho. A este segundo grupo está associada, variáveis dos mercados de 
petróleo, mercados do gás e mercados do CO2. As produções típicas das renováveis, hídricas e 
eólicas também estão associadas a este segundo grupo. As variáveis deste segundo grupo, 
associadas ao despacho, são variáveis típicas de modelos de curto prazo. A característica 
inovadora da abordagem apresentada nesta dissertação reside na forma como as formulações 
típicas de curto prazo são simplificadas e estendidas para serem aplicadas a problemas de 
previsão de preços a longo prazo. Desta forma é possível criar um modelo com detalhe de curto 
prazo mas aplicáveis em longo prazo. Através da evolução dos consumos é outra das variáveis 
que pode ser integrada nesta formulação, simplesmente por ajuste das fracções de produção de 
cada tecnologia, mas também directamente como variável endógena proveniente de outros 
modelos de previsão de carga. 

Estes modelos de previsão são desenvolvidos, aplicados e testados para o mercado espanhol, 
utilizando uma base diária (preço médio diário) mas prevendo a longo prazo com uma base 
mensal (preço médio mensal) ao longo de um horizonte temporal até 2020. 

 
É apresentado e estudado ao longo da dissertação o mercado eléctrico espanhol sobre a 

previsão a longo prazo do preço da electricidade, sendo o período em análise das variáveis os 
anos 2006, 2007 e os primeiros 2 meses do ano 2008. Para análise do moledo será acrescentado 
os meses Março e Abril de 2008. A previsão será efectuada para um prazo de 12 anos, com os 
cenários dos combustíveis e as incertezas de produção de algumas variáveis. 

 
1.3 Estrutura da tese 

 
Para atingir os objectivos referidos anteriormente, esta dissertação encontra-se estruturada 

nos cinco capítulos que são descritos em seguida. 
Neste capítulo inicial apresentam-se algumas considerações gerais sobre enquadramento do 

tema, motivação e definição dos objectivos. 
O segundo capítulo descreve o estado da arte, caracterizando o que se está a desenvolver 

actualmente sobre modelos de previsão a longo prazo, e métodos utilizados para esses 
desenvolvimentos.  

No terceiro capítulo, analisam-se as diversas variáveis do mercado eléctrico, descrevendo a 
sua influência sobre o preço da electricidade, e também a forma como é construído o modelo de 
previsão do preço do mercado de electricidade, bem como os métodos de previsão usados para 
as variáveis independentes do modelo. 

No quarto capítulo apresentam-se os cenários construídos e as incertezas, bem como as 
consequências na previsão do preço da electricidade a longo prazo. 

Por último, são apresentadas as conclusões e perspectivas de desenvolvimento futuras.  
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Capítulo 2 

2 Estado da Arte 

 
2.1 Introdução 

 
Neste capítulo são referidos estudos na área da previsão do preço da electricidade a longo 

prazo encontrados na bibliografia científica. São identificados alguns métodos e explicados 
superficialmente, descrevendo os seus limites e quais as vantagens e desvantagens de cada 
método. Também são descritos alguns métodos de determinação de erro. 

 
 

2.2 Desenvolvimentos 
 
Na literatura podem ser encontrados vários métodos que tratam da previsão do preço de 

mercado de electricidade, para horizontes de curto prazo. Uma variedade de técnicas é usada 
para alcançar esses objectivos: em [3] são usadas ferramentas informáticas que aplicam a 
previsão do preço de electricidade através da utilização de uma combinação de redes neuronais 
e lógica difusa. Em [4, 5] as redes neuronais e técnicas de inferência difusa são também 
utilizados para prever a evolução de uma gama de preços. Devido à capacidade de modelar 
funções complexas, as redes neuronais artificiais têm sido amplamente utilizadas em previsão 
de carga [1] e previsão dos preços [6, 7]. Os processos estocásticos também são usados para 
análises de séries temporais. Em [8, 9], os processos estocásticos (ARIMA e GARCH) são 
utilizados para prever a curto prazo (para os próximos dias) o preço da electricidade nos 
mercados espanhóis e californianos. 

No entanto, nenhum dos artigos referenciados no parágrafo anterior faz uma abordagem à 
problemática da previsão dos preços do mercado a longo prazo dos mercados liberalizados. Pois 
é difícil encontrar na literatura científica documentos que lidam com este problema e que é um 
assunto muito importante nos mercados eléctricos com alta volatilidade dos preços. Contudo 
alguns dos artigos encontrados são abordados nos próximos parágrafos. 

Jordi Cabero, Antonio García e Mariano Ventosa [2], desenvolveram um método que 
determina a distribuição de probabilidade Beta do preço. Esta distribuição de probabilidade é 
construída utilizando a média de preços como uma variável explicativa em modelos estatísticos 
para melhorar a metodologia. Para o preço médio da electricidade é utilizado um modelo de 
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equilíbrio, que tem como variáveis de entrada a carga, o custo dos combustíveis e a influência 
da hídrica – ver Figura 1.  

 
 

 
Figura 1 - Representação esquemática do modelo de previsão dos preços da electricidade [2]. 

 
 
Para o primeiro bloco deste modelo tem-se como saída o preço médio da electricidade, 

tendo como variáveis de entrada a carga, os custos de produção e a influência da produção 
hídrica. O resultado deste modelo é o preço médio esperado para cada nível de carga, uma vez 
que este modelo não considera a volatilidade da procura e dos custos, é aplicado ao bloco 
“distribuição Beta” para ajustar com uma função linear o preço médio, considerando dados 
importantes do mercado para corrigir a volatilidade. O ajuste com a função linear é observado 
através do modelo de regressão linear. 

Os autores Adam Borison e Greg Hamm [10] mencionam novas áreas de investigação. 
Essas áreas são para além do custo de produção de electricidade, o preço dos combustíveis, as 
componentes reguladoras como os limites de CO2 e as novas tecnologias de produção, 
particularmente o carvão, ciclo combinado, nuclear e as energias renováveis. Utilizaram como 
cenários para o modelo: um cenário alto, com os preços de CO2 e do gás, outro cenário com 
preços nominais e por fim um cenário com preços baixos. 

Referenciando o artigo [11], verifica-se que é usado um modelo de regressão que emprega 
dados históricos do preço e da carga. O modelo é separado pelos 12 meses do ano, sendo os 
parâmetros do modelo de regressão determinados para o máximo e mínimo do preço, por dois 
métodos: um por algoritmos genéticos e o segundo método por Optimização de Enxames de 
Partículas.  

Outra perspectiva de previsão a longo prazo é por um processo multi-etapa (ver Figura 
2)[12]. Sendo a primeira etapa a análise de dados de entrada, como por exemplo o preço dos 
combustíveis, na segunda etapa é o ajuste dos dados que reflectem uma representação 
consistente do risco do mercado. Na terceira etapa é desenhado os cenários para representação 
das incertezas do futuro, esta etapa é usada para estimar comportamentos. Por último, efectuam-
se as análises estatísticas. 
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Martin Povh, Robert Golob e Stein-Erik Flen, tiraram conclusões sobre o modelo a 

implementar para a previsão a longo prazo. Concluíram que se deve combinar informações 
sobre as variáveis que influenciam os preços de electricidade. A modelação a longo prazo 
requer considerações de mudanças na estrutura da procura e da oferta no mercado de 
electricidade, bem como mudanças nos custos de produção. O modelo desenvolvido por estes 
três autores, tenta combinar os custos de combustíveis a partir de informações sobre o mercado 
financeiro com a informação sobre a procura e oferta do mercado eléctrico. A modelação da 
procura e da oferta é calibrada através do consumo e da potência instalada, enquanto os custos 
de produção são modelados através do preço dos combustíveis, emissões de CO2 e importações. 
As relações resultantes deste modelo indicam uma forte relação, estável e de longo prazo, entre 
o preço de electricidade e o preço do combustível a longo prazo, enquanto a informação sobre o 
consumo de electricidade e de capacidade instalada influencia significativamente a tendência de 
longo prazo do preço da electricidade [13].  

 
2.3 Técnicas de previsão  

  
Neste subcapítulo são explicadas algumas técnicas de previsão usadas nos modelos 

comentados anteriormente, bem como métodos aplicados para o cálculo do erro. As técnicas de 
previsão mais utilizadas são: modelos de regressão, redes neuronais, séries temporais. Os 
métodos mais aplicados a longo prazo são os modelos de auto-regressão e as redes neuronais, 
sendo utilizado para curto prazo as séries temporais e redes neuronais. 

 
2.3.1 Modelos de Regressão 

 
A regressão surge de uma tentativa de comparar um conjunto de observações de certas 

variáveis, designadas genericamente por Xk (k=1…n), com as leituras de uma certa grandeza Y. 
Ficando uma regressão linear sujeita a uma relação do tipo: 

 
   (2.1) 

 
Sendo os parâmetros da regressão linear as variáveis a, b1, b2, … , bn, em que a corresponde 

ao ruído branco. O objectivo pode ser preditivo ou explicativo. Independentemente dos 
objectivos, as variáveis Xn são designadas por variáveis explicativas, pois tentam explicar o 

Figura 2 - Modelo de previsão a longo prazo [12]. 
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comportamento da variável Y. Pressupondo que se dispõe de n conjuntos de medidas, com as 
correspondentes observações, a utilização do modelo incluirá sempre uma parcela de erro. 

A regressão linear consiste em estimar os valores dos parâmetros a, b1, b2, …, bn através da 
minimização da soma dos quadrados dos desvios, utilizado nas regressões simples, bem como 
os métodos Bayesianos e os métodos de máxima verosimilhança. Na estimação dos parâmetros 
os erros devem ser linearmente distribuídos e a variância dos erros deve ser constante. Usando 
um dos dois diagnósticos: bondade do ajuste ou significância estatística dos parâmetros. 

Para verificar a qualidade da regressão utiliza-se um conjunto de testes, isto é, o conjunto de 
valores deve ser separado em dois, ficando com grande parte dos dados para o treino (calculo 
dos parâmetros) e a outra parte para o teste. O teste serve para confirmar hipóteses de valores 
para os parâmetros [14]. 
 
2.3.2 Rede neuronal 

 
As redes neuronais artificiais são sistemas computacionais fundamentados numa 

aproximação à computação baseada em ligações. Nós simples são interligados para formar uma 
rede de nós, daí o termo "rede neuronal". A inspiração original para esta técnica resulta do 
exame das estruturas do cérebro, em particular do exame de neurónios. Sendo redes neuronais 
artificias sistemas não lineares que imitam o mecanismo de processamento do cérebro humano. 

As redes neuronais artificias resolvem problemas através da simulação do cérebro humano, 
descobrindo, errando e fazendo descobertas sobre o modelo, ganhando conhecimentos através 
da experiência. Estas possuem nós de processamento, cada nó possui ligações para outros nós – 
Figura 3, no qual recebem e enviam sinais, contendo cada nó uma memória local. 

Uma rede neural pode conter uma ou múltiplas camadas, tendo uma camada de entrada onde 
os nós recebem os padrões, uma ou mais camadas intermédias no qual é feita o processamento e 
a extracção de características e por último uma camada de saída na qual apresenta o resultado 
final. Quanto maior for o número de camadas, melhor a capacidade de aprendizagem, sendo que 
o número de camadas define a capacidade de representação das relações entre o espaço de 
entrada e de saída. Quando a camada intermédia não existe, a rede fica condicionada somente a 
relações linearmente independentes, retirando a  limitação do modelo de múltiplas camadas. 

 
Figura 3 - Diagrama de uma rede neuronal.  

 
As redes neuronais são usadas particularmente nas aproximações de funções, previsão de 

séries temporais, para a classificação e para o reconhecimento de padrões [15]. 
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2.3.3 Séries temporais  
 

As séries temporais são muito clássicas na utilização de previsões a curto prazo, utilizam-se 
para a previsão os valores passados e presentes da própria variável e dos seus erros, 
apreendendo ao longo do tempo. A metodologia usada na previsão de séries temporais é 
designada por modelos ARIMA.  

Nos modelos de regressão linear a ordem das observações é irrelevante para a análise, 
enquanto para as séries temporais a ordem dos dados é indispensável. 

Existem duas formas de estudar séries temporais.Uma análise da série temporal é um 
método para tentar entender a série temporal, de forma a compreender a estrutura que concebeu 
a série. Uma previsão a partir da série temporal procura construir um modelo matemático a 
partir do qual seja possível prever valores futuros da série. 

Os modelos para estudar as séries temporais são construídos a partir de modelos auto-
regressivos (AR), modelos integrativos (I) e modelos de média móvel (MA). Por exemplo, o 
modelo ARIMA é um modelo auto-regressivo, integrado e de média móvel. O formato do 
modelo matemático é descrito na equação 2.2. 
 

 

 
(2.2) 

 
O modelo ARIMA é construído a partir dos passos descritos em seguida: 

-Analisar gráficos de linhas, identificando estacionaridade e sazonalidade; 
-Aplicar mudanças logarítmicas ou potências para garantir a estacionaridade da variância; 
-Aplicar diferenciação para garantir estacionaridade da tendência; 
-Aplicar diferenciação para extrair sazonalidade; 
-Analisar gráficos de auto-regressão e de auto-regressão parcial para reconhecer o tipo de 

modelo ARMA; 
-Utilizando o método dos mínimos quadrados reconhecer os parâmetros do modelo ARMA; 
-Construir o modelo completo, fazer a previsão, validar o modelo e avaliar o erro e intervalo 

de confiança [16, 17]. 
 
 

2.4 Diagnóstico do erro 
  
 
2.4.1 Erro médio absoluto percentual (MAPE) 

 
O erro médio absoluto percentual, é uma medida de precisão, expressa em percentagem. 
 

      (2.3) 

 
Em que calcula o erro médio entre o valor previsto Pt e o valor real Pt’ no conjunto da 

amostra, normalizado relativamente a um valor de referência, neste caso o próprio valor real.  
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2.4.2 Erro médio absoluto (MAE) 
 
O erro médio absoluto é calculado por: 
 

      (2.4) 

 
tendo as variáveis o mesmo significado descrito anteriormente. Este erro é uma média dos erros 
absolutos. Quanto menor este erro melhor se torna o modelo [16]. 

 
2.4.3 Erro médio quadrático (RMSE) 

 
É uma média quadrática que mede a magnitude do erro, mostrando a diferença entre as 

previsões e os correspondentes valores observados. 
 

     (2.5) 

 
 
O erro médio quadrático é utilizado, particularmente, para erros indesejáveis. 
O MAE e o RMSE podem ser utilizados em conjunto para diagnosticar a variação dos erros 

para um conjunto de previsões [16]. 
 
 

2.4.4 Coeficiente de determinação (R2) 
 
Para a regressão múltipla a medida relativa de adequação do ajuste é chamada de coeficiente 

de determinação múltipla, designado por R2. Correspondendo ao R2 a relação entre a variação 
explicativa e pela equação de regressão múltipla e a variável dependente. 

 
 

    (2.6) 

 
Onde P’t é o valor estimado, Pt é o valor real e   é o valor médio. 
Assim, R2=0,75 significa que 75% de variância é explicada pelo modelo. O factor de 

determinação (R2) é um número que varia entre 0 e 1, calculado conforme a equação 2.6 [18] 
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Capítulo 3 

3 Modelo de Previsão 

3.1 Introdução 
  
Nos capítulos anteriores, procurou-se descrever o estado da arte sobre a situação da previsão 

a longo prazo do preço de electricidade. Neste capítulo são abordadas e analisadas as tendências 
do mix de produção do mercado e do preço da energia, sendo que numa segunda abordagem são 
comparadas cada componente do mix de produção com o preço de mercado, tendo como 
objectivo obter um modelo de previsão a longo prazo. 

O preço da electricidade depende da potência instalada de cada tecnologia e da quantidade 
de produção, correspondendo a custos fixos e variáveis. Por isso, são analisadas as suas 
tendências ao longo do tempo. 

Num segundo subcapítulo são indicados os pressupostos para a construção do modelo de 
previsão, sendo explicados os passos de construção para cada parcela que entra no modelo. As 
técnicas de regressão multi-variável foram utilizadas para a construção de um encadeamento de 
modelos do tipo econométrico. Embora estas técnicas matemáticas sejam mais fáceis de 
modelar e sejam de melhor interpretação a utilização de técnicas de redes neuronais poderá ser 
uma solução a considerar numa fase posterior, após o desenho do modelo. 

Numa primeira fase desenvolve-se um modelo completo de previsão a curto prazo, sendo 
parametrizado com históricos de preços diários dos últimos dois anos. Posteriormente, o modelo 
de curto prazo é estendido, através de colapso de algumas variáveis, para previsão a longo 
prazo. O colapso das variáveis consiste no cálculo de valores das médias sazonais das fracções 
de produção (produção através de um recurso sobre a produção total) relativamente à produção 
total (ciclo combinado, nuclear, etc.) e fracções de produção relativamente à capacidade 
instalada (eólica e hídrica). Também são considerados valores máximos e mínimos destas 
fracções, com a finalidade de avaliar o intervalo de incerteza nas previsões devidos às ao facto 
de as energias renováveis apresentarem características de variabilidade. 

 
 

3.2 Análise de Informação 
 

Nesta primeira parte são analisadas as séries das fracções para cada tecnologia de produção e 
as séries de preço, quer dos combustíveis (petróleo, carvão, gás) quer do preço da electricidade. 
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Os valores da produção de energia diários de cada tecnologia e o preço da electricidade 
foram retirados do site da OMEL [19]. Os valores das potências instaladas foram retirados das 
informações mensais da REE [20]. Os valores utilizados para o preço do carvão e do gás foram 
retirados do sítio da EIA [21], para o preço do petróleo foram utilizados os valores do sítio 
Dukascopy [22] e para o CO2 foram retirados do sítio da Sendeco2 [23].  

Devido às políticas energéticas para as energias renováveis tem-se verificado um crescente 
aumento da fracção das energias renováveis, prevendo-se que se mantenha esta tendência até 
2020. 

Como se pode verificar na Figura 4, existe periodicidade de dia para dia da quantidade 
produzida, observando-se uma tendência de crescimento gradual em 2006, ano em que se 
verificou uma maior adesão das tecnologias renováveis. Estas produções, designadas regime 
especial, são grande parte das centrais renováveis desde eólica, solar, resíduos sólidos urbanos e 
as centrais de cogeração com potência instalada inferior a 10 MW. 

 
 

 
Figura 4 - Tendência da percentagem de produção em RE ao longo do tempo 

 
Outra das tecnologias que entra no mercado é a produção através das centrais hídricas, 

sendo a sua tendência ao longo do tempo em estudo verificada na Figura 5. Constata-se que a 
sua produção deve-se também a questões de meteorologia, por isso a longo prazo é de difícil 
previsão. Conclui-se que não existe uma relação sazonal, não quer dizer que o inverno seja mais 
chuvoso que a primavera, sendo no verão a estação onde se produz menos electricidade com 
esta tecnologia. 

 

 
Figura 5 - Tendência da percentagem de produção Hídrica ao longo do tempo 
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Uma das tecnologias que tem um peso no mercado constante é a tecnologia de fuel-gás, 
como se pode consultar na Figura 6 a sua disposição ao longo do tempo. Existe no mercado 
espanhol cerca de 6GW de potência instalada de fuel-gás. 

 

 
Figura 6 - Tendência da percentagem de produção de Fuel-Gás ao longo do tempo. 

 
Na Figura 7 vê-se a tendência da produção através do ciclo combinado, que nos últimos 

tempos tem atingido novos máximos na percentagem do mercado, tornando numa tecnologia 
cada vez mais utilizada não só por ter maior eficiência (térmicas) na produção de energia, como 
o seu factor de emissão de CO2 ser mais baixo que a tecnologia a carvão e a fuel, aumentando o 
mix de produção térmico. Como se pode consultar na Tabela 1, tem-se verificado o aumento da 
potência instalada de ciclo combinado ao longo deste período [16].  

 
Tabela 1 - Evolução da potência instalada por cada tipo de tecnologia 

 
 

 
 
 

Tecnologia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
RE 19142 19142 19142 19142 19142 19142 19500 19700 20000 20300 20544 20809

Nuclear 7876 7876 7876 7876 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716
Hídrica 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657
Carvão 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424

CC 12224 12224 12224 12224 12224 12224 12224 13323 13323 14643 14643 15500
Fuel-Gás 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
RE 21173 21344 21522 21528 21584 22093 22375 22474 22525 22803 22930 23357

Nuclear 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716
Hídrica 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657 16657
Carvão 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11357

CC 15466 15466 16404 16810 17204 17397 18634 19030 19423 20211 20155 20955
Fuel-Gás 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 5894 5894

Jan Fev Mar Abr Mai
RE 24059 24286 24724 24923 25223

Nuclear 7716 7716 7716 7716 7716
Hídrica 16657 16657 16657 16657 16657
Carvão 11357 11357 11357 11357 11357

CC 20958 20958 20968 21000 21000
Fuel-Gás 5544 5544 5544 5544 5544

2007  Pinst(MW)

2008 Pinst(MW)

2006  Pinst(MW)
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Figura 8 - Tendência da percentagem de produção de Carvão ao longo do tempo. 

 
Na produção de electricidade através de carvão não existe volatilidade, no entanto ocorre em 

alguns caso mudanças da produção que é causado pela existência em períodos longos de outra 
tecnologia, que neste caso se relaciona com o aumento do recurso hídrico nos períodos de Abril 
a Junho de 2006, do período de Novembro a Janeiro de 2007 e o mês de Março de 2007 na 
Figura 8. Fora estes casos esta previsão ao longo do tempo tem uma média anual constante.  

 

 
Figura 9 - Tendência da percentagem de produção de Nuclear ao longo do tempo. 

 
Outras das centrais em que a produção não se altera bruscamente, isto é, não à alteração de 

um dia para o outro de produção são as centrais nucleares – Figura 9. Este tipo de central tem 

Figura 7 - Tendência da percentagem de produção de CC ao longo do tempo  
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um custo de produção baixo, exigindo pouca manutenção e operação, logo tem maior 
probabilidade de entrar no mercado eléctrico, com pouca variação da produção.  

Por fim, existe a quantidade que é importada e que tem o seguimento da Figura 10. Este 
recurso é utilizado quando existem preços inferiores ao mercado eléctrico espanhol ou quando 
não existe ‘recursos suficiente’ para garantir o consumo. 

 

 
Figura 10 - Tendência da percentagem das interligações ao longo do tempo. 

 

 
Figura 11 - Tendência do preço do petróleo. 

 
 
Para a produção de energia através das centrais de carvão, ciclo combinado e fuel-gás é 

necessário combustível para a sua produção. Como tendência para o preço do petróleo foi 
utilizado o brent, que será usado como referência para a parcela do fuel-gás. 

Na Figura 11 apresenta-se a evolução do preço do petróleo ao longo do período em estudo, 
verifica-se um crescimento do preço do brent nos últimos meses em análise. As centrais 
térmicas a carvão têm como combustível o carvão, que tem influências neste estudo – Figura 12. 
O combustível das centrais de ciclo combinado é o gás, encontrar-se na Figura 13 a sua 
evolução ao longo do período em estudo. 
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Figura 12 - Tendência do preço do carvão. 

 
Figura 13 - Tendência do preço do gás. 

 
A produção total é igual ao consumo, mais as perdas e as quantidades dos serviços 

auxiliares, por isso em vez de usar a energia consumida deve-se usar a média da produção total. 
A média anual da produção tem crescimento na ordem dos 2,6% [20], tendo sazonalidade 
semanal e anual – Figura 14. 

 

 

Consultando a evolução do preço de mercado ao longo do tempo, Figura 15, constata-se a 
alteração dos preços médios de dia para dia. Este preço médio é o preço médio do mercado 
diário.  
 

Figura 14 - Tendência longo do tempo. 
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3.3 Fases de desenvolvimento 
 
Neste subcapítulo vai-se analisar a relação de cada tipo de fracção de produção com o preço 

de mercado, assim como, também relações entre o preço do combustível e o preço de 
electricidade. Os dados de produção estão em percentagem correspondendo a produção total do 
mercado. Tendo como base o modelo de previsão, será demonstrado os passos de construção de 
cada parcela para o modelo final. 

Mostra-se que o modelo de previsão de preço de electricidade tem duas componentes 
principais, a fracção de potência instalada e as componentes do preço do recurso primário, 
petróleo, gás e carvão.  

 
3.3.1 Construção do modelo de previsão 

 
O modelo de partida apresenta uma parcela fixa, uma parcela variável, uma parcela 

ambiental e também uma parcela para o preço do dia anterior, para a energia produzida e por 
fim o erro (equação 3.1). No início, no modelo não existia a parcela para a energia nem para o 
preço do dia anterior, mas para melhorar o modelo foi definido a existência dessas duas 
parcelas, tendo melhorias no modelo. Salientar que depois de demonstrar a construção do 
modelo, será definido cada parcela do modelo de partida. 
 

            (3.1) 
 
 

    Preço médio do mercado diário eléctrico estimado no dia t (€/MWh). 
      Parcela correspondente a fracção de k instalada. 
     Parcela correspondente a fracção de k da produção total. 

   Parcela correspondente ao preço de CO2. 
    Parcela correspondente a produção total. 
   Parcela do preço médio do mercado diário eléctrico estimado no dia t-1. 

k = {Nu, Hi, RE, Carvão, CC, Fu} 
 

Figura 15 - Tendência do preço médio diário ao longo do tempo. 



16 Capítulo 3 
 

 

A parcela referente ao preço de CO2 é usada não porque tenha grande influência no passado 
da estrutura do mercado, mas sim pelo peso que começa a existir no presente e terá no futuro. 
Pois todas as instalações de combustão com uma potência térmica nominal superior a 20 MW 
são abrangidas pelo CELE, segundo o Anexo I da Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 2003 [23]. Os preços de CO2 poderão no futuro 
alterar os custos marginais de algumas instalações, nomeadamente as centrais a carvão que tem 
um custo marginal inferior as centrais de ciclo combinado. As centrais a carvão são menos 
eficientes que as centrais a CC, o seu custo marginal irá aumentar devido às questões 
ambientais. A porção correspondente ao peço de CO2 é , correspondendo ao 
preço do CO2 a parcela , e o parâmetro de ajuste , sendo multiplicada pelo somatório 
correspondente a fracção de produção térmicas. 

As fracções de produção são uma variável de curto prazo, tendo influencias pela potência 
instalada, assim como os recursos primários que também são variáveis e têm uma variação a 
curto prazo.  

Um dos recursos a ter em consideração no modelo de previsão é o regime especial, que 
embora não seja uma variável estável, como se verificou na sua tendência, quando esta existe 
em grande percentagem no mercado os preços de electricidade são menores. 

 

 

 
Consultando a Figura 17, verifica-se que o preço de electricidade desce quando se tem muita 

componente em regime especial. Quando no mercado existe pouca produção em regime especial 
o preço é elevado. Logo no modelo existe uma parcela correspondente a percentagem de 
produção em RE, que tem como parcela: 

 
      (3.2) 

 
Correspondendo sobre , a fracção de produção, 

quer do RE ou das outras tecnologia que se encontram no contexto desta secção é determinada 
segundo a secção 3.3.2. 

Existe um parâmetro que será determinado mais a frente, assim como outros parâmetros. 
A designação de regime especial é para todas as instalações de produção com potência 

instalada inferior a 10 MW e que produzam energia a partir de fontes renováveis e cogeração.  
 

Figura 16 - Relação da percentagem produzida de RE com o preço do mercado de electricidade. 
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O preço de electricidade tem uma relação com a fracção de produção hídrica. Quanto mais 

existe o recurso hídrico mais baixo é o preço médio do mercado de electricidade, para preços 
elevados não existe relação clara - Figura 17. Assim a parte que corresponde a parcela de 
hídrica, será: 

  
      (3.3) 

 
A percentagem de hídrica esta representada em  (produção de hídrica/produção total), 

multiplicada por um parâmetro a ser determinado em 3.3.3. 
 
Uma das porções que se considera também no modelo relaciona-se como fuel-gás, embora 

não se encontre relação com o preço do mercado - Figura 18, está parte representa uma adição 
ao modelo para corrigir comportamentos de outras variáveis, assim como a sua multiplicação 
pelo preço do combustível utilizado. Sendo a sua fracção:  

 
       (3.4) 

 
 
O modelo correspondente à parcela de fuel-gás -  (produção de fuel-gás/produção total), 

que para além de existir um parâmetro multiplicado pela fracção de produção de fuel-gás, existe 
uma multiplicação pelo preço do petróleo - . Constata-se a subida do preço da 
electricidade com a subida do preço do petróleo, consultando a Figura 19. Esta última parte foi 
inserida, para o modelo ter em consideração o custo do combustível utilizado pela central, sendo 
de grande importância para a previsão a longo prazo. A tendência utilizada para o preço do 
petróleo está descrita na Figura 11. 

 

Figura 17 - Relação da percentagem produzida de Hídrica com o preço do mercado de electricidade. 
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Figura 19 - Relação do preço do petróleo com o preço de electricidade. 

 
 

Consultando a Figura 20, é possível verificar que o preço de mercado sobe com o aumento 
da fracção de produção de ciclo combinado para preços de mercado superior a 40 €/MWh, 
enquanto para preços inferiores a essa referência não existe uma relação evidente. Foi estudado 
no programa Ggobi [24] as diferentes nuvens que se encontram na Figura 20, para tentar 
compreender ou verificar se existe algumas relações com acontecimentos de outras variáveis ou 
que acontecem num espaço do tempo. Este caminho não demonstrou bons resultados. 

Numa análise da Figura 20, verifica-se uma relação da produção de CC com a evolução do 
preço do mercado de electricidade. Tendo como influencia o tipo de combustível que é utilizado 
para a produção, utiliza-se como parcela relativa ao ciclo combinado: 

 
        (3.5) 

 
em que,  diz respeito a fracção de produção do CC, e o preço do gás condiz a . 
Constata-se na Figura 21 uma relação linear no preço do gás com o preço da energia eléctrica.  
 
 

Figura 18 - Relação da percentagem produzida de Fuel com o preço do mercado de electricidade. 
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Figura 20 - Relação da percentagem produzida de CC com o preço do mercado de electricidade. 

 
  

 
Figura 21 - Relação do preço do gás com o preço de electricidade. 

 
Na Figura 22 confere-se que a tecnologia a carvão é a base do diagrama de cargas, logo não 

tem uma influência de peso do preço do mercado, no entanto com as mudanças em curso, o 
custo marginal de produzir com uma central a carvão irá aumentar devido a sua fraca eficiência, 
isto é, para produzir 1 MWh de energia eléctrica, liberta para a atmosfera cerca de 800 kg 
CO2eq, enquanto uma central de CC produz 440 Kg CO2eq [23]. Logo a parte do modelo 
correspondente à tecnologia a carvão ver, 

 
   (3.6) 

 
correspondendo a fracção de carvão -  (produção de carvão/produção total), e o preço de 
carvão condiz a . Consultando a Figura 23, verifica-se que entre o preço do carvão e o 
preço da electricidade existe uma relação linear. 
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Figura 22 - Relação da percentagem produzida de Carvão com o preço do mercado de electricidade. 

 
 

 
Figura 23 - Relação do preço do carvão com o preço de electricidade. 

 
Com a tecnologia do nuclear confere-se que a sua produção é praticamente constante, não 

tendo muita variação de dia para dia, uma vez que é uma tecnologia ligada à base do diagrama. 
Na Figura 24, verifica-se uma gama de variações da percentagem de produção para preços 
baixos, no entanto esta gama de variações ocorre devido a outras tecnologias, como exemplo a 
variação do regime especial e do recurso hidrológico. Ou seja, nota-se uma ligeira tendência, 
sendo, cerca de 20% da produção total provém das centrais nucleares. Estas duas últimas 
tecnologias referenciadas, nuclear e carvão, têm uma produção constante no tempo. 

A fracção de nuclear constitui como um factor a considerar, dado que conseguiu melhorar o 
modelo, tendo melhores resultados, não só para a parte de teste como para a parte de treino do 
modelo. Correspondendo a seguinte parcela: 

 
     (3.7) 

 
sendo   fracção de produção de nuclear e teta sete um parâmetro. 
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Figura 24 - Relação da percentagem produzida de Nuclear com o preço do mercado de electricidade. 

 
Na Figura 25 não se encontra uma relação evidente entre o preço de mercado e a energia 

proveniente das importações para preços inferiores a 80 €/MWh, mas verifica-se que quando 
existe pouco recurso das importações, o preço do mercado é elevado. Com isto pode-se concluir 
que, quando o preço é alto no mercado espanhol, as interligações aos países vizinhos são pouco 
utilizadas. Esta informação é importante para o modelo de previsão uma vez que ajuda o 
modelo a perceber melhor as oscilações do preço de electricidade, entrado no modelo com o 
seguinte formato: 

 
      (3.8) 

 
em que a fracção de importação corresponde a  multiplicando por um parâmetro de ajuste. 
 

 
Figura 25 - Relação da percentagem proveniente da interligação com o preço do mercado de electricidade. 

 
Com a Figura 26 analisa-se uma subida do preço com o aumento de produção de energia. No 
entanto essa relação só se verifica separando os valores do gráfico por classe, neste caso por 
ano. Com este estudo foi entendido que deveria existir um parâmetro que representasse a 
produção total, uma vez que é a base da adaptação do modelo para previsão a longo prazo. 

 
     (3.9) 

 
em que ET corresponde a energia produzida total, multiplicando pelo parâmetro de ajuste. 
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Depois de construir o modelo com as variáveis que tem grande influência a curto prazo, isto 

é, a parte variável do modelo, irá ser explicada a parte fixa a qual terá grande influência no 
modelo para a previsão a longo prazo. 

 

 
Figura 27 - Evolução da potência instalada 

 
Na Figura 27 demonstra-se a alteração da potência instalada ao longo do período em estudo, 

estas alterações têm efeito nos preços de mercado a longo prazo, uma vez que o aumento da 
potência instalada de um recurso aumenta a probabilidade de ser aceite no mercado, quando 
esse recurso tem um custo de produção baixo, como por exemplo o regime especial e o recurso 
hídrico, o preço da energia não aumenta por existir mais peso na produção através desse 
recurso, mas sim devido ao custo de construir essas centrais. Esse custo é designado no modelo 
por parcela fixa, correspondendo a cada variável os seguintes modelos: 

 
       (3.10) 

       (3.11) 
      (3.12) 

                   (3.13) 
       (3.14) 
       (3.15) 

Figura 26 - Relação entre a energia produzida e o preço de electricidade. 



Fases de desenvolvimento 23 

 

 
sendo  a fracção de potência instalada de k no mercado eléctrico, que é multiplicada, cada 
estilo de potência instalada, por um parâmetro de ajuste. 

Na Figura 27, verifica-se que o aumento da percentagem de uma tecnologia no mercado, faz 
com que outras tecnologias diminuam o seu peso. Neste contexto constata-se que nos últimos 
anos existiram duas tecnologias cujo seu peso no mercado tem vindo aumentar, as centrais de 
ciclo combinado e o recurso de regime especial. 

Constata-se na Figura 28, a relação existente do preço da electricidade no dia actual com o 
preço do dia anterior. Esta é uma justificação para o qual encontrar-se-á no arquétipo uma 
referência com o preço no dia anterior, ficando com o seguinte relação: 

 
     (3.16) 

 
Para finalizar a apresentação do modelo de previsão existe um parâmetro que engloba todas 

as variáveis inseridas no modelo, corrigindo eventuais erros que não foram contabilizados e 
também especulações que existam no mercado. Tomando a designação de erro - .  
 

 
Figura 28 - Relação do preço em t com t-1 

 
Depois de construir os passos de construção do modelo, será exposto a fórmula no seu todo, 

isto é, o modelo de previsão é o seguinte: 
 

 
(3.17) 

Sendo que  corresponde aos parâmetros, serão determinados num passo a frente. Cada uma 
das variáveis correspondente a: 

 
 Preço do CO2 (€/ton CO2) 
 Preço da electricidade no dia t-1 (€/MWh) 

 Fracção de Potência instalada (%) 
k Corresponde (Nu, CC, Carvão, Hi, RE, Fu) 
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3.3.2 Construção do modelo para a fracção de produção 
 
Depois de construir o modelo para a previsão a curto prazo, falta demonstrar o modelo 

utilizado para a previsão das fracções de produção a longo prazo. 
Como a previsão da produção de hídrica e a produção em regime especial é algo difícil de se 

prever a longo prazo, são sempre resultados que dependem da existência de água e do recurso 
de vento. Será utilizado um modelo que é baseado no valor médio da potência instalada que é 
utilizada na tecnologia, quer para a produção hídrica e quer para o RE. Este modelo inicial 
também tem como variável a produção de fuel-gás, pois esta tem um peso constante de 2% de 
toda a produção, para a mesma potência instalada. Para o modelo de previsão destas fracções é 
utilizada a equação 3.20, retirando a média destas tecnologias através da equação (3.18). Para a 
previsão da produção total utiliza-se a equação 3.19 depois de se retirar a percentagem média da 
potência instalada total utilizada – equação 3.18. Na análise da previsão da variável de produção 
total, certifica-se uma evolução em concordância com as previsões feitas na análise do mercado 
espanhol [25]. No entanto não está contemplado no plano de acção de eficiência energética, que 
está a ser implementado para uma redução até 2020 de 20% do consumo [26]. No Capítulo 4 
adapta-se a previsão da produção total para 2020 de modo a ter uma redução de 20% do 
crescimento natural, utilizando os modelos descrito neste capítulo. 

A equação 3.18 é utilizada para retirar a média diária do histórico da produção total, em RE, 
Hi e de fuel-gás. Aplicando a equação 3.19 para a previsão, fica-se com a quantidade média de 
produção (MWh). Para obter os valores de fracção, utiliza-se a equação 3.20, na qual divide os 
valores de produção pela potência instalada total - , vezes o número de horas – 24 para 
obter ao valor percentual. A equação 3.20 é utilizada para converter em fracções as produções 
de RE, Hi, fuel-gás, carvão, ciclo combinado, nuclear e importações. 

 
 

   (3.18) 

 
                (3.19) 

 

     (3.20) 

 
Em que y = {RE, Hi, Fu, Nu, CC, Carvão}, e a energia produzida de T é , sendo a 

potência instalada de T correspondente a , e a produção total . 
 
Para determinar a quantidade produzida pelas restantes variáveis, de produção, será retirado 

à produção total determinada pela equação 3.18 a quantidade produzida pelas centras Hi, de RE 
e fuel-gás – correspondendo a variável L’. Consultando a relação entre as restantes tecnologias 
de produção e a variável L’, constata-se uma relação linear, de L’, com a produção em ciclo 
combinado, como demonstra a Figura 29. 

 
,   (3.21) 

 
Onde , e a aproximação da produção de CC com L’ é 
determinada pelos mínimos quadrados, tendo como resultado a equação 3.21. 
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Encontrado o modelo que determina a produção em ciclo combinado, efectua-se uma 

relação da variável L’’ (corresponde a retirar a L’ a quantidade de produção de CC) com as 
variáveis de produção restantes. Resulta da análise, uma relação de L’’ com a produção através 
do carvão – uma relação linear, conforme a Figura 30. Os valores dos parâmetros de 
aproximação, determinados pelos mínimos quadrados, ficam: 

 
    (3.22) 

 
correspondendo a diferença entre  e a produção de ciclo combinado . 

 

 

 
Como se pode verificar na Figura 31, o resultado da análise entre a variável L’’’ 

(corresponde a retirar a L’’ a produção através das centrais térmicas a carvão) e as restantes 
variáveis de produção, resulta numa relação linear da produção de centrais nucleares com L’’’. 

O resultado da aproximação por uma função é descrito na equação 3.23. 
 

        (3.23) 
 

Em que .  
 

Figura 29 - Relação CC com a produção L’. 

Figura 30 - Relação Carvão com a produção L’’. 
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Figura 32 - Relação da importação com L’’’ a menos da produção nuclear. 

 
Na Figura 32, corresponde a relação da variável da importação de energia com L’’’ excepto 

da produção através das centrais nucleares – equação 3.24. 
  

.    (3.24) 
 
Neste subcapítulo mostra-se a metodologia que foi seguida para encontrar as variáveis de 

produção de cada tipo de central, faltando ao modelo construído, transformar os valores de 
produção em MWh em fracção da respectiva tecnologia. Esta transformação é efectuada, uma 
vez que, devido as variáveis de entrada do modelo de previsão serem fracções de produção. Para 
se retirar estas fracções produção, divide-se o valor da produção de um tipo de central pela 
produção total do sistema de produção, como esta descrita na equação (3.20). 

Resumindo a arquitectura para o modelo das variáveis de produção, é descrito o seguimento 
do protótipo na Figura 33. 

 
 

Figura 31 - Relação Nuclear com a produção L’’’. 
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Figura 33 - Modelo de previsão para as fracções de produção. 
 
 
 

3.3.3 Estimativa dos parâmetros 
 
 
Os parâmetros são determinados usando o modelo de previsão a curto prazo, fazendo o 

diagnóstico do modelo que depois é estendido para a previsão a longo prazo. 
Para o modelo descrito anteriormente são determinados os parâmetros usando a 

aproximação através dos mínimos quadrados que foram descritos no capítulo do estado da arte, 
demonstrando-se nos passos seguintes a determinação dos parâmetros. 

Minimizando o somatório do erro quadrático entre o preço real e o modelo de previsão, 
utilizou-se o solver do Excel para variar cada parâmetro, tentando ajustar o preço real ao preço 
estimado, isto é diminuir o erro. 

Os valores finais de todos os parâmetros encontram-se na Tabela 2, valores representam 
quando o aumento da fracção que faz aumentar o preço do mercado e valores de parâmetros 
negativos indicam estes têm influência para diminuir o preço do mercado de electricidade. 

Na vertente de análise dos parâmetros, verifica-se que o preço do mercado de electricidade 
aumenta quando o preço por toneladas de CO2 aumenta, correspondendo a uma descida dos 
preços quando existe maior percentagem do regime hidroeléctrico e do regime especial. Em 
relação às centrais térmicas, verifica-se que a fracção através de carvão tem menor peso que as 
centrais de CC, fuel-gás e nuclear. Para a central de ciclo combinado verifica-se uma grande 
influência no preço, o peso dos parâmetros da potência instalada tem grande influência no 
modelo, podendo-se ver para o parâmetro entre 10 a 15. 
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3.4 Resultados do modelo 
 
 
Para fazer o diagnóstico do modelo, separou-se a informação em dois grupos, um grupo para 

o treino do modelo e outro para o teste do mesmo. Sendo os valores de 2006 e 2007 os dados de 
treino e os valores para teste o ano de 2008 (Janeiro a Abril). 

Do resultado do sistema de previsão a curto prazo com os parâmetros estimados 
anteriormente, verifica-se um acompanhamento da previsão com os valores reais do preço da 
electricidade – Figura 34. Mostrando que o modelo a seguir para a previsão a longo prazo do 
preço de mercado de electricidade foi encontrado.  

 
O valor do erro médio absoluto tem como resultados do treino do sistema de previsão o 

seguinte valor: 
 

       (3.25) 
 

O que corresponde um valor baixo de erro, o que indica que o modelo aplicado consegue 
adaptar-se bem à variável real. 

Para a parte de teste, verifica-se um erro médio absoluto percentual melhorado em relação 
ao grupo de treino, tendo o seguinte grandeza: 
 

       (3.26) 
 

Parâmetro = Constante
θ_1 1,00E+00
θ_2 -4,90E-01
θ_3 -8,61E+00
θ_4 5,96E+00
θ_5 9,41E+00
θ_6 1,48E+00
θ_7 7,21E+00
θ_8 1,81E+02
θ_9 4,50E-05
θ_10 -2,44E+00
θ_11 2,17E+00
θ_12 6,16E+01
θ_13 -3,52E+01
θ_14 -2,00E+00
θ_15 -4,50E+01
θ_16 1,20E-01
θ_17 -1,75E+00

Tabela 2 - Valores dos parâmetros. 
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Figura 34 - Comparação do valor real com a previsão. 

 
Focando a parte de teste do protótipo, analisa-se uma correcta aproximação – Figura 35. 
 

 
Figura 35 - Resposta do modelo em relação a parte de treino. 

 
Estimando a média dos preços do mercado eléctrico numa média mensal, resulta numa 

melhoria das tendências, como se pode verificar na Figura 36. Isto significa que o modelo 
encontrado pode ser adaptado para uma previsão a longo prazo utilizando como variáveis de 
entrada mais significantes as potências instaladas de cada tecnologia, sendo então a fracção de 
produção um resultado desta potência instalada.  

 

 
Figura 36 - Média mensal do preço real e do estimado. 
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3.5 Conclusão 
 
Utilizando o modelo que foi desenvolvido a curto prazo, tendo bons resultados, é possível 

aplicar um processo de extensão para uma previsão a longo prazo. A previsão a longo prazo, 
como foi referido anteriormente, tem como variáveis os preços dos combustíveis, a potência 
instalada e também o consumo. Sendo que da potência instalada é utilizado o modelo para as 
fracções de produção para cada tecnologia descritas em 3.3.2. 
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Capítulo 4 

4 Previsão 

4.1 Incertezas e Cenários 
 
Tendo-se apresentado no capítulo anterior o modelo de previsão estruturado e testado para 

curto prazo, neste capítulo ilustram-se as incertezas, e como são integradas no modelo de 
previsão a longo prazo. Outra demonstração, está relacionado com os cenários utilizados, o 
preço dos combustíveis e do CO2.  

As tendências a longo prazo das potências instaladas em Espanha, são retiradas das políticas 
de longo prazo, estratégicas de planeamento e de estudos feitos por entidades privadas, 
podendo-se consultar no estudo na Unesa [25]. Usando esta fonte, transpõe-se as potências 
instaladas para fracções de potência instalada por tipo de central, como se pode analisar na 
Figura 37 e consultar naTabela 3.   

 

 
Figura 37 - Evolução prevista da potência instalada. 

 
Tabela 3 - Evolução da potência instalada por cada tipo de tecnologia (base anual) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RE (MW) 27148,0 29627,0 32106,0 34585,0 37064,0 38364,0 39464,0 40564,0 41664,0 42764,0 43864,0 44964,0

Nuclear (MW) 7716,0 7716,0 7716,0 7716,0 7716,0 7727,0 7739,0 7751,0 7763,0 7775,0 7787,0 7728,0
Hídrica (MW) 16831,2 17040,3 17249,4 17458,5 17685,0 17685,0 17685,0 17685,0 17685,0 17985,0 18385,0 18385,0
Carvão (MW) 11066,2 10636,8 10207,5 9778,1 9313,0 9313,0 9313,0 9313,0 9313,0 9313,0 9313,0 8207,0

CC (MW) 22352,7 24026,4 25700,1 27373,8 29187,0 29187,0 29187,0 29187,0 29187,0 29187,0 29187,0 29187,0
Fuel-Gás (MW) 4692,5 3670,6 2648,8 1627,0 1427,0 1227,0 1027,0 827,0 620,2 413,5 206,7 0,0

Total (MW) 89806,7 92717,3 95627,8 98538,4 102392,0 103503,0 104415,0 105327,0 106232,2 107437,5 108742,7 108471,0
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Após encontrada a evolução das fracções de potência instalada, estas são aplicadas ao 
modelo para determinar as fracções de produção, seguindo as referências da secção 3.3.2, tendo 
como resultado final, as fracções de produção e a produção total. De referir que as variáveis de 
entrada para o modelo a longo prazo são inseridas como médias diárias para a produção, mas 
tendo como resultado a saída o preço médio anual e depois separado a evolução do preço 
mensalmente.    

Como referido no Capítulo 3, existem algumas fracções de produção que são definidas 
como variáveis de incerteza (recursos hídrico e a produção em regime especial), partindo destas 
incertezas, aplica-se a estrutura de 3.3.3 para chegar aos valores de entrada para o modelo de 
fracções de produção. Estruturando melhor a equação 3.19, para colocar um parâmetro que ira 
fornece vários cenários de incerteza, tem-se as equações 4.1 e 4.2 para a produção de RE e de 
hídrica. 

   (4.1) 
 

   (4.2) 
 

Sendo . No caso de a incerteza corresponder à existência de muito recurso hídrico 
e de RE o parâmetro , para pouco recurso dos mesmos, o parâmetro  é igual a -1, 
correspondendo  quando a incerteza segue a média do histórico. Para a tecnologia a fuel-
gás é usado a equação 3.19. 

Os desvios padrões da Hi, do RE e do fuel-gás, bem como a fracção média das mesmas 
encontram-se na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Valores médios e desvios padrões das fracções de RE, Hi e Fuel-gás. 

 
 
Uma vez que o modelo para as variáveis de entrada das fracções de produção é todo 

interligado, a partir deste ponto é encontrado cada parcela de produção, convertendo se em 
fracções de produção para cada variável.  

 
As incertezas para as fracções no futuro estão separadas em três grupos, sendo um grupo 

classificado de existência de recurso hídrico e RE superior a média (RE, Hi superior) – Figura 
38. Outra classificação é para o recurso Hi e do RE seguir a média (RE, Hi média) – Figura 39, 
por fim, RE e o recurso Hi inferior a média do histórico (RE, Hi inferior), ver Figura 40. 
Enquanto o recurso ao fuel-gás é usado a sua média para todas as incertezas. 

 Média DesvioPadrão
RE 0,2743 0,0777

Hídrica 0,1459 0,0826
Fuel-Gás 0,0260 0,0711
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Figura 38 - Distribuição das fracções de produção, existência de RE e Hi superior a média. 

 
Pode-se verifica na Figura 38, uma perspectiva da variável de regime especial corresponder 

a 40% da produção total no ano 2020, para uma incerteza de um bom recurso hídrico e eólico 
(corresponde à variável com mais peso entre todas as variáveis do RE). 

 

 
Figura 39 - Distribuição das fracções de produção, existência de RE e Hi seguindo a média. 

 
Quando a incerteza corresponde à continuação da média histórica, pode se analisar na 

Figura 39 e Figura 40 que a produção em regime especial perde peso ao longo do tempo na 
previsão. Encontra-se a produção hídrica a manter uma posição constante durante este estudo, 
pois a sua potência é praticamente constante, não sendo abrangida pela variação da produção em 
regime especial. 
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Figura 40 - Distribuição das fracções de produção, existência de RE e Hi inferior a média. 

 
Na análise referente as últimos três figuras, verifica-se que quando a fracção de produção 

hídrica e em regime especial diminui, a fracção de ciclo combinado aumenta, compensando o 
facto da existência das outras tecnologias estarem a produzir pouco. 

 
Após determinar a previsão para o modelo das fracções de previsão, será mostrado os 

cenários para os preços dos combustíveis. 
Com base nas tendências de outros mercados (ver em [21]), será aproximado os preços dos 

combustíveis utilizados com o seguimento da tendência das Figura 41 e Figura 42. Na Figura 
41, verifica-se que existe uma previsão para o preço alto, preço baixo e preço de referência para 
o petróleo. 

 

 
Figura 41 - Previsão do preço do petróleo. 

 

 
Figura 42 - Previsão do preço do carvão e do gás 
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Com as previsões dos mercados americanos, para o preço de petróleo, carvão e gás, é 
retirado a sua tendência e aplicado nos valores do mercado utilizado na previsão deste trabalho. 

 
Sendo construído em seguida, três cenários em volta das tendências dos mercados 

americanos. Um cenário para preços altos (cenário 1), outro para preços baixos (cenário 3) e por 
último um cenário para preços de referências (cenário 2). Os cenários utilizados na previsão a 
longo prazo, podem ser visualizados na Figura 43 e na Figura 44. 
 
 

 
Figura 43 - Cenários utilizados para os preços do carvão e do petróleo. 

 
Figura 44 - Cenários utilizados para os preços do gás e do CO2. 

 
Nestas últimas figuras, a série c1, c2 e c3 corresponde aos cenários 1, 2 e 3 respectivamente, 

sendo que para o preço do CO2 é utilizado apenas um cenário. 
 
 

4.2 Previsão a Longo Prazo 
 
Neste subcapítulo é apresentado o resultado da previsão do preço do mercado de 

electricidade ao longo dos próximos doze anos. Conjugando as incertezas dos factores de 
produção enunciados em 4.1, será mostrada a evolução dos preços para cada tipo de cenário do 
preço dos combustíveis. 

Analisando os preços para uma previsão em que o recurso hídrico e do regime especial 
sejam superiores à média do histórico, média em relação a sua potência instalada, verifica-se 
uma ligeira subida dos preços da electricidade - Figura 45. Verifica-se que o preço não ira 
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evoluir bruscamente nos próximos anos, e conclui-se que quando existe muito recurso de 
energias renováveis o preço da electricidade tem uma tendência menos acentuada.  

Para uma análise em que o recurso ao regime especial e a hídro-electricidade seguem a 
média histórica, o resultado é apresentado na Figura 46. É mostrado uma evolução do preço 
mais acentuada, estando em 2013 perto dos 100  €/MWh. Visto que até 2012 está previsto uma 
subida acentuada da potência instalada de RE, estas iram ter influências na subida do preço para 
antes e depois de dessa data, o que demonstra no modelo a diferença existente para essas duas 
épocas. 

Para simular a existência de pouca produção através do recurso renovável, pode-se consultar 
a Figura 47, e neste patamar mostra-se um aumento bastante brusco do preço da energia, 
ultrapassando mesmo os 100 €/MWh em 2011. Com esta análise, mostra-se que o recurso 
renovável não é só um bom recurso para o ambiente, mas também em termos de evolução do 
preço da electricidade.  

Nas Figura 45, Figura 46 e Figura 47 existem três séries em cada uma, correspondendo cada 
uma das séries a ter-se recurso hídrico e em regime especial superior a média, outra para valores 
médios, ficando outra das séries para a produção inferior a média.  

Na Figura 45, verifica-se a tendência do preço do mercado eléctrico para um cenário de 
preços baixos dos combustíveis, correspondendo a um preço de 120 €/MWh para o ano 2020, 
quando existir os recursos renováveis superiores a média. 

Para um cenário de preços médios dos combustíveis o preço da energia pode alcançar em 
2020 um valor superior aos 120 €/MWh, dependendo da fracção de produção do regime 
especial - Figura 46. 

O preço do mercado de electricidade pode alcançar para o último ano da previsão um valor 
de 130 €/MWh, caso exista muita produção através dos recursos intermitentes, ver Figura 47. 

 

 
Figura 45 - Previsão para cenário 1. 
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Figura 46 - Previsão para cenário 2. 

 

 
Figura 47 - Previsão para cenário 3. 

 
Nesta última análise foi ilustrado o resultado do modelo de previsão, para uma base anual 

até 2020, com uma banda de incerteza da produção das tecnologias, hídrica e em regime 
especial, anual, sem sazonalidade. 

Para visualizar como o preço da electricidade vária ao longo de cada ano, foi verificado os 
meses em que ocorria menor fracção de produção de hídrica e de RE 

Na Figura 5, analisa-se para os meses de verão com pouca fracção hídrica, enquanto a 
fracção de regime especial não se encontra sazonalidade mensal. Tornando a variável de entrada 
da fracção hídrica a variar mensalmente, isto é, para a estação do verão é considerado existir 
recurso abaixo da média, enquanto nos meses de inverno e primavera está variável é inserida 
considerando existir este recurso superior a média, tendo um peso na estação de Outono no 
igual a média. Embora não se consiga analisar a sazonalidade mensal destas variáveis, é 
demonstrado como varia o preço mensalmente supondo a variação da variável hídrica. 
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Figura 48 - Evolução da previsão anual e mensal para um o cenário 1. 

 
Na Figura 48, visualiza-se a variação do preço de electricidade, mensalmente, com a 

variação da produção hídrica. Será ilustrado apenas esta figura para a variação mensal, uma vez 
que os outros cenários apenas vão definir qual o patamar do preço anual, ficando a variação 
mensal a variar em torno desse ponto.  

 
 

4.3 Conclusão 
 
 
Neste capítulo foram desenvolvidos os conceitos e metodologias descritas no capítulo 3, 

chegando a previsão do preço do mercado de electricidade para os vários cenários e incertezas.  
Criado os cenários para os combustíveis e mostrado qual o tipo de incertezas, é verificado a 

evolução da fracção de produção no mercado, de electricidade, até 2020. Desta previsão 
verifica-se uma subida do preço médio da energia, mais acentuada de 2008 a 2012, estagnando 
em volta de uma gama até 2019. Visto a evolução do consumo tender a aumentar até 2012, 
tendendo manter-se desse valor devido as aplicações de eficiência energética.  
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Capítulo 5 

5 Conclusões e Trabalho Futuro 

O objectivo desta dissertação consiste em desenvolver modelos de previsão a longo prazo 
do preço do mercado de electricidade para a utilização no planeamento do sistema de produção, 
para assim serem definidas as estratégicas de expansão para o sistema eléctrico espanhol.  

Na bibliografia científica foram encontrados métodos desenvolvidos na previsão a longo 
prazo que utilizam como variáveis importantes para a previsão, o custo dos combustíveis, a 
procura e a influência do recurso hídrico, bem como a potência instalada de cada variável. 

No estudo do comportamento da produção do mercado eléctrico espanhol, verificou-se 
relações do preço do mercado com as fracções de produção, bem como a relação com os preços 
dos combustíveis. O modelo foi detalhado a curto prazo, sendo depois aplicado para o modelo a 
longo prazo.  

Foi considerada como variável de longo prazo as fracções de potência instalada para cada 
tecnologia utilizada no mercado, os preços de combustíveis e de CO2. Sendo que para as 
fracções de produção foi estudado um sub modelo que tem origem na potência instalada até 
obterem estas fracções.  

Após desenvolver o modelo foi criados os cenários para os combustíveis e demonstradas as 
incertezas nas variáveis de fracções – variável de entrada, e feita a previsão para num horizonte 
de 12 anos. 

Os resultados alcançados na previsão demonstram que o preço da electricidade pode chegar 
aos 110 €/MWh no ano 2020. Isto vai depender de existência de mais ou menos peso das 
fracções de regime especial e da hídrica, conforme as condições climatéricas. Quando no 
mercado de electricidade tiver composto por uma grande percentagem de produção através 
destes dois recursos (RE e Hídrica), o preço tenderá a ficar em volta dos 100 €/MWh, enquanto 
estes dois recurso escassearem o preço de electricidade poderá chegar as 130 €/MWh. Também 
foi demonstrado a evolução do preço mensalmente com a variação da produção através do 
recurso hídrico. 

De toda esta análise conclui-se que o preço da energia irá crescer conforme exista disponível 
no mercado eléctrico das variáveis renováveis.  

O preço do mercado de electricidade depende de um conjunto de variáveis, como por 
exemplo as variáveis relacionadas com a fracção de produção associadas ao despacho, as 
variáveis relacionadas com os cenários de potências instaladas para cada tecnologia, variáveis 
relacionadas com a evolução a longo prazo dos mercados do petróleo, gás, carvão e CO2 e 
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depende também da previsão do crescimento do consumo. Foi possível estender o modelo de 
previsão a curto prazo através da modelização das tendências a longo prazo das diversas 
variáveis 

Este trabalho poderá ser alvo de um maior desenvolvimento, pois existe uma vasta área de 
possíveis desenvolvimentos, integrando os modelos de previsão parciais de algumas das 
variáveis (previsão da carga, previsão da evolução das tecnologias, previsão dos mercados de 
combustíveis), passando pelo desenvolver os modelos de evolução das fracções e estruturar o 
modelo para alterações de mudança de políticas de produção e para o surgimento de novas 
fontes de energia 
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