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Coordenação hidrotérmica para mercados Pool de
eletricidade via programação linear estocástica em

dois estágios
Gabriela Fernanda Bregadioli, Edméa Cássia Baptista, Leonardo Nepomuceno, Member, IEEE

Abstract—This paper investigates the coordination between
medium-term generation planning and short-term operation in
electricity markets for hydropower systems. Traditional central-
ized short-term models have been replaced by decentralized
dispatch models such as the auction models used by market
operators. Most of the day-ahead auction models proposed are
formulated for thermal systems. Such models neglect any sort
of coordination strategy. However, coordination is essential in
hydropower systems in order to enforce security and reliability
now and in the future. This work proposes a hydrothermal
coordination approach for day-ahead energy markets where
short- and medium-term decisions are taken into account in
a single model. In this approach, hydrothermal coordination
is formulated as a two-stage stochastic linear programming
problem, where the water inflow uncertainty is represented by
a set of scenarios. The first-stage consists in solving a network-
constrained multi-period energy auction model and obtain the
generation power scheduling for each hour of the day-ahead. The
second-stage decisions are made by solving a medium-term gener-
ation planning problem. To evaluate the impact of the proposed
coordination approach, computational tests are performed. By
evaluating the generation dispatch and the daily nodal prices, it is
possible to observe the impact of the hydrothermal coordination
in the energy market.

Index Terms—Auction Energy, Energy Markets, Hydrothermal
Coordination, Medium-Term, Stochastic Programming.

NOMENCLATURA

Conjuntos

Hj Conjunto de índices das usinas a montante da
unidade hidroelétrica j

I Conjunto de índices das unidades de carga
Ik Conjunto de índices das unidades de carga locali-

zadas na barra k
J Conjunto de índices das unidades de geração
JH Conjunto de índices das unidades de geração hidro-

elétricas
JT Conjunto de índices das unidades de geração ter-

moelétricas
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Jk Conjunto de índices das unidades de geração loca-
lizadas na barra k

P Conjunto de índices dos períodos do horizonte de
planejamento de médio prazo

S Conjunto de índices dos cenários do processo esto-
cástico

T Conjunto de índices dos períodos do horizonte de
planejamento de curto prazo

Ωk Conjunto de barras vizinhas a barra k

Constantes

B Número de blocos utilizados na linearização da
função perdas de potência ativa

Bk,l Susceptância da linha de transmissão k, l (pu)
C0 Custo fixo de operação da unidade j ($/h)
Csd Custo de shut-down da unidade j ($)
Csu Custo de start-up da unidade j ($)
DTj Número de períodos que a unidade j deve perma-

necer desligada ao sofrer uma ação de parada (h)
Fmax
k,l

Capacidade máxima da linha de transmissão k, l
(MW)

Gk,l Condutância da linha de transmissão k, l (pu)
Mi,t Número de blocos de potência que a unidade i está

disposta a comprar no período t a um preço λDi,m,t
Nj,t Números de blocos de potência que a unidade j está

disposta a vender no período t a um preço λGj,n,t
NT Número de períodos do horizonte de planejamento

de curto prazo (h)
PD max
i,m,t Limite superior do bloco m da unidade i no período

t (MW)
PG max
j,n,t Limite superior do bloco n da unidade j no período

t (MW)
PD
p Demanda de potência ativa no período p (MW)

PGh min
j,p Potência mínima a ser gerada pela unidade hidroe-

létrica j e período p (MW)
PGh max
j,p Potência máxima a ser gerada pela unidade hidro-

elétrica j e período p (MW)
PGt min
j,p Potência mínima a ser gerada pela unidade termo-

elétrica j e período p (MW)
PGt max
j,p Potência máxima a ser gerada pela unidade termo-

elétrica j e período p (MW)
QP min

j Vazão mínima a ser turbinada pela unidade hidroe-
létrica j nos períodos do horizonte de planejamento
de médio prazo (m3/s)
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QP max
j Vazão máxima a ser turbinada pela unidade hidroe-

létrica j nos períodos do horizonte de planejamento
de médio prazo (m3/s)

QT min
j Vazão mínima a ser turbinada pela unidade hidroe-

létrica j nos períodos do horizonte de planejamento
de curto prazo (m3/s)

QT max
j Vazão máxima a ser turbinada pela unidade hidroe-

létrica j nos períodos do horizonte de planejamento
de curto prazo (m3/s)

RP
j,p(s) Vazão afluente incremental da unidade hidroelétrica

j no período p e cenário s (m3/s)
RT
j,t Vazão afluente incremental da unidade hidroelétrica

j no período t (m3/s)
RDj Limite de rampa de descida da unidade j (MW/h)
RUj Limite de rampa de subida da unidade j (MW/h)
S0
j Número de períodos que a unidade j já permaneceu

desligada no dia anterior (h)
SDj Limite de rampa de parada da unidade j (MW/h)
SUj Limite de rampa de partida da unidade j (MW/h)
Toff
j Número de períodos que a unidade j deve perma-

necer desligada no início do horizonte de planeja-
mento de curto prazo para cumprir o mínimo tempo
desligado do dia anterior (h)

Ton
j Número de períodos que a unidade j deve perma-

necer ligada no início do horizonte de planejamento
de curto prazo para cumprir o mínimo tempo ligado
do dia anterior (h)

U0
j Número de períodos que a unidade j já permaneceu

ligada no dia anterior (h)
UTj Número de períodos que a unidade j deve perma-

necer ligada ao sofrer uma ação de partida (h)
V0
j Volume inicial do reservatório da unidade hidroelé-

trica j (hm3)
Vmin
j Volume mínimo do reservatório da unidade hidroe-

létrica j (hm3)
Vmax
j Volume máximo do reservatório da unidade hidro-

elétrica j (hm3)
X0
j Estado inicial da unidade j que é igual a 1 se a

unidade estiver ligada ou igual a zero caso contrário
∆δ Limite superior dos blocos utilizados na lineariza-

ção da função perdas de potência ativa (rad)
ηj Constante de produtividade da unidade j

(MW/m3/s)
λDi,m,t Preço o qual a unidade i está disposta a pagar pelo

bloco de potência m no período t ($/MWh)
λGi,n,t Preço o qual a unidade j está disposta a vender o

bloco n no período t ($/MWh)

Variáveis

fk,l,t Fluxo de potência ativa na linha de transmissão k, l
no período t (MW)

pD
i,m,t Entrada de potência associada ao bloco m da uni-

dade i no período t (MWh)
pGj,n,t Saída de potência associada ao bloco n da unidade

j no período t (MWh)
p̄Gj,t Máxima potência disponível associada à unidade j

no período t (MW)

pGh

j,p (s) Potência ativa gerada pela unidade hidroelétrica j
no período p e cenário s

pGt

j,p(s) Potência ativa gerada pela unidade termoelétrica j
no período p e cenário s

qP
j,p(s) Vazão turbinada pela unidade hidroelétrica j no

período p do horizonte de médio prazo e cenário
s (m3/s)

qTj,t Vazão turbinada pela unidade hidroelétrica j no
período t do horizonte de curto prazo (m3/s)

uP
j,p(s) Vazão vertida pela unidade hidroelétrica j no pe-

ríodo p do horizonte de médio prazo e cenário s
(m3/s)

uTj,t Vazão vertida pela unidade hidroelétrica j no pe-
ríodo t do horizonte de curto prazo (m3/s)

vPj,p(s) Volume do reservatório da unidade hidroelétrica j
no período p do horizonte de médio prazo e cenário
s (hm3)

vTj,t Volume do reservatório da unidade hidroelétrica j
no período t do horizonte de curto prazo (hm3)

xj,t Variável binária que é igual a 1 se a unidade j
estiver ligada no período t ou igual a zero se a
unidade estiver desligada

yj,t Variável binária que é igual a 1 se a unidade j foi
ligada no início do período t ou igual a zero caso
contrário

zj,t Variável binária que é igual a 1 se a unidade j foi
desligada no início do período y ou igual a zero
caso contrário

δ+
k,l,t

Variável não negativa utilizada no processo de li-
nearização da função perdas de potência ativa na
linha de transmissão k, l no período t (rad)

δ−
k,l,t

Variável não negativa utilizada no processo de li-
nearização da função perdas de potência ativa na
linha de transmissão k, l no período t (rad)

δk,l,b,t Bloco b utilizado no processo de linearização da
função perdas de potência ativa na linha de trans-
missão k, l no período t (rad)

θk,t Ângulo de tensão na barra k no período t (rad)
θk,l,t Diferença angular na linha de transmissão k, l no

período t: θk,l,t = θk,t − θl,t (rad)

I. INTRODUÇÃO

ESTE trabalho considera um problema de coordenação
hidrotérmica entre o planejamento da geração de médio

prazo e a operação de curto prazo em mercados Pool de
eletricidade para sistemas predominantemente hidráulicos.

Diferentemente das unidades termoelétricas, a capacidade
de geração das usinas hidroelétricas depende do volume de
água armazenada nos reservatórios e da vazão afluente natural.
Além disso, a capacidade de geração de uma usina hidro-
elétrica pode depender da operação das usinas a montante,
uma vez que os reservatórios são interconectados ao longo de
um rio ou bacia hidrográfica. Devido a estas características,
o operador do sistema necessita considerar alguma forma de
coordenação espacial e temporal na programação da geração
de sistemas hidrotérmicos.
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Por um lado, o operador do sistema necessita balancear cui-
dadosamente o volume de água armazenado nos reservatórios e
a geração de potência das usinas interconectadas para respeitar
as restrições operacionais correspondentes. Por outro lado, o
operador do sistema é o responsável por assegurar capacidade
suficiente para as necessidades de geração futura.

No ambiente regulado, a programação de curto prazo de
sistemas de geração de potência era geralmente obtida por
meio de um procedimento centralizado executado pelo opera-
dor do sistema, com o objetivo de minimizar os custos totais de
geração e satisfazer a demanda, bem como as restrições ope-
racionais associadas ao sistema elétrico de potência. Assim,
modelos de unit commitment [1], [2] eram geralmente utiliza-
dos para sistemas termoelétricos, enquanto que, para sistemas
hidroelétricos, eram utilizados modelos de programação hidro-
térmica de curto prazo [3] ou modelos de pré-despacho [4].
Neste contexto, a coordenação hidrotérmica era realizada por
meio da decomposição temporal do problema de programação
geração, em diferentes horizontes de planejamento e graus de
detalhamento: curto, médio e longo prazos [5], [6], [7].

No ambiente de mercados de eletricidade, o qual é o
foco deste trabalho, os antigos procedimentos centralizados
de programação da geração de curto prazo foram substituídos
por procedimentos de leilão [8], [9], a fim de promover a
concorrência entre os agentes do mercado. Diferentemente das
formulações adotadas no ambiente regulado, os modelos de
curto e médio prazos adotados no ambiente de mercados de
eletricidade não resultam da decomposição de um problema
maior. Por esta razão, em mercados de energia do dia seguinte,
a consideração de técnicas de coordenação hidrotérmica nos
modelos de leilão não é uma prática comum. Em [10] os
autores propõem uma abordagem de coordenação hidrotérmica
primal-dual, que consiste basicamente em resolver o problema
de planejamento da geração de médio prazo e inserir no
modelo de leilão as informações primais e duais obtidas.
Os resultados apresentados mostram que a consideração de
alguma forma de coordenação hidrotérmica faz-se uma prática
necessária e evitaria futuras correções nas decisões obtidas
pelo modelo de leilão.

Neste trabalho nós propomos uma abordagem de coorde-
nação hidrotérmica para mercados Pool de energia, em que
os horizontes de planejamento de curto e médio prazos são
levados em conta em um único modelo, via programação
estocástica [11]. A programação estocástica é uma das metodo-
logias mais utilizadas para lidar com problemas de otimização
sob incertezas [11], [12].

Assim, a coordenação hidrotérmica para mercados Pool
de energia via programação estocástica consiste em formular
um problema linear estocástico em dois estágios, em que
o processo estocástico é representado por um conjunto de
cenários para as afluências naturais futuras. No primeiro
estágio, adota-se um modelo de leilão de energia multiperíodo
com representação linear da transmissão, no qual a tomada de
decisão determina o despacho da geração para cada hora do
dia seguinte. Já no segundo estágio, para cada ocorrência indi-
vidual de um cenário, um modelo de planejamento da geração
de médio prazo determina as participações das gerações de
origem hidráulica e térmica.

Este trabalho encontra-se dividido como segue: na Seção 2
é apresentado o problema de programação linear estocástica
em dois estágios; na Seção 3, o modelo de coordenação hi-
drotérmica é descrito; os resultados dos testes computacionais
são apresentados na Seção 4; por fim, as principais conclusões
encontram-se na Seção 5.

II. PROGRAMAÇÃO LINEAR ESTOCÁSTICA EM DOIS
ESTÁGIOS

Um problema de programação estocástica em dois estágios
consiste em um problema de tomada de decisão, no qual as
decisões são tomadas em duas etapas e existe um processo es-
tocástico envolvido representado por um conjunto de cenários.

As decisões do primeiro estágio, chamadas de aqui-e-agora,
do inglês here-and-now, são tomadas antes da realização
do processo do estocástico, isto é, as variáveis de decisão
here-and-now não dependem de cada realização individual do
processo estocástico.

Após a realização do processo estocástico e conhecidas
as decisões previamente tomadas no primeiro estágio, são
tomadas as decisões pare-e-veja (wait-and-see), do segundo
estágio. Uma vez que o processo estocástico é representado por
um conjunto de cenários, as variáveis de decisão do segundo
estágio são definidas para cada cenário único.

A formulação geral de um problema de programação es-
tocástica em dois estágios é representada pelo conjunto de
equações (1):

min
x

z = cT x + ε {Q (s)} (1.1)

s.a: Ax = b (1.2)
x ∈ X (1.3)

em que:

Q (s) =
{
min
y(s)

q(s)T y (s) (1.4)

s.a: T (s) x +W (s) y (s) = h (s) (1.5)
y (s) ∈ Y }, ∀s ∈ S, (1.6)

em que x e y(s) são vetores das variáveis de decisão do
primeiro e segundo estágios, respectivamente, e c, q(s), b,
h(s), A, T(s) e W(s) são vetores conhecidos e matrizes de
tamanho apropriado. Note que ε é a esperança matemática
associada ao problema do segundo estágio.

De acordo com [11], o problema de programação estocástica
dois estágios (1) pode ser equivalentemente expresso em sua
forma determinística por (2):

min
x,y(s)

z = cT x +
∑
s∈S

π (s) q(s)T y (s) (2.1)

s.a: Ax = b (2.2)
T (s) x +W (s) y (s) = h (s), ∀s ∈ S (2.3)
x ∈ X, y(s) ∈ Y, ∀s ∈ S (2.4)

em que π(s) representa a probabilidade de ocorrência do
cenário s.
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III. MODELO DE COORDENAÇÃO HIDROTÉRMICA

A. Modelo de curto prazo - 1o estágio
As decisões de curto prazo são tomadas com base em um

modelo de leilão de energia multiperíodo com representação
linear da transmissão, que consiste em obter o despacho da
geração para cada hora do dia seguinte, considerando as
restrições físicas e operacionais associadas à geração e ao
sistema de transmissão de energia elétrica. O problema (3)
apresenta a formulação do modelo de tomada de decisão
adotado no primeiro estágio.

max
x

FBEC =
∑
t∈T

∑
i∈I

Mi, t∑
m=1

λDi,m,tp
D
i,m,t−

∑
t∈T

∑
j∈J

©«
N j, t∑
n=1

λGj,n,tp
G
j,n,t + xj,tC0

j + yj,tCsu
j + zj,tCsd

j
ª®¬

(3.1)

s.a:
∑
j∈Jk

N j, t∑
n=1

pGj,n,t −
∑
i∈Ik

Mi, t∑
m=1

pD
i,m,t =

∑
l∈Ωk

fk,l,t
(
θk,l,t

)
,

∀k ∈ K, ∀t ∈ T (3.2)

fk,l,t
(
θk,l,t

)
=

Gk,l

B∑
b=1
∆δ (2b − 1) δk,l,b,t

2
− Bk,lθk,l,t,

∀k ∈ K, ∀l ∈ Ωk, ∀t ∈ T (3.3)
−Fmax

k,l ≤ fk,l,t
(
θk,l,t

)
≤ Fmax

k,l,t ,

∀k ∈ K, ∀l ∈ Ωk, ∀t ∈ T (3.4)

δ+k,l,t + δ
−
k,l,t =

B∑
b=1

δk,l,b,t, ∀k ∈ K, ∀l ∈ Ωk, ∀t ∈ T

(3.5)
δ+k,l,t − δ

−
k,l,t = θk,t − θl,t, ∀k ∈ K, ∀l ∈ Ωk, ∀t ∈ T

(3.6)
0 ≤ δk,l,b,t ≤ ∆δ,

∀k ∈ K, ∀l ∈ Ωk, ∀b = 1, . . . , B, ∀t ∈ T (3.7)
δ+k,l,t ≥ 0, δ−k,l,t ≥ 0, ∀k ∈ K, ∀l ∈ Ωk, ∀t ∈ T (3.8)

xj,tPG max
j,1,t ≤

N j, t∑
n=1

pGj,n,t ≤ xj,t p̄Gj,t, ∀ j ∈ JT , ∀t ∈ T

(3.9)

0 ≤pGj,n,t ≤ PG max
j,n,t , ∀ j ∈ J, ∀n = 1, . . . , Nj,t, ∀t ∈ T

(3.10)

p̄Gj,t ≤
N j, t∑
n=1

PG max
j,n,t

(
xj,t − zj,t+1

)
+ zj,t+1SDj,

∀ j ∈ JT , ∀t ∈ T (3.11)

p̄Gj,t ≤
N j, t∑
n=1

pGj,n,t−1 + RUj xj,t−1 + SUj yj,t,

∀ j ∈ JT , ∀t ∈ T (3.12)
N j, t∑
n=1

pGj,n,t−1 −

N j, t∑
n=1

pGj,n,t ≤RDj xj,t + SDj zj,t,

∀ j ∈ JT , ∀t ∈ T (3.13)

T on
j∑

t=1

(
1 − xj,t

)
= 0, ∀ j ∈ JT (3.14)

t+UTj−1∑
w=t

xj,w ≥ UTj yj,t,

∀ j ∈ JT , ∀t = Ton
j + 1, . . . , NT −UTj + 1 (3.15)

NT∑
w=t

(
xj,w − yj,t

)
≥ 0,

∀ j ∈ JT , ∀t = NT −UTj + 2, . . . , NT (3.16)
T off
j∑

t=1
xj,t = 0, ∀ j ∈ JT (3.17)

t+DTj−1∑
w=t

(
1 − xj,w

)
≥ DTj zj,t,

∀ j ∈ JT , ∀t = Toff
j + 1, . . . , NT − DTj + 1 (3.18)

DTj∑
w=t

(
1 − xj,w − zj,t

)
≥ 0,

∀ j ∈ JT , ∀t = NT − DTj + 2, . . . , NT (3.19)

yj,t − zj,t =xj,t − xj,t−1, ∀ j ∈ JT , ∀t ∈ T (3.20)

yj,t + zj,t ≤ 1, ∀ j ∈ JT , ∀t ∈ T (3.21)

vTj,t = V0
j + RT

j,t − qTj,t − uTj,t +
∑
h∈Hj

(
qTh,t + uTh,t

)
,

∀ j ∈ JH, t = 1 (3.22)

vTj,t = vTj,t−1 + RT
j,t − qTj,t − uTj,t +

∑
h∈Hj

(
qTh,t + uTh,t

)
,

∀ j ∈ JH, t ∈ T − {1}
(3.23)

N j, t∑
n=1

pGj,n,t = ηjq
T
j,t, ∀ j ∈ JH, ∀t ∈ T (3.24)

Vmin
j ≤ vj,t ≤ Vmax

j , ∀ j ∈ JH, ∀t ∈ T (3.25)

QT min
j ≤ qj,t ≤ QT max

j , ∀ j ∈ JH, ∀t ∈ T (3.26)

uTj,t ≥ 0, ∀ j ∈ JH, ∀t ∈ T (3.27)

0 ≤ pD
i,m,t ≤ PD max

i,m,t , ∀i ∈ I, ∀m = 1, . . . , Mi,t, ∀t ∈ T
(3.28)

x ∈
{

pD
i,m,t, pGj,n,t, p̄Gj,t, xj,t, yj,t, zj,t, vTj,t, q

T
j,t, u

T
j,t,

fk,l,t, θk,t, δ+k,l,t, δ
−
k,l,t

, δk,l,b,t

}
(3.29)

em que:

Ton
j = min

{
NT,

(
UTj −U0

j

)
X0
j

}
, ∀ j ∈ JT

Toff
j = min

{
NT,

(
DTj − S0

j

) (
1 − X0

j

)}
, ∀ j ∈ JT

O objetivo do OM é maximizar a função de bem estar comum,
a qual é definida como a soma dos excedentes de produção
e de consumo. Assim, a função objetivo a ser maximizada
poder ser expressa por (3.1), na qual o primeiro termo está
relacionado aos lances de compra de energia, enquanto que
o segundo termo está relacionado às ofertas de venda de
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energia e o terceiro termo inclui o custo fixo de produção
e os custos de parada e de partida dos geradores. As equações
(3.2)-(3.4) representam o conjunto de restrições associadas
ao sistema de transmissão de energia elétrica, enquanto que
os conjuntos de equações (3.5)-(3.8) referem-se a técnica
de linearização das perdas de potência ativa na transmissão,
apresentada em [9], a qual consiste em utilizar blocos de
linearização para aproximar a função perdas potência ativa
por segmentos de reta. Os conjuntos de restrições (3.9)-
(3.21) foram extraídos do modelo proposto em [8], o qual
representa detalhadamente as restrições técnicas relacionadas
aos geradores termoelétricos e envolvem: limites de geração;
rampas de partida, subida, descida e parada; mínimo tempo
de operação e de desligamento; restrições lógicas envolvendo
os estados ligado/desligado dos geradores. Os aspectos físicos
e operacionais associados à geração hidroelétrica são consi-
derados nos conjuntos de restrições (3.22)-(3.27), as quais
envolvem: balanço hidráulico nos reservatórios de água das
usinas (coordenação espacial); função de produção linear de
energia hidrelétrica; limites mínimo e máximo para o volume
nos reservatórios e para o montante de água de turbinada;
positividade da vazão vertida. A restrição (3.28) estabelece
limites para a potência consumida.

B. Modelo de médio prazo - 2o estágio

As decisões do segundo estágio são tomadas com base em
um modelo de programação da geração de médio prazo, ex-
presso pelo problema (5), que consiste em, dado a ocorrência
de um cenário s para as afluências naturais, obter as partici-
pações das gerações de origem hidroelétrica e termoelétrica.
Assim, para cada ocorrência de um cenário s resolve-se o
problema (5) proposto a seguir:

min
y(s)

FC =
∑
j∈JT

∑
p∈P

pGt

j,p (s) (5.1)

s.a: vPj,p (s) = V0
j + RP

j,p (s) − qP
j,p (s) − uP

j,p (s)+

+
∑
h∈Hj

(
qP
h,p (s) + uP

h,p (s)
)
, ∀ j ∈ JH, ∀p = 1

(5.2)

vPj,p (s) = vPj,p−1 (s) + RP
j,p (s) − qP

j,p (s) − uP
j,p (s)+

+
∑
h∈Hj

(
qP
h,p (s) + uP

h,p (s)
)
, ∀ j ∈ JH, ∀p ∈ P − {1}

(5.3)

pGh

j,p (s) = ηjq
P
j,p (s) , ∀ j ∈ JH, ∀p ∈ P (5.4)

−
∑
j∈JH

pGh

j,p (s) + PD
p ≤

∑
j∈JT

pGt

j,p (s), ∀p ∈ P (5.5)∑
j∈JH

pGh

j,p (s) − PD
p ≤

∑
j∈JT

pGt

j,p (s), ∀p ∈ P (5.6)

Vmin
j ≤ vj,p (s) ≤ Vmax

j , ∀ j ∈ JH, ∀p ∈ P (5.7)

QP min
j ≤ qj,p (s) ≤ QP max

j , ∀ j ∈ JH, ∀p ∈ P (5.8)

PGh min
j,p ≤ pGh

j,p (s) ≤PGh max
j,p , ∀ j ∈ JH, ∀p ∈ P (5.9)

PGt min
j,p ≤ pGt

j,p (s) ≤PGt max
j,p , ∀ j ∈ JT , ∀p ∈ P (5.10)

u j,p (s) ≥ 0, ∀ j ∈ JH, ∀p ∈ P (5.11)

pGT
p (s) ≥ 0, ∀ j ∈ JT , ∀p ∈ P (5.12)

y(s) ∈ {pGh

j,p (s) , pGt

j,p (s) , q
P
j,p (s) , u

P
j,p (s) , v

P
j,p (s)}

(5.13)

O objetivo do problema de programação da geração é a mini-
mização da função de complementação termoelétrica, expressa
por (5.1), considerando a capacidade de armazenamento dos
reservatórios de água das usinas hidroelétricas, bem como
a interconexão dos reservatórios situados em uma mesma
cascata ou bacia hidrológica. Assim, o conjunto de equações
(5.2) e (5.3) representam o balanço hidráulico em cada unidade
hidroelétrica. A equação (5.4) está associada a função de
produção linear das usinas hidroelétricas. As restrições (5.5)
e (5.6) garantem o atendimento da demanda. Os conjuntos de
equações (5.7), (5.8) e (5.9) estabelecem os limites mínimo
e máximo para o volume, vazão turbinada e geração hidre-
létrica, respectivamente. Por fim, (5.11) e (5.12) garantem a
positividade da vazão turbinada e da geração termoelétrica,
respectivamente.

C. Modelo de coordenação hidrotérmico

Neste trabalho, nós adotamos a formulação determinística
equivalente (2). Assim, o problema de coordenação hidrotér-
mica via programação linear estocástica em dois estágios é
representada por (6):

max
x,y

z = (3.1) −
∑
s∈S

π (s)
∑
p∈P

pGT
p (s) (6.1)

s.a: (3.2) − (3.29)

vPj,p (s) = vTj,NT (s) + RP
j,p (s) − qP

j,p (s) − uP
j,p (s)

+
∑
h∈Hj

(
qP
h,p (s) + uP

h,p (s)
)
, ∀ j ∈ JH, p = 1, ∀s ∈ S

(6.2)
(5.3) − (5.13), ∀s ∈ S

A incerteza associada as afluências futuras é representada por
um árvore de cenários, conforme mostra a Fig. 1 .

CURTO PRAZO
Leilão de energia do dia seguinte

(1o estágio)

MÉDIO PRAZO
Programação da geração

(2o estágio)

Cenário 1

Cenário 2

Cenário s

Fig. 1: Árvore de Cenários

IV. RESULTADOS

Nesta seção nós apresentamos os resultados computacionais
obtidos para o modelo de leilão com coordenação hidrotérmica
proposto na Seção III-C. O principal objetivo aqui é avaliar
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o impacto da estratégia de coordenação estocástica proposta,
em termos do preço nodal e do despacho da geração calculado
para cada hora do dia seguinte, bem como em termos do
volume e da geração equivalentes para o horizonte de médio
prazo. Os resultados obtidos para o modelo de coordenação
estocástica são comparados com os obtidos pela estratégia de
coordenação primal-dual proposta em [10].

Os resultados computacionais foram obtidos com base no
sistema teste IEEE-RTS 1996 24-bus. Contudo, a fim de tornar
o sistema predominantemente hidroelétrico, alguns geradores
termoelétricos foram substituídos por unidades hidroelétricas.
Tais unidades compõem a cascata hidráulica do rio Parana-
panema. A Fig. 2 representa a topologia do sistema IEEE-
24 barras adotada neste trabalho. Os dados completos deste
sistema podem ser obtidos em [10].

Fig. 2: Topologia Sistema 24 Bus

Todos os testes foram realizados utilizando o pacote de
otimização linear CPLEX na interface GAMS. No processo
estocástico foram considerados 85 cenários equiprováveis.
Tais cenários foram obtidos com base nas séries históricas
brasileiras de afluências naturais. Sendo assim, são cenários
possíveis de ocorrerem tanto do ponto de vista espacial quanto
temporal.

A Fig. 3 apresenta o despacho hidrotérmico, bem como
a demanda aceita e o preço médio para cada hora do dia
seguinte, utilizando o modelo de leilão com coordenação
estocástica proposto neste trabalho, enquanto que a Fig. 4
apresenta os mesmos resultados para o modelo de leilão com
coordenação primal-dual.

O modelo de leilão com coordenação primal-dual consiste
em resolver, separadamente, o modelo de programação da
geração de médio prazo e inserir as informações primais e
duas obtidas na formulação do modelo de leilão de curto
prazo. Assim, nesta abordagem, o problema de curto prazo

considera apenas uma meta para o volume diário de cada
reservatório hidroelétrico e uma penalização é inserida na
função objetivo considerando os multiplicadores associados ao
volume dos reservatórios no horizonte de médio prazo. Desta
forma, observando a Fig. 4 podemos notar que a solução obtida
reflete apenas a meta imposta para um único dia do horizonte
de planejamento, sem levar em conta o futuro todo, o que
faz com que as usinas hidroelétricas utilizem mais recursos
hídricos.

Fig. 3: Curto Prazo - Coordenação Estocástica

Fig. 4: Curto Prazo - Coordenação Primal-Dual

Por outro lado, o modelo de coordenação estocástica leva
em conta, em um único modelo, os horizontes de curto e
médio prazos. Assim, a solução obtida reflete a situação
hidrológica de todo o horizonte de médio prazo. Note que
a solução obtida pela abordagem de coordenação estocástica
utiliza menos recursos hídricos e mais recursos térmicos, a
fim de evitar a escassez de água no futuro. O aumento da
geração termoelétrica justifica a elevação nos preços nodais,
quando comparados aos resultados obtidos pelo modelo de
coordenação primal-dual.

A fim de ilustrar o comportamento dos reservatórios das
usinas hidroelétricas ao longo do horizonte de curto prazo,
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a Fig. 5 e a Fig. 6 apresenta o volume e as vazões vertida
e turbinada da usina Jurumirim para ambas as estratégias de
coordenação. A escolha desta usina deve-se ao fato dela ser
a primeira usina de reservatório pertencente a cascata do rio
Paranapanema.

Fig. 5: Usina Hidrelétrica Jurumirim - Coordenação Estocás-
tica

Fig. 6: Usina Hidrelétrica Jurumirim - Coordenação Primal-
Dual

Em termos do volume armazenado no reservatório da usina
hidroelétrica Jurumirim, podemos observar que a estratégia
de coordenação estocástica mantêm o volume do reservatório
contínuo durante todo o horizonte de planejamento de curto
prazo, enquanto que os resultados obtidos pelo modelo de lei-
lão com coordenação primal-dual reduz o volume do reservató-
rio nos últimos períodos, a fim de cumprir a meta estabelecida.
Com isto, observa-se na estratégia de coordenação primal-dual
picos de vertimento no final do horizonte, o que não ocorre
na abordagem de coordenação estocástica.

Na Fig. 7 e na Fig.8 é apresentado os resultados do despacho
da geração de médio prazo obtido, respectivamente, pelas es-
tratégias de coordenação estocástica e primal-dual, em termos
da geração hidroelétrica e termoelétrica totais, bem como a

demanda total. Nota-se que ambas as estratégias obtiveram o
mesmo despacho. Tal fato também pode ser observado, quando
comparado o volume equivalente dos reservatórios, conforme
mostrado na Fig. 9 e na Fig. 10.

Fig. 7: Geração - Coordenação Estocástica

Fig. 8: Geração - Coordenação Primal-Dual

Fig. 9: Volume Equivalente - Coordenação Estocástica
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Fig. 10: Volume Equivalente - Coordenação Primal-Dual

V. CONCLUSÕES

Os resultados apresentados mostram que as estratégias de
coordenação tem um impacto no preço de equilíbrio de mer-
cado e na programação da geração, uma vez que a coordenação
tende a reduzir a participação hidroelétrica na geração total,
a fim de garantir a segurança e confiabilidade do sistema no
presente e no futuro. Ao compararmos os resultados obtidos,
podemos observar que a estratégia de coordenação primal-dual
reflete apenas as informações primal e dual associadas a um
único dia do horizonte de médio prazo, e por isso conta com
uma maior participação hidroelétrica no horizonte de curto
prazo e, consequentemente, preços inferiores aos obtidos pelas
coordenação estocástica. Além disso, a coordenação primal-
dual impõe metas rígidas para o volume dos reservatórios
a serem atingidas no final do horizonte de curto prazo,
culminando em picos de vertimento de água. A estratégia de
coordenação estocástica por sua vez, leva em conta em um
único modelo ambos os horizontes de planejamento, ou seja,
as decisões tomadas no curto prazo refletem todo o horizonte
de médio prazo, e não apenas um único dia. Com isto, a
despacho obtido para cada hora do dia seguinte conta com
uma maior participação termoelétrica, a fim de preservar os
recursos hídricos para o futuro e evitar a escassez de água.
Como consequência, podemos notar a elevação nos preços
nodais. Deste modo, a estratégia de coordenação estocástica
mostra-se mais eficiente quando comparada a estratégia de
coordenação primal-dual.
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