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Model for the self-scheduling of a hydrothermal
company in a pool-based electricity market

Tiago Gomes Cabana, Leonardo Nepomuceno

Abstract—In the day-ahead electricity market, generation
companies need to solve some problems with the ultimate goal
of maximizing their profits. One of those problems consists in
determining, in the short-term, the optimal self-scheduling of
the units belonging to the company so that the profit from
selling energy is maximized disregarding the power balance in
the system. In this paper we propose a 0/1 mixed-integer linear
programming model for self-scheduling problem of a generation
company owing hydro and thermal plants. We assume a price-
maker generating company, which means that it has the ability
the market-clearing prices by means of altering its offers in the
market. The main tool of this model is the price-quota curve,
which models the ability of company price-maker to altering
market-clearing prices. As result, we present a computation tool
of economic analysis for companies in the day ahead market.

Index Terms—Hydrothermal Systems, Self-Scheduling Model,
Price Quota Curve, Electricity Pool Market, Market Clearing
Procedure, Mixed Integer Linear Programming.

NOMENCLATURA

Conjuntos:

T período do problema de auto-produção;
Nt blocos de discretização da curva cota-preço no pe-

ríodo t;
NT geradores termelétricos;
NH geradores hidrelétricos;

Índices:

t período;
s bloco de discretização da curva cota-preço;
j unidade de geração termelétrica;
i unidade de geração hidrelétrica;

Funções:

ct,j (pt,j) custo de geração de usina termelétrica j em
função de sua potência de saída;

pi (ht,i) potência máxima de saída de unidade hidrelé-
trica i em função da altura de queda líquida;

qei (ht,i) engolimento máximo de unidade hidrelétrica i
em função da altura de queda líquida;
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Constantes:

Qmin
t,s cota mínima do bloco de discreti-

zação s no período t da curva cota

preço, dado por Qmin
t,s =

s−1∑
i=1

Bmax
t,i ;

Bmax
t,s cota do bloco de discretização s no

período t da curva cota-preço;
λt,s preço associado bloco de discretiza-

ção s no período t da curva cota-
preço;

A0j , A1j , A2j coeficientes da curva de custo de
geração da unidade j ;

UCj custo de partida da unidade j;
DCj custo de parada da unidade j;
PTmin

j potência mínima gerada na unidade
termelétrica j;

PTmax
j potência máxima gerada na unidade

termelétrica j;
PHmin

i potência mínima gerada na unidade
hidrelétrica i;

PHmax
i potência máxima gerada na unidade

hidrelétrica i;
SDj rampa de parada do gerador j;
SUj rampa de partida do gerador j;
RDj rampa de descida do gerador j;
RUj rampa de subida do gerador j;
Gj número de períodos que a unidade

j deve permanecer ligada no início
do horizonte de tempo devido ao
mínimo tempo ligado;

Fj número de períodos que a unidade j
deve permanecer desligada no início
do horizonte de tempo devido ao
mínimo tempo desligado;

DTj mínimo tempo que a unidade j deve
permanecer desligada;

UTj máximo tempo que a unidade j deve
permanecer ligada;

Udi defluência máxima da usina hidrelé-
trica i;

Udi defluência mínima da usina hidrelé-
trica i;

Svi vertimento máximo da usina hidrelé-
trica i;

Svi vertimento mínimo da usina hidrelé-
trica i;

Rudi rampa de defluência da usina hidre-
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létrica i;
V oi volume máximo de água no reserva-

tório da usina hidrelétrica i;
V oi volume mínimo de água no reserva-

tório da usina hidrelétrica i;
V o0,i volume inicial de água no reservató-

rio da unidade i;
V oT,i volume final de água no reservatório

da unidade i;
D1 constate igual a 0,0036;
D2 constate igual a 9,81 x 10−3;
Ψt,i vazão incremental da unidade i no

período t;
HU0i,HU1i parâmetros de linearização da altura

de montante da unidade i;
HD0i,HD1i parâmetros de linearização da altura

de jusante da unidade i;
Li perdas na altura de queda líquida;
B0i, B1i, B2i parâmetros para a linearização do

polinômio de potência máxima por
altura de queda líquida;

C0i, C1i, C2i, C3i parâmetros para a linearização do
polinômio de engolimento máximo
por altura de queda líquida;

Y i número máximo de partidas da uni-
dade geradora i;

ηtgi rendimento da unidade i no período
t;

ρi produtibilidade da unidade i;
H0i altura de queda líquida inicial da

unidade i;

Variáveis:

pt,j potência ativa gerada pela unidade termelétrica j da
companhia no período t;

pt,i potência ativa gerada pela unidade hidrelétrica i da
companhia no período t;

qt cota de produção da companhia no período t;
ut,s variável binária que assume 1 se o bloco de dis-

cretização s é o último bloco necessário à obtenção
do valor da cota qt no período t, e assume 0, caso
contrário;

bt,s variável real que representa o valor fracionário do
bloco de discretização s no período t;

udt,i defluência da usina hidrelétrica i no período t;
qet,i vazão turbinada da usina hidrelétrica i no período t;
svt,i vertimento da usina hidrelétrica i no período t;
vot,i volume de água no reservatório da usina i no período

t;
vot,i volume médio de água no reservatório da usina i no

período t;
hut,i altura de montante do reservatório da unidade i no

período t;
hdt,i altura de jusante da cauda do reservatório da unidade

i no período t;
ht,i altura de queda líquida no reservatório da unidade i

no período t;

vt,j variável binária se a unidade termelétrica j esta
online no período t;

yt,j variável binaria se a unidade termelétrica j teve ação
de ligar no período t ;

zt,j variável binária se a unidade termelétrica j teve ação
de desligar no período t;

vt,i variável binária se a unidade hidrelétrica i esta
online no período t;

yt,i variável binaria se a unidade hidrelétrica i teve ação
de ligar no período t ;

zt,i variável binária se a unidade hidrelétrica i teve ação
de desligar no período t;

I. INTRODUÇÃO

EM mercados de eletricidade do dia seguinte do tipo
pool a comercialização de energia é realizada através

de leilões, onde as companhias geradoras fazem ofertas de
vendas de bloco de energia (MWh) a preços ($/MWh), os
consumidores e varejistas fazem lances de compras de blocos
de energia (MWh) a preços ($/MWh), enquanto que o operador
do mercado, que tem por objetivo a maximização do bem estar
social, recebe as ofertas e lances e através de um procedimento
de equilíbrio de mercado determina o preço de venda de
energia, também chamado preço de equilíbrio [1].

As companhias geradores são classificadas em dois tipos:
price-maker e price-taker. O primeiro tipo de companhia
geradora possui o poder de influenciar o preço de equilíbrio
de mercado através de suas ofertas no mercado enquanto
que o segundo não possui esse poder de influência, ambos
os tipos possuem o objetivo de maximização seus lucros.
Para este objetivo é necessário a resolução principalmente de
dois problemas. O primeiro problema é o problema de Auto-
Produção, que define qual deve ser a melhor produção de cada
usina da companhia que resultará o lucro ótimo. O segundo
problema é o de lance estratégico, que define a estratégia de
ofertas no mercado para que a companhia alcance a produção
calculada no problema de auto-produção [2].

Este trabalho apresenta um modelo de auto-produção, for-
mulado como um problema de Programação Linear Inteira
Mista (PLIM), para as companhias price-maker que possui
matriz energética hidrotérmica no mercado do tipo pool.
A principal ferramenta deste modelo é a curva cota-preço,
também chamada curva de demanda residual, que apresenta
o poder de influência da companhia price-maker, mostrando
para quanto tende o preço de equilíbrio de mercado de acordo
com a cota aceita da companhia [2] [3].

Este trabalho esta dividido como se segue. Na seção II
é apresentado o modelo de auto-produção, detalhando as
restrições do modelo que se referem as unidades hidrelétricas
e termelétricas. Na seção III é realizado um estudo de caso
onde é testado e avaliado o modelo de auto-produção. Por fim
na seção IV são apresentadas as conclusões deste modelo.

II. MODELO DE AUTO PRODUÇÃO

Conforme mencionado na Seção I, o modelo de auto-
produção é estruturado com um problema de programação
linear inteiro misto, para um companhia que possui matriz
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energética hidrotérmica, portanto são modeladas as principais
características relativas as usinas hidrelétricas, como cotas de
montante e jusante variáveis, função de produção hidráulica,
balanço hídrico, limites de turbinagem e vertimento das usinas
e volume dos reservatórios, e as características das usinas
termelétricas, como rampas de tomada e alívio de carga,
tempos mínimo de operação e desligamento e as restrições
intertemporais. A modelagem das restrições térmicas e hídricas
foram baseadas principalmente em [4] e [5] respectivamente.

A. Função Objetivo e Curva Cota-Preço

O modelo de auto-produção tem por objetivo a maximação
do lucro das companhias, e possui como principal ferramenta
a curva cota-preço, a qual é mostrada um esquema na Figura 1.
Neste trabalho esta curva foi formado através de um processo
iterativo, onde é realizado o procedimento de equilíbrio de
mercado pelo operador de mercado diversas vezes, sendo que
a cada iteração é retirado uma oferta da companhia geradora.
Desta forma a cada iteração é calculado um preço de equilíbrio
para uma determinada cota aceita da companhia. O conjunto
dos dados destas iterações forma a curva cota-preço, que é
decrescente e linear por partes, já que as ofertas de energia
são feitas através de blocos [3].

Max
q,p,u,b

T∑
t=1

 Nt∑
s=1

λt,s
(
bt,s + ut,sQ

min
t,s

)
−

NT∑
j=1

ct,j (pt,j)


(1)

qt =

NH∑
i=1

pt,i +

NT∑
j=1

pj,i,∀t = 1, · · · , T (2)

qt =

Nt∑
s=1

(
bt,s + ut,sQ

min
t,s

)
,∀t = 1, · · · , T (3)

0 ≤ bt,s ≤ ut,sBmax
t,s ,∀s = 1, · · · , Nt,∀t = 1, · · · , T (4)

Nt∑
s=1

ut,s = 1,∀t = 1, · · · , T (5)

ut,s ∈ {0, 1} ,∀s = 1, · · · , Nt,∀t = 1, · · · , T (6)

A função objetivo (1) busca maximizar a receita líquida,
sendo que bt,s + ut,sQ

min
t,s é cota da companhia na hora t,

como mostrado na restrição (3) multiplicado pelo preço λt,s,

resulta na receita bruta e o termo
NT∑
j=1

ct,j (pt,j) o é o custo

de produção. A restrição (2) define que a cota da companhia
é soma da produção das usinas termelétricas e hidrelétricas.
A Figura 1 mostra a representação da quota através da curva
cota-preço. Esta curva é dividida em Nt passos s. A cota qt
de uma companhia é a somatória das cotas de discretização
dos blocos anteriores, dadas por Qmin

t,s ut,s e uma fração da
cota de discretização do bloco s, dada pela variável bt,s. A
restrição que define a cota qt dessa forma é dada em (3).
Como bt,s representa uma fração da cota Bmax

t,s , seus valores
devem variar de 0 a Bmax

t,s , conforme descrito pela restrição
(4). Analisando a Figura 1, a área sombreada representa a
receita associada à cota qt* escolhida pela companhia sendo

igual à soma de Qmin
t,s e a fração do bloco s, dada pela varável

bt,s.
A variável binária ut,s, condição definida pela restrição (5)

foi definida para estabelecermos qual bloco s está ativo, sendo
que apenas para um determinado bloco s a multiplicação de
ut,s por Qmin

t,s terá um valor diferente de zero, todos os outros
serão nulos pois a variável ut,k (sendo k um bloco diferente
de s) será igual 0. Esta condição é garantida pela restrição (6),
em que a somatória de todos os ut,s deve ser igual a 1.

Figura 1. Explicação da Linearização da Curva Cota-Preço. Adaptado de [2]

B. Função Custo

O custo de produção de energia da companhia se refere a
produção de energia pelas usinas termelétricas, já que essas
unidades tem o custo de produção principalmente relacionado
ao custo de combustível fóssil [6]. O custo de produção de
unidades termelétricas é formulado como a equação (7):

ct,j (pt,j) = A0jvt,j +A1jpt,j +A2jp
2
t,j+

UCjyt,j +DCjzt,j ,
(7)

sendo o termo A0jvt,j +A1jpt,j +A2jp
2
t,j representa o custo

em função da potência de saída pt,j de cada usina termelétrica
j. O coeficiente A0j é multiplicado pela variável de status vt,j ,
pois só haverá custo para usina termelétrica se a mesma estiver
em operação e os termos UCjyt,j e DCjzt,j representam o
custo de partida e parada da usina geradora j respectivamente.

C. Limites de Geração Associados ao Leilão

Como a comercialização de energia é realizada através de
ofertas de blocos de energia, existem alguns limites da geração
associados ao leilão e são apresentadas nas equações (8) a (11).

pt,i ≤ PHmax
t,i ,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (8)

pt,j ≤ PTmax
t,j ,∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT (9)

pt,i ≥ PHmin
t,i vt,i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (10)

pt,j ≥ PTmin
t,j vt,j ,∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT (11)

A produção mínima de uma unidade se estiver ativa, caso
contrário a saída de será nula, deve ser igual ao valor do
menor bloco de energia ofertado, no caso representado por
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PTmin
t,j e PHmin

t,i para usinas termelétricas e hidrelétricas
respectivamente. De forma semelhante, a produção máxima
de cada usina deve ser menor ou igual a somatória de todos
os blocos ofertados no leilão. Esta potência máxima das
usinas termelétricas e hidrelétricas é representado por PTmax

t,j

e PHmax
t,i respectivamente.

D. Tomada e Alívio de Carga

Uma importante conjunto de restrições para as usinas ter-
melétricas são as as restrições de tomada e alívio de carga,
já que as mesmas possuem restrições físicas, tais como tem-
pos de aquecimento/resfriamento das caldeiras, que limitam
o aumento ou diminuição da produção entre os períodos
consecutivos. Dessa forma é necessário representar as rampas
de parada (12), partida e subida (13) e descida (14).

pt,j ≤ PTmax
j [vt,j − zt+1,j ] + zt+1,jSDj ,

∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT
(12)

pt,j ≤ p(t−1),j +RUjvt−1,j + SUjyt,j ,∀t = 1, · · · , T,
∀j = 1, · · · , NT

(13)

p(t−1),j − pt,j ≤ RDjvt,j + SDjzt,j ,∀t = 1, · · · , T,
∀j = 1, · · · , NT.

(14)

E. Restrições de Mínimo Tempo Ligado e Desligado

As unidades termelétricas possuem ainda restrições de mí-
nimo tempo de ligamento ou desligamento. Se ocorre uma
partida de uma unidade em determinado período, espera-se que
a mesma se mantenha ligada por um determinado intervalo de
tempo mínimo, sendo que um raciocínio análogo é feito para
as paradas da unidade termoelétrica.

Gj∑
t=1

(1− vt,j) = 0,∀j = 1, · · · , NT (15)

t+UTj−1∑
l=t

vl,j ≥ UTjyt,j ,

∀j = 1, · · · , NT,∀t = Gj + 1, · · · , T − UTj + 1

(16)

T∑
l=t

(vl,j − yt,j) ≥ 0,

∀j = 1, · · · , NT,∀t = T − UTj + 2, · · · , T
(17)

Fj∑
t=1

vt,j = 0,∀j = 1, · · · , NT (18)

t+DTj−1∑
l=t

(1− vl,j) ≥ DTjzt,j ,∀j = 1, · · · , NT,

∀t = Fj + 1, · · · , T −DTj + 1

(19)

T∑
l=t

(1− vl,j − zt,j) ≥ 0,

∀j = 1, · · · , NT,∀t = T −DTj + 2, · · · , T.
(20)

As restrições (15) a (17) modelam o mínimo tempo que
a unidade termelétrica j deve permanecer ligada, caso houver

partida. Estas restrições modelam inclusive situações em que a
usina partiu no dia anterior, garantindo que ao final do período
T a unidade geradora permaneça o mínimo tempo ligado. De
modo análogo, as restrições (18) a (20) modelam o mínimo
tempo que a unidade deve permanecer desligada caso ocorra
a parada desta unidade em algum intervalo.

F. Restrições Relacionadas ao Engolimento, Vertimento e De-
fluência

Os próximos conjuntos de restrições se referem as unidades
de geração hidrelétrica.

udt,i = qet,i + svt,i,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T (21)

Ud
− i
≤ udt,i ≤ Ūdi,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T (22)

Sv
− i
≤ svt,i ≤ S̄vi,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T (23)

udt,i −Rudi ≤ udt+1,i ≤ udt,i +Rudi,

∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T − 1.
(24)

A restrição (21) define que a defluência de uma usina
hidrelétrica é a soma do vertimento com a vazão turbinada.
As restrições (22) e (23) limitam a defluência e o vertimento
entre seus valores mínimos e máximos. Por fim, a restrição
(24) define um valor de rampa de defluência.

G. Restrições em Volumes de Reservatórios

As restrições (25) a (28) modelam as restrições de volume
de reservatório. As usinas tipo fio-d’água possuem um reser-
vatório, mesmo que pequeno, comparada as usinas do tipo
acumulação.

V oi ≤ vot,i ≤ V oi,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T (25)

voT,i ≥ V oT,i,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T (26)

vot,i =
vot,i + vot−1,i

2
,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 2, · · · , T

(27)

vo1,i =
vo1,i + V o0,i

2
,

∀i = 1, · · · , NH.
(28)

A restrição (25) impões limites de volume máximo e mí-
nimo ao reservatório enquanto que a restrição (26) define que
o volume do reservatório no ultimo período deve ser maior que
uma meta de volume pré-estabelecida. Esta meta no modelo
de auto-produção para mercado do dia seguinte é útil para
o planejamento de médio e longo prazo da companhia para
o mercado de eletricidade. Por fim as restrições (27) e (28)
calculam o volume médio de água no reservatório entre dois
períodos consecutivos.
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H. Balanço de Água Nodal

As usinas hidrelétricas de uma companhia muitas vezes
estão em cascatas em um mesmo rio, desta forma as equações
(29) e (30) modelam o balanço hídrico em cascatas das usinas
hidrelétricas.

vot,i = vot−1,i +D1 [Ψt,i − udt,i + udt−1,i+1] ,

∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 2, · · · , T
(29)

vo1,i = V o0,i +D1 [Ψ1,i − ud1,i] ,∀i = 1, · · · , NH. (30)

De forma geral, o volume no período t do reservatório da
usina i é igual a soma do volume que estava no reservatório no
período t− 1 com a vazão incremental e a vazão defluente das
usinas que estão à montante da usina i na cascata no período
t− 1 menos a vazão defluente da usina no período atual. A
vazão incremental é aquela que adentra o manancial devido à
área de drenagem à montante da seção considerada.

I. Cotas de Montante e Jusante

As cotas de montante e jusante de uma usina hidrelétrica são
descritas geralmente por polinômios de quarto grau. Como este
trabalho utiliza uma abordagem de programação linear inteira
mista é necessário a linearização desses polinômios, sendo as
restrições (31) e (32) as linearizações das cotas de montante
e jusante.

hut,i = HU0i +HU1ivot,i,

∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T
(31)

hdt,i = HD0i +HD1iudt,i,

∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T.
(32)

Como a altura de montante de um reservatório varia pouco
durante o dia é possível fazer a linearização da cota de
montante em torno do ponto de operação, isto é apenas o
quanto que o volume do reservatória varia durante o dia. A
defluência varia mais durante o dia, neste caso a linearização
é feita em toda a curva.

J. Altura de Queda Líquida

A restrição (33) define que a altura de queda líquida de
uma usina hidrelétrica é dada pela diferença entre as cotas de
montante e jusante, hu e hd, descontando-se as perdas, que
estão associadas ao atrito da água com as paredes da tubulação
que a conduz até a casa de máquinas.

ht,i = hut,i − hdt,i − Li,∀i = 1, · · · , NH, ∀t = 1, · · · , T.
(33)

K. Potência de Saída Máxima e Engolimento Máximo

As potências de saída máxima e vazão turbinada máxima
são dependentes da altura de queda líquida. Tal comporta-
mento é representado pelas equações (34) e (37) e pode ser
observado na Figura 2, em que hef é altura efetiva, altura de
queda líquida em que a potência de saída e engolimento são
máximos.

pt,i ≤ pi (ht,i) ,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (34)

pt,i ≤ B1iht,i +B2i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (35)

pt,i ≤ B3i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (36)

qet,i ≤ qei (ht,i) ,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (37)

qet,i ≤ C1iht,i +C2i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (38)

qet,i ≤ C3iht,i+C4i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH. (39)

A potência de saída antes da altura efetiva hef é delimitada
por uma curva associada a limitações da turbina, enquanto
que acima de hef é limitada por uma reta associada ao
gerador, assim é feito a linearização antes da altura efetiva,
equação (35), e depois da altura efetiva, equação (36). De
forma análoga, foram acrescentadas as equações (38) e (39)
para linearizar a vazão turbinada em função da altura de queda
líquida, antes e depois da altura efetiva.

Figura 2. Máxima potência de saída e máximo engolimento de um gerador
em função da altura de queda de água. Adaptado de [7]

L. Ações de Ligar

Para evitar o desgaste excessivo de unidades hidrelétricas
sendo acionada várias vezes ao dias é acrescentada a restrição
(40) que limita a quantidade de vezes que a usina é ligada
durante ao dia.∑

t∈T
yt,i ≤ Y i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH. (40)
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M. Função de Produção Hidráulica

A função de produção de uma usina hidrelétrica é dada
pela equação (41), porém esta equação contém um produto
variáveis qet,i e ht,i e o rendimento (ηtgi ) é função da altura
de queda e da vazão turbinada usina i no período t. Assim,
a função de produção possui várias fontes de não linearida-
des sendo necessário estabelecer uma forma de linearização
eficiente da função de produção.

Em geral, a cota de montante varia muito pouco durante o
dia, então calcula-se o valor da altura de queda líquida para
o início do dia (H0i), e considera-se este valor como uma
constate. A multiplicação do rendimento ηtgi pela constante D2

é substituído pela constante de produtibilidade ρi. Substituindo
as variáveis pelas constantes calculadas anteriormente resulta-
se a equação (42).

pt,i = D2η
tg
i qet,iht,i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (41)

pt,i = H0iρiqet,i,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH. (42)

Outras técnicas de linearização mais precisas podem ser
encontradas em [8], [9] e [10].

N. Restrições Lógicas

As restrições (43) a (46) modelam os status dos geradores
termelétricos e hidrelétricos, para evitar situações ilógicas,
como por exemplo, partidas e paradas simultâneas de um
gerador.

yt,j − zt,j = vt,j − vt−1,j ,
∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT

(43)

yt,j + zt,j ≤ 1,∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT (44)

yt,i − zt,i = vt,i − vt−1,i,
∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH

(45)

yt,i + zt,i ≤ 1,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (46)

O. Tipos de Variáveis

As restrições (47) a (52) definem os tipos de variáveis
utilizadas no modelo. Como ele foi formulado como um
problema de programação linear inteiro misto as variáveis
utilizadas são reais e inteiras, no caso binárias.

vt,i, yt,i ∈ {0, 1} ,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (47)

zt,i ∈ [0, 1] ,∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH (48)

vt,j , yt,j ∈ {0, 1} ,∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT (49)

zt,j ∈ [0, 1] ,∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT (50)

qet,i, svt,i, udt,i, vot,i, vot,i, hut,i, hdt,i, ht,i ≥ 0,

∀t = 1, · · · , T,∀i = 1, · · · , NH
(51)

pt,j ,∀t = 1, · · · , T,∀j = 1, · · · , NT (52)

P. Modelo Final

Por fim o modelo de auto-produção final para companhias
de matriz energética hidroelétrica e termelétrica é apresentado
em (53):

Maximizar (1)
sujeito a:

(2)− (6)
(8)− (11)
(12)− (14)
(15)− (20)
(21)− (24)
(25)− (28)
(29)− (30)
(31)− (32)
(33)
(35)− (36), (38)− (39)
(40)
(42)
(43)− (46)
(47)− (52).

.

(53)

III. ESTUDO DE CASO

O modelo de auto-produção proposto na seção II foi testado
em um sistema com 3 companhias geradoras diferentes, sendo
que apenas a primeira é do tipo price-maker. Desta forma o
modelo foi testado apenas para esta companhia, que possui 4
unidades geradoras hidrelétricas e 3 unidades termelétricas.

A. Dados

Como já abordado na subseção II-A, a principal ferramenta
do modelo é a curva cota-preço, que modela a influência no
preço de equilíbrio de uma companhia price-maker de acordo
com as ofertas no mercado de energia. As ofertas de venda
e lances de compra de energia foram retiradas de [4] e são
mostradas nas Tabelas I e II respectivamente. A divisão das
20 unidades geradoras nas 3 companhias diferentes e os tipos
de unidades também podem ser observadas na Tabela I.

Tabela I
BLOCOS DE OFERTAS DAS UNIDADES GERADORAS

Ofertas: Potência(MW)/Preço($/MWh)

Companhia Unidade Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4
1 1 - Hidrelétrica 20/16.59 30.16.72 35/16.87 45/17.06
1 2 - Hidrelétrica 20/16.59 25/16.70 37/16.86 48/17.06
1 3 - Termelétrica 100/21.18 120/21.33 120/21.48 120/21.63
1 4 - Termelétrica 100/21.20 120/21.38 120/21.57 125/21.63
1 5 - Termelétrica 100/32.18 20/23.29 30/23.44 10/23.49
1 6 - Hidrelétrica 100/16.29 100/16.38 120/16.50 135/16.63
1 7 - Hidrelétrica 100/17.32 135/17.41 120/17.48 100/17.54
2 8 100/21.69 135/21.80 135/21.92 100/22.00
2 9 20/22.54 20/22.83 20/23.11 20/23.40
2 10 20/23.94 20/28.31 20/32.67 20/37.03
2 11 25/27.78 20/27.81 20/27.84 20/27.87
2 12 60/23.98 100/24.12 120/24.29 20/24.32
2 13 25/23.80 100/24.14 30/24.24 7/24.26
2 14 25/19.90 100/20.70 30/20.93 7/20.99
3 15 55/26.37 - - -
3 16 55/21.90 - - -
3 17 55/27.98 - - -
3 18 55/28.15 - - -
3 19 55/28.35 - - -
3 20 55/27.51 - - -

Para cada hora do dia é realizado um procedimento de
equilíbrio de mercado, desta forma serão encontradas 24
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Tabela II
BLOCOS DE LANCES DE DEMANDA AGREGADA

Lances: Potência(MW)/Preço($/MWh)

Hora Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4
1 1900/25.5 130/23.0 72/22.5 80/21.0
2 1732/24.5 130/23.0 40/21.5 50/21.0
3 1470/24.5 160/22.5 30/21.0 135/20.4
4 1200/24.5 100/22.5 70/21.8 135/20.4
5 1250/24.0 150/22.3 80/20.0 170/16.0
6 1400/24.5 130/22.5 70/21.8 135/19.4
7 1670/25.5 160/23.0 70/22.5 135/21.0
8 1870/26.0 200/25.5 30/24.5 135/24.2
9 2120/25.0 240/22.0 90/21.0 130/20.2

10 2000/26.0 250/23.4 150/22.5 130/18.2
11 2035/26.2 300/23.8 80/22.7 75/20.3
12 2035/26.2 300/23.9 100/22.8 75/20.3
13 1970/25.0 230/22.7 150/22.0 130/20.2
14 1960/24.5 210/24.0 130/22.5 150/20.2
15 1950/25.0 150/23.0 170/22.0 120/20.2
16 2150/25.0 120/22.0 100/21.0 120/20.2
17 1970/25.0 230/22.7 150/22.0 130/20.2
18 2000/26.0 250/23.4 150/22.5 130/18.2
19 2035/26.2 300/23.9 100/22.8 75/20.3
20 2180/27.0 250/25.8 70/23.5 130/21.2
21 2200/27.0 140/25.8 90/24.5 130/22.2
22 2000/27.0 250/25.8 150/23.5 130/21.2
23 2000/26.0 130/23.4 100/22.5 70/18.2
24 2100/25.0 100/22.0 90/21.0 80/20.2

Figura 3. Curvas cota-preço das companhias 1 (Azul e Continua), 2 (Vermelha
e Tracejada) e 3 (Verde e com Asteriscos) na hora 1

curvas cota-preço. A Figura 3 mostra as curvas cota-preço das
3 companhias para a hora 1, sendo as curvas azul, vermelho e
verde sendo referentes as companhias 1, 2 e 3 respectivamente.
O levantamento dessas curvas foi realizado através do software
Matlab R2013a. Vale ressaltar que foi considerado que as
unidades geradoras ofertaram os mesmos blocos nas 24 horas.

Os dados das 3 unidades termelétricas foram baseados em
[11] e são mostrados nas Tabelas III, IV e V. A Tabela III
apresenta os dados utilizados na função custo de produção
de usina hidrelétrica, além dos valores de geração máxima
e mínimo impostos pelo leilão de mercado. A Tabela IV
apresenta os valores de rampas de subida, descida, partida e
parada e por fim a Tabela V apresenta os valores de mínimos
tempos ligado e desligados, além por quantos períodos cada
unidade deve permanecer ligada ou desligada no início do
dia, devido a ações de ligar ou desligar que ocorreram no
dia anterior.

Tabela III
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS TERMELÉTRICAS

Unidade Coeficiente Custo de Custo de Geração Geração
Termelétrica A0 A1 A2 Partida Parada Mínima Máxima

3 13,136 21,05 0,00063 52 50 100 460
4 11,681 21,04 0,00078 52 50 100 465
5 3,722 22,68 0,00254 20.3 20 100 160

Tabela IV
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS TERMELÉTRICAS

Unidade Rampa de Rampa de Rampa de Rampa de
Termelétrica Subida Descida Partida Parada

3 200 250 175 225
4 200 250 175 225
5 128 160 112 144

Tabela V
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS TERMELÉTRICAS

Unidade Mín. Tempo Mín. Tempo Tempo inicial Tempo inicial
Termelétrica Ligado Desligado Ligado Desligado

3 14 10 0 5
4 10 14 4 0
5 20 20 0 0

Foi considerado que as 4 unidades hidrelétricas são as usinas
de Capim Branco 2, Capim Branco 1, Miranda e Nova Ponte
(respectivamente as usinas 1, 2, 6 e 7 da Tabela I), que estão
cascatas no rio Araguari, pertencentes a Bacia do Parnaíba. Os
dados dessas usinas foram retiradas do software Hydrodata
versão 1.2.0 e são mostrados nas Tabelas VI, VII, VIII e
IX. A Tabela VI apresenta os limites de geração impostos
pelo leilão, e limites físicos das usinas como defluência e
vertimento. A Tabela VII apresenta principalmente os dados
referentes aos reservatórios de cada usina hidrelétrica, além da
vazão incremental. As Tabelas VIII e IX apresentam os valores
dos parâmetros utilizados para linearizar as cotas de montante,
jusante, como também as funções de potência máxima pela
altura e vazão máxima pela altura. A Tabela VIII também
apresenta os valores de número máximo de partidas e da
constante de produtibilidade, utilizada para a linearização da
função de produção.

Tabela VI
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS HIDRELÉTRICA

Unidade Geração Defluência Vertimento Rampa de
Hidrelétrica Mínima Máxima Mínima Máxima Mínimo Máximo Defluência

1 130 20 1300 72 1300 0 1228
2 130 20 1500 7 880 0 1493
6 405 100 3000 64 3000 100 135
7 505 100 2000 53 2000 0 300

Tabela VII
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS HIDRELÉTRICA

Unidade Volume Volume Volume Vazão Perdas na Altura
Hidrelétrica Máximo Mínimo Inicial/Final Incremental Altura Inicial

1 872,83 859,63 866,23 24 1,1 44,782
2 241,13 228,27 234,7 17 1,8 55,0347
6 1171,429 974,384 1070,073 59 0,725 69,0723
7 6109,523 5157,143 5615,268 175 0,546 96,5903

Tabela VIII
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS HIDRELÉTRICA

Unidade Paramêtros Paramêtros No Máximo
Hidrelétrica HU0 HU1 HD0 HD1 de Partidas Produtibilidade

1 545,73 0,0221 517,51 0,0027 1 0,008829
2 611,43 0,052 564,89 0,004 3 0,008829
6 673,22 0,0203 624,88 0,0009 3 0,009116
7 796,74 0,0042 694,81 0,0041 3 0,009223

B. Resultados
O modelo proposto foi resolvido utilizando-se o software

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, versão 12.6.0.0, em
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Tabela IX
DADOS DAS UNIDADES GERADORAS HIDRELÉTRICA

Unidade Paramêtros de pi

(
ht,i

)
Paramêtros de qei

(
ht,i

)
Hidrelétrica B0 B1 B2 C0 C1 C2 C3

1 7,005 -101,05 210 6,1179 265,38 -11,201 1033,8
2 6,4409 -114,31 240 4,5673 243,83 -8,3101 951,55
6 9,1533 -199,8 408 5,1155 335,34 -9,3998 1298,4
7 7,4209 -204,81 510 3,2071 268,84 -4,6651 1018,4

um computador com processador Intel Core i5 e 8Gb de
memória RAM. A Tabela X apresenta os despachos ótimos
de cada unidade geradora da companhia 1 nas 24 horas.

Substituindo-se os valores de despacho das unidades mos-
trados na Tabela X na função objetivo do problema de auto-
produção proposto na seção II, é possível calcular o lucro
ótimo obtido pela companhia 1, que resulta em $626.428,538.
Através da Tabela X é possível verificar que o modelo inici-
almente despacha as usinas hidrelétricas para posteriormente
despachar as usinas termelétricas. Resultado já esperado pois
as usinas hidrelétricas não possuem um custo de geração, o
que ocorre com as termelétricas.

Tabela X
DESPACHO ÓTIMO DE GERAÇÃO ENCONTRADA PELO MODELO

Potência das Unidades Geradores da Companhia 1(MW)
Hora Hidrelétrica Termelétrica Hidrelétrica

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6 Unidade 7
1 130 130 0 200 0 405 422,02
2 130 130 0 100 0 405 405
3 130 130 0 275,04 0 405 429,96
4 130 130 0 100 0 405 405
5 130 130 0 0 0 405 429,96
6 130 130 175 0 0 405 429,96
7 105,04 130 100 0 0 405 429,96
8 130 130 275,04 0 0 405 429,96
9 130 130 175,04 0 0 405 429,96
10 130 130 375,04 0 0 405 429,96
11 130 130 395,04 0 0 405 429,96
12 130 130 350 0 0 405 429,96
13 105,04 130 100 0 0 405 429,96
14 130 130 275,04 0 0 405 429,96
15 130 130 100 0 0 380,04 429,96
16 130 130 275,04 0 0 405 429,96
17 130 130 100 0 0 380,04 429,96
18 130 130 100 0 0 380,04 429,96
19 130 130 220,04 175 0 405 429,96
20 130 130 347,75 287,29 0 405 429,96
21 130 130 281,37 233,67 0 405 429,96
22 130 130 225 290,04 0 405 429,96
23 130 130 0 100 0 405 405
24 130 130 0 179,04 0 405 425,96

Para verificar a influência da curva cota-preço no modelo
de auto-produção proposto foram realizados estudos em que
a companhia price-maker não acredita ou não conhece o seu
poder de mercado. Nesse caso λt,s na (1) assume um valor
fixo e deixa de ser uma variável. Na prática é considerar que a
curva cota-preço se torna uma reta neste valor fixo assumido,
fenômeno que ocorre para as companhias price-taker.

O primeiro teste é substituir λt,s pelo preço do último
bloco de discretização de cada hora, isto é o preço que o
mercado assumiria caso a companhia ofertasse todos blocos de
energia no mercado, acreditando que alcançaria o maior lucro.
O modelo resulta em uma receita líquida de $583.505,282,
resultando em uma diferença de $42.923,301 por dia. O
segundo teste realizado é caso a companhia acreditasse que
o preço de equilíbrio do mercado fosse muito alto, mesmo
ofertando todos os blocos no mercado, o que não ocorre,
pois quanto maior a cota aceita da companhia no mercado
menor será o preço de equilíbrio. Nessa situação substituímos

λt,s pelo preço do primeiro bloco de discretização de cada
hora, que é o maior preço de equilíbrio. O modelo de auto-
produção resulta um lucro de $751.327,779, que seria um lucro
extramente irreal, uma diferença de $124.899,241 em relação
ao maior valor de receita calculada pelo modelo proposto.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta um modelo de auto-produção de
uma companhia geradora do tipo price-maker, que possui
usinas termelétricas e hidrelétricas, em um mercado pool de
energia elétrica, formulado como um problema de progra-
mação linear inteiro misto. O modelo proposto mostrou-se
bastante eficaz, calculando o despacho ótimo de cada uma
das usinas da companhia geradora que maximizará seus lucros
para cada hora do dia. A principal ferramenta deste modelo
é curva cota-preço, que modela o impacto das companhias
price-maker no mercado de eletricidade. Esta curva mostrou-
se um instrumento de boa precisão pois considera, além das
informações de ofertas da própria companhia, as ofertas de
outras companhias, e lances da demanda retiradas de leilões
anteriores. Contudo é impossível de se prever com exatidão as
ofertas de outras companhias para o dia seguinte, o que torna
as curvas cota-preço uma ferramentas de uma boa precisão
mas não exata. Foi possível constatar que é útil para uma
companhia conhecer seu poder de mercado, e que nem sempre
a maior cota aceita no mercado resultará em um maior lucro.
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