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Optimal Envolviment in the Futures Market
for a Hydro Power Producer

Tiago Forti da Silva, Leonardo Nepomuceno

Abstract—A power producer can use the futures market as a
hedging tool against the volatility of pool market prices, seeking
a tradeoff between higher profits and lower risks. However, a
hydroelectric power producer must coordinate its participation
in these markets with the management of its reservoir levels in
the medium term, transferring water from the rainy season to the
dry season. To solve this problem, this work proposes a two-stage
stochastic programming model that considers the uncertainties
associated with the pool market prices and the water inflows,
using the conditional value at risk (CVaR) measure. The proposed
model can be effitiently solved via commercial available solvers
and it is evaluated in a test system consisting of 13 hydroelectric
power plants over a period of one year.

Index Terms—Power Portfolio Optimization, Electricity Mar-
ket, Hydrothermal Systems, Conditional Value at Risk, Stochastic
programming.

NOMENCLATURA

Esta seção apresenta os principais símbolos utilizados.

Índices

f Índice de contratos disponíveis no mercado de
futuros {1, . . . , NF }.

b Índice de blocos de compra dos contratos de futu-
ros disponíveis {1, . . . , NB

F }.
s Índice de blocos de venda dos contratos de futuros

disponíveis {1, . . . , NS
F }.

g Índice de geradores {1, . . . , NG}.
t Índice de períodos {1, . . . , NT }.
ω Índice de cenários de preço spot {1, . . . , NΩ}.
h Índice de cenários de vazão afluente {1, . . . , NH}.
κ Índice de combinações possíveis entre cenários de

preço e vazão {1, . . . , NK = NΩ ×NH}.

Constantes

Cg Custo de geração da unidade g ($/MWh).
Dt Duração do período t (h).
Ft Conjunto dos contratos disponíveis no período t.
P̄Bfb Limite do bloco de compra b do contrato f (MW).
P̄Sfs Limite do bloco de venda s do contrato f (MW).
Pmaxg Potência instalada da usina g (MW).
Pming Geração mínima da usina g (MW).
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P oldt Potência de contratos anteriores ao horizonte de
planejamento ainda em vigor (MW).

Tf Último período atendido pelo contrato f .
T 0
f Primeiro período atendido pelo contrato f .
F1 Fator de conversão igual a 0,0036.
Hg Altura de queda média da usina g (m).
Kg Produtibilidade média considerada para a usina g

(MW/m3/s/m).
V 0
g Volume inicial da usina g (Hm3).
V maxg Volume máximo da usina g (Hm3).
V ming Volume mínimo. da usina g (Hm3)
α Fator de confiança do CVaR.
β Fator de ponderação da aversão ao risco.
λBfb Preço de compra do bloco b do contrato f do

mercado de futuros ($/MWh).
λSfs Preço de venda do bloco s do contrato f do

mercado de futuros ($/MWh).
πωh Probabilidade de ocorrência dos cenários de preço

ω e de vazão h.

Realizações de cenários

λPtω Realização do preço do mercado pool no período
t para o cenário ω ($/MWh).

Ψgth Realização da vazão afluente lateral da usina g no
período t para o cenário h (Hm3/s).

Variáveis contínuas

eGgtωh Geração total da unidade g no período t para os
cenários de preço ω e de vazão h (MWh).

ePtωh Energia negociada no pool no período t para os
cenários de preço ω e de vazão h (MWh).

pBfb Potência vendida no bloco b do contrato futuro f
(MW).

pSfs Potência comprada no bloco s do contrato futuro
f (MW).

ζ Valor de Risco VaR, utilizado para o cálculo do
CVaR.

ξωh Variável auxiliar vinculada aos cenários de preço
ω e de vazão h usada no cálculo do CVaR.

qgtωh Turbinagem da unidade g no instante t para os
cenários de preço ω e de vazão h (m3/s).

sgtωh Vertimento da unidade g no instante t para os
cenários de preço ω e de vazão h (m3/s).

vgtωh Volume armazenado da usina g no instante t para
os cenários de preço ω e de vazão h (m3).
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Variáveis binárias

uBf Variável que é 1 se o contrato f é assinado para a
compra de energia.

uSf Variável que é 1 se o contrato f é assinado para a
venda de energia.

I. INTRODUÇÃO

Omercado pool de energia consiste em uma série de
leilões realizados diariamente, onde um Operador de

Mercado (MO) recebe lances de compra e venda de energia,
fornecendo o preço e o despacho para cada hora do dia se-
guinte através de um processo de fechamento de mercado [1].
Como o preço spot do mercado pool apresenta uma alta
volatilidade, esse ambiente fornece oportunidades de altas
margens de lucros, porém com um elevado risco associado.

Outro ambiente organizado de venda de energia é o mercado
de futuros, onde são firmados contratos de compra e venda de
energia de médio e longo-prazo. Como a quantidade e o preço
de energia são conhecidos no momento do estabelecimento do
contrato, esse mercado pode ser utilizado como ferramenta de
hedging pelo agente gerador contra a volatilidade do mercado
pool [2].

Dessa maneira, um agente gerador de energia precisa decidir
o montante de energia que pode ser vendido no mercado de
futuros e a quantidade que será alocada para o mercado pool,
buscando uma relação de compromisso entre maximizar os
seus lucros ao longo de todo o horizonte de planejamento
enquanto controla o risco associado à variação dos preços.

Quando consideramos o caso de um gerador hidroelétrico
de energia, esse problema se torna mais complexo, uma vez
que a sua capacidade produtiva é variável com a quantidade
de água disponível em seus reservatórios [3]. Outro aspecto
a ser considerado é a sazonalidade das vazões afluentes e
sua influência nos preços quando consideramos mercados
fortemente hidroelétricos como o brasileiro, apresentando uma
oportunidade de armazenar a água no período chuvoso para
aproveitar os preços altos durante o período de seca [4]. Por
isso é importante para o agente gerador que a sua atuação
nos mercados pool e de futuros esteja coordenada com o
gerenciamento de seus reservatórios.

A. Contribuições do Trabalho

As principais contribuições deste trabalho são:
• A coordeção entre a atuação nos mercados pool e de

futuros com o gerenciamento de médio prazo dos níveis
dos reservatórios de um agente gerador hidroelétrico;

• A mensuração do risco de duas fontes de incertezas
distintas, o preço do mercado pool e a vazão afluente,
através do valor de risco condicional CVaR.

B. Organização do Trabalho

O restante deste trabalho está organizado da seguinte ma-
neira: Na Seção II é apresentada uma descrição do problema,
abordando o processo de tomada de decisão do agente gerador
na Subseção II-A, a modelagem das incertezas utilizando a
programação estocástica na Subseção II-B, a representação

dos contratos de futuros na Subseção II-C e a modelagem
de risco utilizada neste trabalho na Subseção II-D, além
de considerações sobre a forma de utilização da ferramenta
proposta na Subseção II-E.

Na Seção III é apresentado o modelo proposto, dividindo-
se em função objetivo na Subseção III-A, restrições técnicas
e econômicas na Subseção III-B, restrições hidráulicas na
Subseção III-C e restrições de não negatividade e declaração
de variáveis na Subseção III-D. A ferramenta proposta é
testada em um sistema composto por 13 usinas hidroelétricas
na Seção IV, analisando uma situação de risco neutro na
Subseção IV-A e o impacto da aversão ao risco no resultado
na Subseção IV-B. Finalmente, algumas conclusões sobre os
resultados obtidos neste trabalho são discutidas na Seção V.

II. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A. Sequência de Tomada de Decisões
Nesse trabalho considerou-se um horizonte de planejamento

de um ano, dividido em 365 períodos de 1 dia, por representar
um ciclo completo de variação dos níveis dos reservatórios. No
início desse período o agente gerador deve decidir a quantidade
de energia negociada no mercado de futuros, estabelecendo os
contratos que vão estar em vigor durante todo o horizonte de
planejamento. Posteriormente, deverá ser decidida diariamente
a quantidade de energia que será ofertada no mercado pool. Por
simplicidade considerou-se apenas o montante total de energia
destinado ao mercado pool, não diferenciando os mercados do
dia-seguinte, de ajustes e de regulação.

B. Processos estocásticos
Quando um agente gerador precisa tomar decisões ao longo

de um horizonte de planejamento sem possuir todas as infor-
mações necessárias, podemos modelar esse problema como um
processo estocástico. Esse processo é dividido em estágios, que
representam os pontos no tempo onde as decisões são tomadas,
devendo ocorrer um aumento na quantidade de informações
disponíveis entre dois estágios sucessivos [5].

O problema de portfólio analisado nesse trabalho pode ser
modelado como um processo estocástico de dois estágios com
as seguintes etapas:

1) Ocorre a decisão sobre a quantidade de energia com-
prada e vendida no mercado de futuros;

2) Ocorrem os processos estocásticos associados ao preço
spot e a vazão afluente;

3) Ocorre a decisão sobre a quantidade de energia ofertada
no mercado pool ;

Para simplificação, consideramos que as decisões sobre o
mercado pool são feitas em condição de informação perfeita.

A formulação dos cenários utilizados em um processo
estocástico pode ser gerada através de algoritmos estatísticos,
como o ARIMA [6]–[8], técnicas heurísticas como redes
neurais [9], [10] ou utilizando diretamente registros histó-
ricos, conforme demonstrado pela Referência [11], sendo a
metodologia adotada nesse trabalho. Os cenários de vazão
foram baseados nas séries históricas da Bacia do Grande [12]
enquanto os cenários de preço baseiam-se nos dados do
Mercado Ibérico [13], aplicando-se um fator de sazonalidade.
A árvore de cenários resultante é apresentada na Figura 1.
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Figura 1. Estrutura da modelagem dos cenários. Adaptado de [5].

C. Mercado de futuros

No mercado de futuros podem ser negociados contratos
futuros e contratos de opção. Nos contratos futuros a energia
é vendida com preço e prazo determinados, enquanto nos
contratos de opção o que é negociado é o direito de compra
ou venda em determinada data, através do pagamento de um
prêmio [14]. Por simplicidade, os contratos de opção não são
considerados nesse trabalho.

A modelagem do mercado de futuros foi feita através de
uma curva com blocos de 500 MW, sendo 4 blocos de compra
com preços de $ 40,00, $ 42,00, $ 44,00 e $ 46,00 e 4 blocos
de venda com preços de $ 40,00, $ 38,00, $ 36,00 e $ 34,00,
conforme a Figura 2

Potência
(MW)

Preco $/MW

34

38

42

46

-2.000 -1.000 0 1.000 2.000

Blocos de compra
Blocos de venda

Figura 2. Curva de preços do mercado de futuros utilizada.

D. Modelagem do risco

Nos mercados de eletricidade existem várias fontes de
incertezas, como flutuações na demanda, congestionamento
nas linhas de transmissão, falhas de equipamentos, dentre
outras, sendo particularmente importante para o problema de
portfólio considerar as incertezas dos preços no mercado pool.
Na literatura são utilizadas dois conjuntos de técnicas para
tratar esse problema, os modelos de variância média baseados
no portfólio de Markovitz [15]–[18] e os modelos que utilizam
o Valor de Risco Condicional CVaR [3], [19]–[21], que foi
a metodologia utilizada nesse trabalho e que tem um breve
resumo apresentado abaixo. Uma comparação entre as duas
técnicas pode ser encontrada na referência [22].

Supondo que a distribuição estatística da função lucro de
um problema seja conhecida, podemos especificar uma medida
de risco denominada Valor de Risco (VaR) equivalente ao
quartil 1−α da distribuição. Isso é equivalente a especificar o
máximo lucro possível para os 1− α piores casos, conforme
a Equação (1), de modo que podemos maximizar esse valor
como uma medida de aversão ao risco, o que efetivamente é
feito em [23] e [24].

VaR = max{x|p{lucro ≤ x} ≤ 1− α} (1)

Entretanto, a utilização do VaR apresenta dois problemas
principais. O primeiro consiste no fato do VaR não ser uma
medida de risco coerente, ou seja, que não obedece as proprie-
dades postuladas por [25]. O segundo problema deriva de que
o VaR não fornece informação sobre a área da curva anterior
ao quartil 1−α, o que é particularmente problemático pelo fato
de o mercado de eletricidade não apresentar a característica de
normalidade [5].

Como uma alternativa ao VaR foi proposto o CVaR [26],
que consiste em calcular o valor esperado de toda a porção
da curva abaixo do quartil 1 − α através da Equação (2). A
diferença entre o VaR e o CVaR está ilustrada na Figura 3.

CVaR = E{lucro|lucro ≤ VaR} (2)

Figura 3. Conceito do CVaR mostrado na curva da função lucro. Adaptado
de [27].

Como o CVaR representa o valor esperado do lucro para
os 1 − α piores casos, o objetivo do agente gerador deve ser
maximizar esse valor, o que pode ser feito através do seguinte
problema de otimização:

Maximizeζ,ηω

ζ − 1

1− α

Nω∑
ω=1

πωηω

s.a.

ζ − lucro ≤ ηω; ∀ω
ηω ≥ 0, ∀ω

Onde α é o índice de confiança utilizado, ω é o índice de
cenário, ζ é o VaR, πω é a probabilidade do cenário ω e ηω é
uma variável que é igual a zero quando o lucro do cenário é
maior que o VaR, ou igual a diferença entre eles caso contrário.
Nω é a quantidade de cenários utilizados [27].
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E. Utilização do modelo

O modelo proposto nesse trabalho considera um horizonte
de 12 meses para a tomada de decisão, entretanto, periodica-
mente os dados devem ser atualizados e o modelo deve ser
resolvido novamente, permitindo que as decisões referentes
aos contratos de futuros sejam revisadas mensalmente para
se adequarem aos preços spot observados. Observa-se que o
tamanho do horizonte considerado pelo modelo bem como
a periodicidade com que deve ser utilizado são facilmente
adaptáveis as necessidades de cada agente gerador.

III. MODELO PROPOSTO

O problema de portfólio de um gerador hidroelétrico é
formulado abaixo como um modelo de otimização estocástico,
considerando um horizonte de planejamento de um ano. A
função objetivo (3) e as restrições de (4) a (12) foram baseadas
no trabalho de [27], com as adaptações necessárias para
considerar a vazão afluente como uma fonte adicional de
incerteza, além do preço spot.

MaximizeuB
f ,u

S
f ,e

tot
gtωh,e

P
tωh,p

S
fj ,p

B
fj ,qgtωh,sgtωh,vgtωh

Nt∑
t=1

Nω∑
ω=1

Nh∑
h=1

πωhλ
P
tωhe

P
tωh +

Nf∑
f=1

NS
f∑

s=1

λSfsp
S
fs

 Tf∑
t=T 0

f

Dt


−

Nf∑
f=1

NB
f∑

b=1

λBfbp
B
fb

 Tf∑
t=T 0

f

Dt

− Nt∑
t=1

Ng∑
g=1

Nω∑
ω=1

Nh∑
h=1

πωhe
tot
gtωhCg

+β

(
ζ − 1

1− α

NΩ∑
ω=1

Nh∑
h=1

πωhξωh

)
(3)

ePtωh =
∑
f∈Ft

NB
f∑

b=1

pBfbDt −
∑
f∈Ft

NS
f∑

s=1

pSfsDt

+

Ng∑
g=1

etotgtωh + P oldt Dt; ∀t, ∀ω,∀h,∀h (4)

etotgtωh ≤ Pmaxt Dt; ∀g,∀t,∀ω,∀h (5)

etotgtωh ≥ Pmint Dt; ∀g,∀t,∀ω,∀h (6)

pSfs ≤ P̄Sfs; ∀f, ∀s (7)

pBfb ≤ P̄Bfb; ∀f, ∀b (8)

NS
f∑

s=1

pSfs ≤ uBf
NS

f∑
s=1

P̄Sfs; ∀f (9)

NB
f∑

b=1

pBfb ≤ uBs
NB

f∑
b=1

P̄Bfb; ∀f (10)

uBf + uBs ≤ 1; ∀f (11)

ζ −

 Nt∑
t=1

λPtωe
P
tωh +

Nf∑
f=1

NS
f∑

s=1

λSfsp
S
fs

 Tf∑
t=T 0

f

Dt


−

Nf∑
f=1

NB
f∑

b=1

λBfbp
B
fb

 Tf∑
t=T 0

f

Dt

− Nf∑
t=1

Ng∑
g=1

etotgtωhCg

 ≤ ξωh,
∀ω,∀h (12)

etotgtωh = KgqgtωhHgDt, ∀g,∀t, ∀ω,∀h (13)

vgtωh = vgt−1ωh + (Ψgth − qgtωh − sgtωh)F1Dt

∀g,∀t, ∀ω,∀h (14)

V ming ≤ vgtωh ≤ V maxg , ∀g,∀t, ∀ω,∀h (15)

vgtωh = V 0
g , ∀g,∀ω,∀h, t = NT (16)

ξωh ≥ 0; ∀ω,∀h (17)

ePtωh, qgtωh, sgtωh ≥ 0; ∀t,∀ω,∀h (18)

pSfs ≥ 0; ∀f, ∀s (19)

pBfb ≥ 0; ∀f, ∀b (20)

uBf , u
B
s ∈ {0, 1}; ∀f (21)

A. Função objetivo

A função objetivo (3) representa o lucro e o risco esperado
pelo agente gerador ao atuar nos mercados pool e de futuros.

O lucro é calculado como a receita esperada no mercado
pool somada como montante obtido com a venda de energia
no mercado de futuros, descontando-se a despesa resultante da
compra de energia no mercado de futuros e o custo da geração
de energia.

O risco é representado pelo valor de risco condicional
CVaR, multiplicado por um fator de ponderação β. Através
de β pode-se ajustar a relação de compromisso entre o lucro
e o risco esperado. Um agente gerador que deseje diminuir
os riscos, sob o efeito de reduzir os lucros esperados, deve
escolher um alto valor para β. Por outro lado, um baixo valor
de β tende a levar a lucros esperador maiores, porém com um
maior risco associado.



THE 12TH LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 5

B. Restrições técnicas e econômicas

As restrições (4) estabelecem que a oferta de energia no
mercado pool deve ser igual a diferença entre a quantidade de
energia comprada e vendida no mercado de futuros somada
com a geração de todas as usinas pertencentes ao agente
gerador considerado. Deve ser computado ainda a energia
referente a contratos firmados antes do início do período
considerado, cujo montante pode ser positivo ou negativo e
é representado pelo termo P oldt Dt.

As restrições (5) e (6) estabelecem os limites mínimos e
máximos de geração das usinas, de acordo com a duração de
cada período, enquanto as restrições (7) e (8) determinam os
limites máximos dos blocos compra e venda do mercado de
futuros.

As restrições (9) e (10) determinam os limites máximos
de compra e venda nos contratos disponíveis, enquanto as
restrições (11) garantem que um mesmo contrato não seja
utilizado simultaneamente para compra e venda de energia.

As equações (12) são utilizadas no cálculo do CVaR, onde
a variável ζ representa o Valor de Risco VaR, o termo entre
chaves representa o lucro esperado em cada par de cenários
de preço e vazão ωh e ξωh é uma variável igual a zero sempre
que o lucro esperado é maior que o valor do VaR.

C. Restrições hidráulicas

As restrições (13) representam uma simplificação da função
de produção de uma usina hidroelétrica, considerando uma
altura de queda média. A geração total em dado período t é
então calculada como o produto de sua produtibilidade média
(MW/m3/s/m), sua turbinagem (m3/s), sua altura de queda
média (m) e a duração do período considerado (h).

As restrições (14) representam o balanço hidráulico das
usinas, onde a diferença entre o volume armazenado entre
dois períodos consecutivos é calculada como a diferença entre
a vazão afluente e a soma da turbinagem e do vertimento,
multiplicada pela duração do período Dt e pelo fator de
conversão F1, utilizado para transformar as unidades de vazão
(m3/s) em volume (Hm3).

Finalmente, as restrições (15) representam os limites míni-
mos e máximos dos reservatórios, enquanto as restrições (16)
estabelecem que o volume no fim do horizonte de planeja-
mento deve ser igual ao volume inicial V 0

g .

D. Demais restrições

As restrições (17), (18), (19), e (20) são condições de não-
negatividade, enquanto a equação (21) define uBf e uBs como
variáveis binárias.

IV. TESTES REALIZADOS

O modelo proposto foi testado utilizando 13 das 15 usinas
hidroelétricas da cascata da Bacia do Grande, excluindo-se
as usinas de L. C. Barreto e Porto Colômbia por falta de da-
dos [12], conforme a Figura 4. Foi considerando um horizonte
de 1 ano dividido em 365 períodos de 1 dia, 100 combinações
de cenários de vazão e preço e a curva do mercado de futuros
com os valores especificados na Subseção II-C.

Figura 4. Cascata utilizada nos testes.

Os dados hidráulicos das usinas utilizadas nos testes podem
ser encontrados na Tabela I. O volume inicial foi considerado
como sendo 50% da capacidade total do reservatório.

O modelo foi testado em um computador com processador
Intel Core i5, 2,80 GHz e 4Gb de memória RAM, utilizando
a plataforma GAMS [28] com o solver CPLEX, obtendo um
tempo médio de convergência de 5 minutos.

Tabela I
DADOS HIDRÁULICOS DAS USINAS UTILIZADAS

Usina Altura de Produtibilidade Armazenamento
queda (m) (MW/m3/s/m) máximo (Hm3)

1 24,6 0,008525 672,0
2 25,0 0,008819 7,0
3 34,9 0,008829 6,8
4 90,0 0,008633 17217,0
5 43,2 0,008340 2500,0
6 44,1 0,008927 90,0
7 15,7 0,009026 14,6
8 26,6 0,009025 268,0
9 101,0 0,008437 504,1

10 88,0 0,008339 4,7
11 21,7 0,008240 17,4
12 59,2 0,008535 5260,0
13 53,5 0,008829 5169,4

A. Risco Neutro

O primeiro teste foi para o caso de risco neutro, ou seja,
quando desconsideramos a aversão ao risco parametrizando
β = 0. A solução obtida pelo modelo forneceu a curva de
atuação no mercado pool ao longo no ano mostrada na Fi-
gura 5, onde foram traçadas as curvas de tendência utilizando
polinômios de grau 4 para facilitar a visualização dos dados.
Nota-se que a curva de oferta de energia no mercado pool
(azul) segue a curva do preço spot (vermelha), conforme o
esperado, visando aumentar o lucro obtido com a venda de
energia nesse mercado.
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Figura 5. Oferta de energia no pool conforme o preço spot.

A atuação no mercado de futuros para o caso de risco
neutro é mostrada na Figura 6, onde valores de potência
positivos e negativos representam a compra e venda de energia,
respectivamente. A reta verde traçada no gráfico representa o
preço médio da curva de modelagem do mercado de futuros
($ 40,00, ver Subseção II-C). Percebe-se que nos meses onde
o preço spot médio (curva vermelha) é superior ao preço dos
contratos, o agente gerador compra energia no mercado de
futuros para ampliar a sua capacidade de oferta no mercado
pool. Esse comportamento é coerente, uma vez que no caso
de risco neutro, o único objetivo do problema consiste na
maximização dos lucros. Essa situação não ocorre apenas nos
meses 2, 3 e 12, uma vez que o preço spot encontra-se mais
baixo que o valor oferecido no mercado de futuros.

Figura 6. Negociação de energia no mercado de futuros conforme os preços
dos mercados pool e de futuros.

Na Figura 7 são mostradas as curvas de volume (azul),
vertimento (verde), vazão afluente (amarelo) e preço spot
(vermelho), para o reservatório da Usina 13.

Percebe-se um primeiro período, entre os dias 1 e 37, onde
temos uma grande afluência associada a um alto preço spot,
levando a um volume constante do reservatório aliado ao uso
do vertimento. Entre os dias 37 e 49 nota-se uma queda no
preço spot combinado com um aumento na afluência, resul-
tando em um pequeno aumento no volume e no vertimento.

A afluência se mantêm estável até o dia 85, quando atinge
seu pico e depois decresce rapidamente, indicando o fim do
período chuvoso. Esse comportamento é sinalizado através do
aumento do preço spot a partir do dia 49, fazendo com que o
volume armazenado aumente até atingir patamares próximos
da capacidade total do reservatório por volta do dia 97. Note

Figura 7. Gerenciamento do reservatório da usina 13.

que foi necessário um aumento do vertimento durante os dias
73 e 97 para evitar o excesso de volume.

Durante os dias 97 e 157 percebe-se um volume constante
no reservatório, acompanhando o aumento do preço spot e
a diminuição da afluência, bem como o fim da utilização do
vertimento por volta do dia 109. O volume armazenado é então
consumido durante os dias 157 e 241, aproveitando o alto
preço spot do período. Entre os dias 241 e 349 percebe-se a
manutenção de baixos volumes armazenados no reservatório,
uma vez que temos altos preços spot e a baixos valores de
afluência, com exceção de um pequeno aumento entre os dias
265 e 289 para aproveitar um pico nos preços.

A partir do dia 349 o reservatório começa a armazenar água
novamente para atingir a meta de volume final estabelecida
pelo modelo, aproveitando do rápido aumento da afluência
ocorrido a partir do dia 337. Percebe-se que o fim do período
de secas é sinalizado pela súbita queda observada na curva do
preço spot ocorrida na parte final do gráfico.

Na Figura 8 apresenta-se a geração da Usina 13 como
exemplo, onde podemos ver que a curva de geração da usina
segue a curva do preço spot conforme esperado, exceto pela
porção inicial do gráfico (entre os dias 1 e 121), apresentando
altos valores de geração. Esse comportamento é explicado
pela capacidade limitada de armazenamento do reservatório.
Note que esse período coincide com os maiores valores de
vazão afluente apresentados na Figura 7. O comportamento
apresentado nas Figuras 7 e 8 reforça a importância dos reser-
vatórios na estratégia de atuação dos geradores hidroelétricos,
permitindo a transferência de energia dos períodos chuvosos
para os períodos de seca, que apresentam preços mais altos.

Figura 8. Geração de energia na usina 13 conforme o preço spot.
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B. Aversão ao Risco

O segundo teste realizado consistiu em resolver o modelo
proposto utilizando diferentes valores do parâmetro de aversão
ao risco β para os mesmos dados de entrada.

A Figura 9 apresenta a fronteira eficiente do problema,
onde percebemos a diminuição do lucro esperado conforme
aumenta-se o valor de β, o que está de acordo com a natureza
conflitante dos dois objetivos.

Figura 9. Fronteira eficiente do problema

A Figura 10 apresenta a atuação no mercado de futuros
do agente gerador para um caso com β=10, onde percebe-
se uma maior venda de energia quando comparamos com o
comportamento do caso de risco neutro mostrado na Figura 6.
Isso demonstra a utilização do mercado de futuros como
ferramenta de hedging por parte do agente gerador, uma vez
que os contratos futuros firmados apresentam risco zero.

Figura 10. Negociação de energia no mercado de futuros conforme o preço
para β = 10 spot.

V. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi analisado o envolvimento de um agente
gerador hidroelétrico no mercado de futuros, como ferramenta
de headging contra a volatilidade dos preços do mercado
pool, atuando de forma coordenada com o gerenciamento dos
reservatórios no médio-prazo. Foi proposto um modelo esto-
cástico de otimização que considera as incertezas associadas
ao preço do pool e as vazões afluentes, utilizando o valor de
risco condicional (CVaR) como medida de risco. A ferramenta
proposta foi testada em um sistema realista, composto por 13
usinas hidroelétricas atuando durante o horizonte de 1 ano,
onde pode ser verificada a coordenação entre os aspectos
econômicos e hidráulicos do problema.
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