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Abstract- In order to obtain fair tariffs, energy came to be 

traded through systematic auctions composed by two or more 

stages and with different market clearing price methodologies. 

Since then, teaching how electricity is traded has become a big 

challenge for professors due to the complexity involved in the 

auctions’ design. This paper presents a teaching approach that 

combines a mixture of traditional and active learning experiment 

done through a simulator that reproduces the auction of 

electricity from existing capacity in Brazil’s market. During the 

simulation, undergraduate students at Fluminense Federal 

University were separate into groups to play the role of 

generation companies. Afterwards, they had to take economic 

decisions and to compete among themselves for selling energy in 

the regulated wholesale market or signing bilateral contracts in a 

deregulated environment. At the end of the experiment, an 

evaluation of the learning activity was done by the students 

through a research survey. 

 
Index Terms— active based learning, auction, contracts, 

education, game-based learning, group work, power market, 

power system economics, simulator, training. 

I.  INTRODUÇÃO 

SSIM como nas reformas ocorridas na indústria do setor 

elétrico em alguns países em desenvolvimento [1], os 

leilões foram inseridos no mercado brasileiro de energia 

elétrica como forma de aumentar a eficiência da contratação 

deste insumo e com objetivo de se alcançar tarifas módicas.  

No entanto, a busca pela melhor formatação dos leilões 

trouxe consigo uma complexidade nas suas sistemáticas, os 

certames foram projetados contendo duas ou mais etapas e 

com diferentes formatações para a determinação dos preços de 

fechamento.   

Conforme mostrado em [2], a correta compreensão sobre o 

funcionamento do mercado pelos agentes que o compõe é um 
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fator fundamental para o sucesso do modelo implantado. 

Sendo assim, com a introdução dessas mudanças, criou-se o 

desafio para docentes de cursos de engenharia elétrica - 

fornecer aos alunos o entendimento sobre a dinâmica de 

funcionamento dos diferentes ambientes de comercialização 

do mercado brasileiro. 

Como proposta, foi realizado um experimento didático com 

alunos de graduação em engenharia elétrica da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). A metodologia empregada utiliza 

tanto o método tradicional de ensino quanto a abordagem do 

active based learning (ABL) [3]. A aplicação desta 

metodologia foi feita através de uma atividade em grupo onde 

os alunos participaram de uma simulação computacional sobre 

o mercado de energia no Brasil. Os resultados obtidos 

demonstram o potencial de métodos alternativos de ensino em 

engenharia. 

II.  EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA: DESAFIOS E METODOLOGIAS 

O emprego exclusivo da abordagem tradicional em sala de 

aula através da combinação de aulas expositivas, exercícios e 

provas vêm sofrendo críticas em relação a sua capacidade de 

estimular os alunos [4].  

Assim, a educação em engenharia vem passando por 

mudanças no sentido de torna-la menos centrada na figura do 

professor, incentivando atividades dinâmicas em sala de aula. 

Podemos obter assim melhores resultados no processo de 

aprendizagem.  

Como alternativa às metodologias tradicionais, algumas 

experiências exploraram o conceito do ABL. Esse método 

promove a autoaprendizagem e permite que os alunos 

enriqueçam sua experiência acadêmica aliando o conteúdo 

teórico de uma disciplina com a prática em grupo, através da 

utilização de dados e informações sobre o tema ensinado [3]. 

Dentre as possíveis abordagens do ABL, alguns trabalhos 

mostram o sucesso da aplicação do Game-Based Learning [5]. 

Os resultados mostrados nesses trabalhos indicam que a 

vontade dos alunos em ganhar a competição os motiva a 

aprender de maneira precisa o funcionamento do jogo, 

despertando ainda a criação de maneiras inovadoras de se 

proceder durante a atividade, o que por sua vez pode permitir-

lhes alcançar melhores resultados de aprendizagem. 

O desenvolvimento tecnológico, em especial a ascensão da 

tecnologia internet, possibilitou o desenvolvimento de 

ferramentas de aprendizagem. Assim, os alunos podem usar 

seus próprios computadores para acessar o conteúdo de um 

curso desenvolvido em ambiente web. Essa metodologia tem 

mostrado resultados positivos na motivação dos alunos [6].  
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III.  ESTRUTURA DO MERCADO BRASILEIRO 

A estrutura atual do mercado de energia elétrica brasileiro é 

dividida em dois ambientes: o Ambiente de Contratação Livre 

(ACL), onde os contratos bilaterais são negociados livremente 

e o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) com regras 

específicas no estabelecimento das relações comerciais de 

compra e venda de energia [1].  

Todavia, quantidades de energia contratadas em qualquer 

um dos ambientes são registradas na CCEE para fins de 

contabilização.  

A.  AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE 

 

No ACL, os consumidores chamados “livres” têm liberdade 

para negociar a compra de energia com as comercializadoras, 

ou diretamente com os geradores estabelecendo volumes, 

preços e prazos de suprimento [1]. 

Através de contratos bilaterais, as transações no ACL são 

predominantemente realizadas no mercado de balcão (over the 

count). Atualmente, os consumidores livres representam cerca 

de 26% do mercado brasileiro [1], com grande potencial de 

crescimento, principalmente com as medidas em estudo para a 

ampliação desse mercado e da maior flexibilidade nos critérios 

para novos entrantes [1]. 

B.  Ambiente de Contratação Regulada 

 

Em relação ao ACR, sua composição é feita pela 

participação das empresas de distribuição, que devem adquirir 

energia elétrica através de contratação por leilões de energia, 

proveniente de empreendimentos de geração existentes e de 

novos empreendimentos, para suprir os seus mercados em sua 

totalidade conforme [1]. 

Diferentemente do ACL, a comercialização de energia no 

ACR se dá através de contratos firmados entre compradores 

registrados e padronizados na CCEE. Os preços, os montantes 

e as penalidades são definidos nos certames dos leilões de 

compra de energia elétrica realizados pela CCEE, delegados 

pela Aneel [1]. 

Os contratos são celebrados entre cada Agente Vendedor e 

todos os Agentes de Distribuição (compradores), na proporção 

dos montantes de consumo declarado para cada leilão por 

parte dos agentes distribuidores [1]. 

A duração desses contratos pode ser de 15 a 30 anos, 

contados do início do suprimento de energia, para 

empreendimentos novos, ou de 5 a 15 anos, contados do ano 

seguinte ao da realização do leilão quando o certame for de 

energia existente [1]. 

C.  Leilões de Energia Existente 

 

Nos Leilões de Energia Existente (LEE) é contratada 

energia gerada por usinas já construídas e que estejam em 

operação. O certame ocorre pela internet e, conforme ilustrado 

na Fig. 1, a sua sistemática é composta de duas etapas.  

A primeira etapa é chamada contínua, podendo ser 

composta de diversas rodadas. Em cada rodada, os vendedores 

podem submeter simultaneamente lances de quantidades 

associadas a um preço comum a todos os vendedores 

fornecido pelo sistema. Inicialmente, o sistema fornece um 

preço inicial às empresas geradoras que será o preço de lance 

da primeira rodada, na Fig. 2 esse valor é indicado por P1.  

O mesmo gráfico também mostra um exemplo de lances de 

quatro empresas, representadas por G1 a G4, onde a largura 

dos retângulos representa a quantidade ofertada, sendo 

medidas no eixo horizontal (Quantidade). Essas quantidades 

quando somadas resultam na oferta total da rodada.  

Como num leilão reverso, onde os preços além de ser 

uniforme (igual para a todos os participantes), sofrem um 

decremento, diminuindo a cada nova rodada.  

O gráfico ilustra esse processo através da denotação do 

preço da segunda rodada, indicado por P2. Este valor é obtido 

diminuindo-se P1 de um decremento. Na segunda rodada, os 

proponentes farão novamente suas ofertas de quantidade 

considerando o preço da rodada P2. 

Esse esquema é seguido até que a oferta total se torne 

menor do que a oferta de referência definida para o certame. A 

oferta de referência é uma quantidade calculada pelo sistema a 

partir da multiplicação de um fator, maior do que um, aplicado 

à quantidade demandada do leilão [1] 

 

 
Fig. 1.  Sistemática do leilão de energia existente. 

A partir deste momento, a etapa uniforme é concluída e os 

proponentes classificados vão para a etapa discriminatória. Na 

segunda fase, os vendedores podem submeter um único preço 

de lance, sendo que a quantidade de energia associada é 

definida como a mesma da última rodada válida na etapa 

uniforme. 

O preço de lance precisa ser igual ou inferior ao Preço 

Corrente da última rodada válida. Os vencedores são aqueles 

proponentes que oferecerem os menores preços. 
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Fig. 2. Gráfico da primeira etapa do LEE. 

 

IV.  SIMULADORES DE ENERGIA EM MERCADOS DE ENERGIA 

 

O desenvolvimento de um simulador que reproduza o 

ambiente de um mercado de energia é uma tarefa complexa 

[7], pois, a sua implementação exige o conhecimento das 

diferentes sistemáticas dos leilões que compõe um mercado. 

 

A.  TRABALHOS RELACIONADOS 

 

A multidisciplinariedade e a complexa dinâmica das 

transações comerciais fazem com que o ensino dos mercados 

de energia elétrica se torne um desafio ao docente [8], assim, a 

utilização de um simulador tem como o objetivo facilitar a 

assimilação da complexa sistemática dos leilões de energia e 

que auxilie na compreensão sobre como as diferentes variáveis 

do mercado afetam na decisão durante as transações de 

comercialização. 

Alguns trabalhos se propuseram a realizar esse desafio, 

como por exemplo, na utilização do MATLAB para a 

simulação de mercados de curto prazo [9] onde os alunos de 

graduação exerceram o papel de compradores e vendedores 

num mercado bilateral de curto prazo.  

Uma experiência similar é descrita em [10], onde foram 

feitas algumas simulações de um mercado day ahead.   

também com a participação de alunos, porém os mesmos têm 

seu desempenho comparado com uma simulação através de 

sistemas multiagente para avaliar a performance de cada 

estudante.  

 

B.  Simulador de Leilões Utilizado 

 

Para a realização da atividade descrita neste artigo foi 

utilizado o simulador detalhado em [11]. Este simulador pode 

tanto ser utilizado tanto para estudos econômicos envolvendo 

leilões de energia testando os resultados para uma determinada 

sistemática quanto como ferramenta de apoio ao ensino em 

disciplinas cujas ementas contenham o estudo do mercado de 

energia elétrica. 

Na Fig. 3, tem-se a tela de cadastramento, esta tela é 

mostrada após o leiloeiro, papel geralmente exercido pelo 

professor, efetuar seu login. É através dela que são fornecidos 

os parâmetros ao sistema. O mesmo ocorre para os alunos, 

porém, a tela visualizada contém um campo para inserção do 

lance mostrando o preço corrente. 

Caso o usuário tenha logado para exercer o papel de uma 

usina num leilão, como os alunos da simulação, a tela 

visualizada contém um campo para inserção do lance 

mostrando o preço corrente. 

 

 
Fig. 3.   Tela de Cadastramento do Leilão. 

Os participantes realizam seus lances conforme a 

sistemática ilustrada na Fig. 1. Enquanto isso, o leiloeiro 

visualiza a tela mostrada na Fig. 4 onde a cada rodada é 

mostrado o somatório da oferta total. O simulador informa ao 

administrador sobre a situação da oferta corrente, indicando se 

ela está acima ou abaixo da oferta de referência através da 

coluna “Excedente”.  

Quando este valor atingir um patamar inferior à oferta de 

referência, um botão para solicitar a segunda etapa é 

habilitado. 
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Fig. 4.  Tela de Controle do Leilão 

Após todos os usuários ofertarem, ou se um prazo de tempo 

estipulado para efetivar os lances tiver expirado, o 

administrador finaliza. Em seguida, todos os usuários verão a 

tela mostrada na Fig. 5.  

Nessa tela, estão contidos os resultados de todas as usinas, 

indicando o montante de energia ofertada, o preço do lance 

realizado na segunda etapa e o montante de energia 

efetivamente comercializado. 

 

 
Fig. 5.   Tela de Cadastramento do Leilão 

V.  ATIVIDADE DE ENSINO REALIZADA 

 

A Fig. 6 mostra o fluxograma da atividade realizada em 

sala de aula. Inicialmente, os alunos recebem ao longo da 

disciplina os conceitos sobre viabilidade econômica e, ao final 

do curso, são abordados os custos envolvidos na geração de 

energia elétrica. Baseando-se no modelo descrito em [12].  

Neste modelo as curvas de custos de geração são 

representadas por curvas quadráticas que relacionam o custo 

total de produção (C) com a respectiva potência gerada: 

 12
PPCP    

Onde: 𝛼, β e γ são parâmetros que dependem das 

características de cada usina do grupo, como: tecnologia, 

combustível e modelo.  

A partir dessa etapa é empregada a metodologia do ABL. 

Para tanto, uma turma com 35 alunos do curso de graduação 

em engenharia elétrica da UFF formou grupos, cada grupo 

recebeu a responsabilidade de tomar as decisões de uma usina 

sobre a participação no mercado de energia. Neste aspecto, a 

atividade teve uma abordagem colaborativa do GBL [5], onde 

os diversos integrantes dividiram livremente as tarefas criando 

em conjunto a sua estratégia de participação. 

Porém, a real dinâmica dos mercados de energia, onde 

diversos agentes competem entre si por resultados melhores, 

impõe à atividade uma análise do desempenho dos grupos sob 

a ótica do GBL competitivo.  

Com isso, cada grupo recebeu os dados sobre o Mercado de 

Energia também foram fornecidos para servir como parâmetro 

para decisão de cada usina no leilão, pois havia a possibilidade 

de venda de energia no ACR, através do leilão, ou vender 

previamente no ACL para evitar o risco da usina não ser 

contratado no certame. 

 

 
Fig. 6.  Fluxograma da atividade realizada 

Conforme mostrado na Fig. 6, na etapa seguinte os alunos 

fizeram um relatório sobre a atividade descrevendo as suas 

decisões e os seus resultados. 

VI.  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

Com a finalidade de avaliar a atividade de simulação dos 

leilões de energia com os alunos do ponto de vista 

educacional, foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativo-descritiva sobre a percepção que eles tiveram da 

atividade. 

O levantamento foi realizado logo após o leilão através de 

um questionário contendo treze perguntas. As perguntas foram 

respondidas de forma individual e anônima. As respostas 
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seguiram a escala Likert, com cinco níveis de respostas: 

discordo totalmente, discordo em parte, concordo, concordo 

em parte e concordo totalmente. 

As perguntas se dividem em cinco blocos, no primeiro é 

feita uma avaliação sobre a ação em si, questionando sobre a 

validade de se utilizar este tipo de ferramenta no aprendizado 

e, especificamente, sobre a utilidade do ferramental e da 

atividade como auxílio na fixação e retenção do conteúdo 

exposto. 

Os resultados deste bloco são mostrados na Fig. 7. 

 

 
Fig. 7.  Respostas das perguntas 01 a 03. 

 

A primeira pergunta foi: “Você acha que o uso de 

tecnologias, como o sistema desenvolvido, nessa atividade 

pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem?”, como 

resultado, todos os alunos responderam positivamente a ideia, 

ou seja, todas as respostas forram “concordo plenamente” ou 

“concordo em parte” ou “concordo”. Sendo que a resposta 

“concordo plenamente” alcançou o percentual de 97,14% dos 

alunos. 

No item seguinte foi perguntado se “após a simulação, você 

se sente mais familiarizado com a terminologia empregada nos 

leilões?”, as respostas também foram positivas em sua 

totalidade, somando os resultados dos alunos que concordaram 

plenamente ou concordaram em grande parte chega-se ao 

percentual de 88,57%. 

No segundo bloco temos a avaliação da eficácia da 

simulação quanto à fixação e retenção do conteúdo, 

especificamente no aprendizado sobre os mercados de energia 

elétrica e no aprendizado também da sistemática do leilão de 

energia existente. Como resposta a terceira pergunta “A 

atividade através da simulação com o sistema fez com que 

você compreendesse melhor a sistemática do leilão?”, mais 

uma vez os alunos responderam positivamente a esse item, os 

que concordaram plenamente ou concordaram em grande parte 

chegaram ao percentual de 82,86%. 

A quarta pergunta buscou dar uma medida da evolução do 

conhecimento sobre mercados de energia antes e depois da 

simulação realizada com os alunos. Para isso, foi perguntado 

aos alunos como eles consideravam o seu nível de 

conhecimento sobre a sistemática do leilão, antes e depois de 

utilizar o sistema. 

Para essa pergunta o conjunto de possibilidades de repostas 

foi alterado passando a ser representando da seguinte forma: 

muito baixo, baixo, médio, bons conhecimentos e total 

conhecimento. 

A Fig. 8 mostra como o nível de conhecimento dos alunos 

foi alterado em função da utilização do sistema. 

 

 
Fig. 8.  Quantidade de alunos por respostas antes e depois 

 

No eixo vertical é mostrado o nível de conhecimento de 

cada estudante antes da simulação e, no eixo horizontal, um 

nível de conhecimento após o experimento. As células são 

preenchidas com as quantidades de alunos que se enquadraram 

na respectiva combinação. 

No bloco seguinte, foi feita uma avaliação da compreensão 

dos alunos sobre como as variáveis econômicas que 

determinam a tomada de decisão dos agentes influenciaram 

nos resultados da simulação, nesse sentido, foi feita a pergunta 

número cinco: “Esta atividade de aprendizagem me ajudou a 

desenvolver o pensamento crítico, me levando a tomar 

decisões econômicas de forma racional durante os leilões?”. 

As repostas mostraram que 37,14% dos participantes 

concordaram plenamente em ter entendido como as decisões 

tomadas por eles influenciaram nos resultados dos leilões. 

 

 
Fig. 9.  Resultados do bloco 03, respostas das perguntas 05 e 06. 

E, quando perguntados se “através desta atividade de 

aprendizagem pude perceber como as decisões por mim 

tomadas podem influenciar nos resultados do leilão?”, 45,71% 

concordaram plenamente com a questão proposta na sexta 

pergunta. 

No quarto bloco, seguindo o conceito de aprendizado 

apresentado em [13], que identifica como um dos resultados 

positivos de uma atividade de ensino quando os alunos não só 
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retêm o conhecimento, mas têm também a capacidade de 

transferência do conhecimento e aplicá-lo para novas 

situações, foi verificado se os alunos tinham não só aprendido, 

mas também se se sentiam capazes de transferir o aprendizado 

e explanar sobre os resultados obtidos. 

Para tanto foi feita a sétima pergunta: após a simulação, me 

sinto confiante em explicar aos outros sobre o funcionamento 

do leilão? Aproximadamente 6% dos participantes 

discordaram ou discordaram parcialmente com a proposição, 

porém, 20% disseram concordar plenamente com a questão. 

A oitava pergunta indagava se “após a simulação, me sinto 

confiante em explicar aos outros como tomar decisões 

racionais no mercado de energia elétrica no que se refere à 

participação de agentes em leilões?”. Cerca de 9% disseram 

discordar em parte, somando-se os que concordaram em 

grande parte ou plenamente chega-se ao percentual de 

42,86%. 

 

 
Fig. 10.  Resultados do bloco 04, respostas das perguntas 07 a 10. 

Seguindo a mesma linha, a nona questão dizia: “Após a 

simulação, me sinto confiante em explicar aos outros sobre os 

resultados obtidos na simulação?”, obtendo um resultado 

superior a 50% entre aqueles que concordavam em grande 

parte ou concordavam plenamente. 

Terminando o bloco, foi feita a décima questão que 

perguntou: “Você acredita que a atividade tenha ajudado 

também a entender a sistemática de outros leilões, como o de 

Energia Nova, Leilão de Transmissão?”. Entre os alunos 

que discordaram em parte ou discordaram totalmente chegou a 

quase 30%, os que concordaram em grande parte ou 

plenamente chegaram a um percentual de 37,14%. 

O objetivo do último bloco de perguntas era verificar se a 

atividade havia despertado o interesse do aluno sobreo tema. 

Foi feita a pergunta “Após a simulação, me sinto mais 

interessado nos aspectos técnicos do mercado de energia 

elétrica?”, cerca de 5% dos alunos discordaram em parte, 

porém, cerca de 30% disseram concordar plenamente com a 

questão. 

A pergunta seguinte, a de número 12, foi “Pretendo me 

aprofundar no assunto?”, em torno de 8% dos alunos disseram 

discordar em parte e cerca de 22% afirmaram concordar 

plenamente em se aprofundar no assunto. 

E, por último, foi perguntado se “Após a simulação, 

pretendo desenvolver algum trabalho (escrever artigo, TCC, 

dissertação) sobre o assunto?”. Disseram discordar plenamente 

20% dos alunos, 42,9% disseram discordar em parte, mas as 

respostas positivas chegaram a 12,4%. 

 

 

 
Fig. 11.  Resultados do bloco 05, respostas das perguntas 11 a 13. 

Conforme vistos nos resultados da pesquisa, o uso do 

simulador de leilões no auxílio do ensino da disciplina teve 

alta aceitação por parte dos alunos, sendo ainda uma 

ferramenta que tem o potencial de fixar o conhecimento 

adquirido em sala de aula. 

VII.  CONCLUSÃO 

A correta compreensão do funcionamento das transações 

comerciais de energia elétrica é de fundamental importância 

para a participação dos agentes nos mercados deste setor. 

Conforme visto nas seções anteriores, as sistemáticas dos 

leilões de energia carregam em si uma alta complexidade nos 

seus procedimentos. Sendo assim, as atividades de ensino 

cumprem um importante papel na consolidação e divulgação 

dos modelos de comercialização estabelecidos no Setor 

Elétrico Brasileiro, tendo a ferramenta empregada nesta 

atividade um elevado potencial de auxiliar nessa função. 
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