
Electricity Auction Simulator as a Learning 
Tool Considering the Brazilian Electricity 

Market

Code: 27.004

David A.V. Gonçalves1 , Bruno S.M.C. Borba1 , Bruno H. Dias2 , 
Leonardo Willer de Oliveira2 , Edgar B. Xavier2

1Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil
2Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil 

10/11/2017 1



✓ Mostrar a experiência da utilização de um simulador de leilões de energia
como ferramenta didática para uma turma de graduandos em engenharia
elétrica;

✓ Mostrar os resultados do survey realizado com os alunos sobre a avaliação
da atividade; e

✓ Fazer algumas considerações baseadas na relevância do assunto e nos
resultados obtidos

Objectives
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Uma situação comum nas disciplinas que abordam os mercados de energia
elétrica, em especial o brasileiro, é a dificuldade na assimilação da complexa
sistemática dos leilões de energia.

Além disso, há uma dificuldade em compreender como as diferentes
variáveis do mercado afetam na decisão durante as transações de
comercialização

Algumas experiências mostram o sucesso na utilização de simuladores como
uma ferramenta capaz de facilitar na compreensão da dinâmica dos leilões.

Introduction
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Abordagem anterior (tradicional):

• Ensino centrado unicamente na figura do professor,

• Alunos tem um papel passivo no processo, realizando atividades
individuais com pouca ou nehuma interação;

• Medição da retenção do conteúdo através de avaliações “rígidas”:

• Questões sobre engenharia ecônomica pré-estabalecidas; e
• Questões conceituais focadas na memorização das sistemáticas dos

leilões.

Introduction
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Abordagem proposta (resultados esperados):

• Integração entre diferentes abordagens de ensiono: Tradicional e

modernas;

• Fornece diferentes estilos de aprendizagem aos alunos;

• Permite a colaboração, através do trabalho em grupo;

• Aumento da interação aluno-aluno e instrutor-aluno; e

• Os conceitos sobre os leilões são fixados através da prática e de forma

integrada aos conceitos de tomada de decisão (engenharia economica).

Methodology
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A metodologia empregada utiliza tanto o método tradicional de ensino
quanto a abordagem do active based learning (ABL);

Methodology
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Ensino sobre análise 
econômica

Ensino sobre o mercado de 
energia elétrica

Simulação dos leilões  em 
grupos

Elaboração do relatório sobre 
a atividade

Abordagem tradicional com aulas
expositivas e exercícios de fixação

Abordagem ABL, com atividades 
em grupo utilizando o simulador

Avaliação do desempenho dos 
grupos



• A simulação contou com 35 alunos de graduação em engenharia elétrica
da Universidade Federal Fluminense (UFF), formando 12 grupos;

• Cada grupo ficou incumbido de representar uma usina durante a
simulação. Sendo fornecidos aos grupos:

• A curva de custo de geração de cada usina;

• Os dados sobre o Mercado de Energia, 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.

Methodology
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O simulador foi desenvolvido utilizando o conceito de aplicação WEB.

Simulator - concepts
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Algumas vantagens em escolher

este conceito:

1. Método econômico;

2. Acessível em qualquer lugar;

3. Facilmente personalizável;

4. Acessível para uma variedade de

dispositivos;

5. Fácil instalação e manutenção.

Arquitetura cliente-servidor aplicada ao 

simulador de mercado  



O armazenamento dos dados das simulações foi um dos requisitos
identificados durante o desenvolvimento.

Linguagens: PHP e MySQL, combinação consolidada e amplamente utilizada
tanto para aplicações comerciais e quanto acadêmicas.

Simulator - architecture
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Arquitetura do Sistema Desenvolvido



Simulator - interfaces
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Login, lances

Dados das rodadas,
resultados

Tela visualizada pelos alunos

Alunos inserem os lances da 
usina representada pelo seu 
grupo

Tela visualizada pelo Professor

Professor exerce o papel do leiloeiro, 
acompanhando os lances e 
controlando o fluxo do leilão



Ao final da atividade, os alunos responderam uma avaliação sobre a
experiência. O primeiro bloco de perguntas foi o seguinte:

1) Você acha que o uso de tecnologias, como o sistema desenvolvido, nessa
atividade pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem?

2) Após a simulação, você se sente mais familiarizado com a terminologia
empregada nos leilões?

3) A atividade através da simulação com o sistema fez com que você
compreendesse melhor a sistemática do leilão?

Experimental results
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Respostas das perguntas 01 a 03:

Experimental results
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4) Respostas dos alunos, em relação à evolução do nível de conhecimento
antes e depois da simulação

Experimental results

10/11/2017 13



5) Esta atividade de aprendizagem me ajudou a desenvolver o pensamento
crítico, me levando a tomar decisões econômicas de forma racional
durante os leilões?

6) Através desta atividade de aprendizagem pude perceber como as
decisões por mim tomadas podem influenciar nos resultados do leilão?

Experimental results
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Respostas das perguntas 05 e 06:

Experimental results
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7) Após a simulação, me sinto confiante em explicar aos outros sobre o
funcionamento do leilão?

8) 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?

9) Após a simulação, me sinto confiante em explicar aos outros sobre os
resultados obtidos na simulação?

10) Você acredita que a atividade tenha ajudado também a entender a
sistemática de outros leilões, como o de Energia Nova, Leilão de
Transmissão?

Experimental results
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Respostas das perguntas 07 a 10

Experimental results
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11) Após a simulação, me sinto mais interessado nos aspectos técnicos do

mercado de energia elétrica?

12) Pretendo me aprofundar no assunto?

13) Após a simulação, pretendo desenvolver algum trabalho (escrever artigo,

TCC, dissertação) sobre o assunto?

Experimental results
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Respostas das perguntas 11 a 13:

Experimental results
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✓ Visão positiva dos alunos sobre a realização de experiências deste tipo;

✓ Alta aceitação do uso ferramenta por parte dos alunos;

✓ Percepção de eficácia do uso do simulador na facilitação as aprendizagem;

✓ Confirmação de expectativas em relação à retenção de conteúdo;

Discussion
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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.

Conclusions
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