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Resumo: O novo modelo de funcionamento do sistema elétrico brasileiro tem como base a 
competição nas atividades de geração e comercialização de energia. O objetivo de um investidor em 
geração é maximizar seu lucro, que depende da estratégia de comercialização adotada: vender toda 
energia no mercado à vista, toda energia através de contratos bilaterais ou comercializar parte da 
energia no mercado à vista e parte através de um mix de contratos. No mercado à vista a energia é 
valorada com base no custo marginal de operação, cujo valor varia em cada intervalo de 
contabilização e não é conhecido a priori. Já a energia contratada bilateralmente é comercializada ao 
preço estabelecido no contrato definido em comum acordo entre as partes. Este artigo apresenta uma 
formulação para o problema de otimização de portfólio de contratos quando visto pela ótica de uma 
empresa de geração. A modelagem proposta leva em conta a característica dinâmica do problema, 
ajustando o portfólio em função da tendência futura do valor da energia no mercado à vista e 
possibilidades de contratação. No novo ambiente competitivo este tipo de modelo é essencial, pois 
problemas financeiros poderão ocorrer caso decisões equivocadas sejam tomadas. 
Palavras-chave: comercialização de energia, otimização, descentralização. 
 
 
Abstract: The new model of the Brazilian electrical sector is based on competition in the generation 
and energy commercialisation. The objective of a generation investor is to maximise the profit that 
depends on the strategy of commercialisation: trading all energy in the spot market, all energy through 
bilateral contracts or forming a portfolio by trading part of the energy in the spot market and part 
through a mix of contracts. The value of the energy in the spot market is given by the spot price, 
whose value changes over time and it is not known in advance. The price of energy contracted 
bilaterally is given by the contract price established in common agreement between the parts. This 
paper presents a model for the problem of portfolio optimisation of contracts as it is seen by a 
generation company. The dynamic of the problem is taken into account, adjusting the portfolio over 
time on basis of the future trend of the spot price and contracts agreement. In a competitive market this 
kind of model is essential because financial problems could occur if a wrong decisions is taken. 
Key-words: energy commercialisation, optimisation, decentralisation. 
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1 Introdução 
 
Seguindo uma tendência mundial, o setor elétrico brasileiro vem passando por um grande processo de 
reestruturação [1]. As empresas do setor, que eram de propriedade do governo e exerciam de forma 
integrada as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização, vem sendo 
desverticalizadas, passando a existir empresas específicas atuando em cada segmento do setor. Este 
processo de reestruturação vem sendo conduzido de modo que o setor funcione com as seguintes 
características: 
 
• competição nos segmentos de  geração e comercialização, com o objetivo de se alcançar uma 

maior eficiência econômica (com redução de preços e custos, melhores serviços e 
aperfeiçoamentos tecnológicos); 

• regulação técnico e econômica nos segmentos de transmissão e distribuição, cujas empresas são 
consideradas monopólio naturais, sujeitas a controle de preços. 

 
A opção pela regulação das atividades de transmissão e distribuição são fundamentais no novo 
paradigma de funcionamento do setor, pois viabilizam a competição nos segmentos de geração e 
comercialização permitindo que geradores mais eficientes, mesmo que localizados em pontos distantes 
dos centros de consumo, consigam escoar a energia produzida para atendimento às cargas. 
 
Antes do processo de reestruturação (modelo estatal), o retorno do investimento em novas usinas era 
garantido através de contratos de longo prazo de venda de energia. Além disso, variações no custo do 
combustível utilizado pela usina para a produção de energia eram repassados aos consumidores através 
das tarifas. Com isso, riscos financeiros associados a novos investimentos eram absorvidos pelos 
consumidores. 
 
No novo ambiente competitivo, os geradores são despachados por ordem de mérito1, e os geradores 
que efetivamente geram energia são remunerados com base no custo marginal de operação (CMO) do 
sistema, que corresponde ao custo de operação da unidade geradora mais cara despachada [2]. 
 
A remuneração de um gerador pura e exclusivamente pelo CMO pode ser uma estratégia arriscada, 
pois caso este permaneça baixo por um longo período, provavelmente o investidor não recuperará o 
capital investido. Entretanto, a exposição ao CMO pode ser reduzida através de contratos de 
fornecimento de energia. Após estabelecido um contrato, durante sua vigência a energia é entregue a 
um preço preestabelecido entre as partes, independente do valor vigente do CMO.  
 
Este trabalho apresenta uma formulação para o problema de otimização de portfólio de contratos, 
quando visto pela ótica de uma empresa geradora de energia. Em um ambiente competitivo, a 
definição de um modelo matemático para ajudar os proprietários de empresas geradoras a tomarem a 
melhor decisão em relação a forma de comercialização de energia passa a ser de extrema importância, 
pois as várias empresas geradoras estarão competindo entre elas para vender energia, de modo a 
tentarem maximizar o lucro. 
 
2 Planejamento da Operação Energética 
 
O objetivo do planejamento da operação energética [3,4] é definir uma política de operação (despacho 
das unidades geradoras) de modo suprir a carga, minimizando o custo de operação do sistema. O custo 
de operação de cada unidade geradora é função do combustível por ela utilizado para a produção de 
energia. Usinas térmicas possuem um custo explícito de operação, dado pelo custo de combustível  
utilizado (gás natural, carvão, óleo, etc.). Usinas hidráulicas utilizam a água como combustível para 
produção de energia. A princípio poderíamos pensar então que o custo de operação de usinas 
                                                      
1   os geradores são despachados desde o mais barato até o mais caro, até o atendimento da demanda. 
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hidrelétricas é nulo, pois não há nenhum desembolso para “comprar” a água que está armazenada nos 
reservatórios das usinas hidrelétricas. 
 
Considere então um sistema fictício composto por apenas duas usinas, uma térmica e uma hidráulica. 
A usina térmica tem capacidade máxima de geração de 10 MWh, com um custo de operação de 
1$/MWh. A usina hidráulica tem em seu reservatório um montante de água que é apenas suficiente 
para gerar 20 MWh. Assumindo que a carga a ser suprida é de 20 MWh, o despacho de mínimo custo 
resultante seria: 
 

 Despacho (MWh) Custo de Operação ($) 
Usina Hidráulica 20 0 
Usina Térmica 0 0 

Déficit de Energia 0 0 
 
Note que a água “grátis” foi utilizada para atender a carga, resultando no menor custo de operação 
para o sistema. Entretanto, toda a água do reservatório foi gasta na operação do sistema. Suponha 
então que no próximo estágio de operação a mesma carga de 20 MWh deve continuar a ser atendida, e 
que nenhuma chuva ocorreu de modo a repor a água “grátis” do reservatório. Como não há mais água 
para o despacho da usina hidrelétrica, esta carga teria que ser atendida através da usina térmica. 
Entretanto a térmica só possui capacidade de fornecer 10 MWh, logo parte da carga teria que ser 
cortada, havendo déficit de energia no sistema. A tabela a seguir apresenta o sumário da operação do 
sistema, assumindo um custo de déficit [5] de 500 $/MWh. 
 

 Despacho (MWh) Custo de Operação ($) 
Usina Hidráulica 0 0 
Usina Térmica 10 10 *1 

Déficit de Energia 10 10 * 500 
 
A operação do sistema foi feita com custo zero no estágio 1 e custo $5010 no segundo estágio, 
resultando em um custo total de operação de $5010. 
 
A tabela a seguir apresenta uma estratégia de operação alternativa, na qual não seria necessário cortar 
carga no sistema, ou seja, em nenhum dos dois estágios  haveria déficit de energia. 
 

 Operação – Estágio 1 (MWh) Operação – Estágio 2 (MWh) 
Usina Hidráulica 10 10 
Usina Térmica 10 10  

Déficit de Energia 0 0 
 
O custo de operação total da estratégia alternativa é igual a $20 ($10 no estágio 1 e $10 no estágio 2). 
Note que esta estratégia alternativa foi muito mais inteligente (e mais barata) do que a estratégia de 
operação inicial. 
 
Com o exemplo apresentado verifica-se que no planejamento da operação energética de um sistema 
hidrotérmico existe uma relação entre a decisão tomada em um estágio qualquer e sua consequência 
futura. Se no presente for gasto água em excesso e se não chover o suficiente para repor a água dos 
reservatórios, no futuro o custo de operação do sistema pode vir a ser altíssimo, pois o atendimento a 
carga terá que ser feito através do uso de geração térmica, ou até ser necessário cortar carga devido a 
falta de capacidade de geração no sistema. Por outro lado, utilizando geração térmica em excesso no 
presente de modo a economizar a água dos reservatórios e um período de muita chuva vier a ocorrer, 
pode ser necessário verter água dos reservatórios no futuro, resultando em um desperdício de energia.  
Diz-se que o problema de planejamento da operação energética de um sistema hidrotérmico é 
acoplado no tempo. 
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Além de acoplado no tempo, um problema de operação energética de um sistema hidrotérmico é 
também estocástico, já que não existe certeza a respeito das afluências futuras no momento em que a 
decisão operativa é tomada. 
 
Na tomada de decisão da operação de um sistema hidrotérmico deve-se comparar o benefício imediato 
do uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento. O benefício do uso imediato da água pode 
ser representado através de uma função chamada Função de Custo Imediato (FCI), enquanto que o 
benefício de armazena-la no presente para o seu uso futuro pode ser representado através de uma 
Função de Custo Futuro (FCF). A palavra futuro aqui não significa apenas “um estágio depois”, e sim 
todos os estágios futuros até o horizonte de estudo. Estas duas funções estão ilustradas na Figura 1. O 
eixo x da gráfico representa o volume final armazenado nos reservatórios das usinas hidrelétricas do 
sistema, e o eixo y representa o valor da função de custo futuro ou custo imediato expresso em 
unidades monetárias. 
 
Como é de se esperar, a FCI aumenta com o volume final armazenado nos reservatórios. Isto ocorre 
porque a decisão de economizar água no presente está relacionado a um maior gasto com geração 
térmica no estágio atual para o atendimento a carga. Por outro lado, a FCF diminui com o volume final 
armazenado nos reservatórios, porque a decisão de economizar água no presente está relacionada a um 
menor uso de geração térmica no futuro. 
 
O uso ótimo da água armazenada nos reservatórios é aquele que minimiza a soma do custo de geração 
térmica no presente com o valor esperado do uso de geração térmica até o fim do horizonte de estudo.  
Note que este ponto é aquele onde as derivadas da FCF e da FCI em relação ao volume final 
armazenado nos reservatórios se igualam em módulo (∂FCI/∂V=-∂FCF/∂V). As derivadas (∂FCI/∂V) e 
(-∂FCF/∂V) são conhecidos como valores da água. Logo, ao contrário do exposto anteriormente, a 
água armazenada nos reservatórios não é “grátis”, e sim possui um valor relacionado ao custo de 
oportunidade de economizarmos água hoje para a usarmos no futuro. 
 
De forma simplificada o problema de operação de sistemas hidrotérmicos poderia ser resolvido através 
da solução do seguinte problema de programação linear: 
 

(e)           T1,...,       tNT1,...,i                                              GGG                   

(d)            T1,...,      tNH1,...,j                                                uuu                   

(c)            T1,...,      tNH1,...,j                                              VVV                   

(b)           T1,...,      tNH1,...,j          )su(asuVV                  

(a)                                  T1,...,         t                    DDefGu                  

(2.2)                                                                                                                           a sujeito       
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onde:  [.]E  - operador valor esperado; T – horizonte do planejamento da operação; NT – números de 
usinas termelétricas; NH – número de usinas hidrelétricas; ic   – custo de operação da i-ésima usina 
termelétrica; t

iG  – despacho da i-ésima usina termelétrica no estágio t; defc  – custo de déficit; tDef  – 

déficit de energia no estágio t; jρ  – coeficiente de produção da j-ésima usina hidrelétrica; t
ju  – volume 

turbinado pela j-ésima usina hidrelétrica no estágio t; tD  – carga a ser suprida no estágio t; t
jV  – 
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volume armazenado no reservatório da j-ésima usina hidrelétrica no início do estágio t; 1t
jV +  – volume 

armazenado no reservatório da j-ésima usina hidrelétrica no final do estágio t (início do estágio t+1); 
t
js  – volume vertido pela j-ésima usina hidrelétrica no estágio t; t

ja  – afluência lateral que chega a j-
ésima usina hidrelétrica no estágio t; )j(Um ∈  – conjunto de usinas hidrelétricas a montante da j-ésima 

usina hidrelétrica; min
jV  – limite mínimo de armazenamento do reservatório da j-ésima usina 

hidrelétrica; max
jV  – limite máximo de armazenamento do reservatório da j-ésima usina hidrelétrica; 

min
ju  – limite inferior para o volume turbinado pela j-ésima usina hidrelétrica; max

ju  – limite superior 

para o volume turbinado pela j-ésima usina hidrelétrica; min
iG  – despacho mínimo da i-ésima usina 

termelétrica; max
iG  – despacho máximo da i-ésima usina termelétrica. 

 

 
Figura 1 – Função de Custo Imediato e Função de Custo Futuro 

 
A restrição (a) representa a equação de atendimento a carga. Esta deve ser representada para todo 
horizonte de planejamento da operação. A restrição (b) representa a equação de balanço hídrico de 
cada uma das usinas hidrelétricas. Ela indica que o volume final no reservatório de uma dada usina 
hidrelétrica em um estágio t é igual ao volume inicial neste mesmo estágio, menos o volume turbinado 
e vertido pela usina no estágio, mais a afluência lateral que chega ao reservatório da usina no estágio, 
mais o volume que chega ao reservatório da usina devido a decisão de vertimento ou turbinamento das 
usinas hidrelétricas a montante. Esta restrição deve ser representada para todas as usinas hidrelétricas, 
assim como para todo o horizonte de planejamento da operação. A restrição (c) representa os limites 
mínimo e máximo de armazenamento nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esta restrição também  
deve ser representada para todas as usinas hidrelétricas, assim como para todo o horizonte de estudo. 
A restrição (d) representa os volumes mínimo e máximo de turbinamento das usinas hidrelétricas, e 
deve ser representada para todas as usinas hidrelétricas, assim como para todo o horizonte de estudo. 
Finalmente a restrição (e) representa os limites mínimo e máximo de geração das usinas termelétricas, 
representadas para todas as usinas termelétricas, assim como para todo o horizonte de estudo.  
 
O horizonte de planejamento da operação a ser adotado depende das características dos reservatórios 
de cada sistema. Para o Brasil, que é um país com geração predominantemente hidráulica, cujos 
reservatórios possuem capacidade de armazenamento plurianual, geralmente utiliza-se um horizonte 
de 5 anos. Este número se justifica pelo fato de que no sistema brasileiro existem reservatórios que 
possuem capacidade de regularização de até 5 anos.  Esta característica em conjunto com a 
estocasticidade das afluências,  tornam o planejamento da operação energética no Brasil um problema 
de grande porte e de difícil solução. Devido ao porte e complexidade deste problema, é necessária a 
sua divisão em diferentes etapas. Em cada etapa são utilizados modelos com diferentes graus de 
detalhamento para a representação do sistema, abrangendo períodos de estudos com horizontes 
distintos (longo prazo, médio prazo e curto prazo).  
 
O planejamento da operação energética de longo prazo [6] trabalha com um horizonte de 5 anos e 
discretização mensal. O planejamento da operação energética de médio prazo [7] trabalha com 
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horizonte de um ano e discretização semanal. Já o planejamento da operação energética de curto prazo 
[8,9] trabalha com horizonte apenas de uma semana, com discretização horária para o primeiro dia de 
estudo, e diária para os demais 6 dias. Deve-se ressaltar que os resultados obtidos na análise de longo 
prazo são utilizados como dados de entrada para a análise de médio prazo. Da mesma forma, os 
resultados de médio prazo são dados de entrada para a análise de curto prazo. Estas informações são 
passadas de uma etapa para a outra através da função de custo futuro, que traduz para o modelo da 
etapa seguinte o impacto da utilização da água armazenada nos reservatórios. 
 
Cada um dos modelos da cadeia de planejamento da operação energética utiliza um nível de 
detalhamento do sistema diferente. Na análise de longo prazo, as usinas hidrelétricas de cada região 
(N, NE, S, SE) são agrupadas em reservatórios equivalentes. Entretanto, devido ao horizonte de 5 anos 
de estudo, são levados em conta um grande número de cenários de afluências futuras. Já na análise de 
médio prazo cada usina hidrelétrica é representada individualmente, porém o número de cenários de 
afluências futuras utilizado é bem menor que aquele utilizado na análise de longo prazo. Finalmente, a 
análise de curto prazo é feita assumindo-se conhecidas as afluências, já que para um horizonte de uma 
semana estas podem ser previstas com precisão razoável. Por outro lado, a representação das usinas é 
feita individualmente, com nível de detalhamento bem maior do aquele usado na análise de médio 
prazo. 
 
3 Remuneração de um Gerador no Novo Ambiente Competitivo 
 
No novo ambiente competitivo os geradores que efetivamente geram energia a vendem no mercado à 
vista, e são remunerados com base no custo marginal de operação (CMO) do sistema, que corresponde 
ao custo de operação da unidade geradora mais cara despachada [2]. No Brasil, os CMO’s são 
definidos para 4 subsistemas (N, NE, S e SE/CO). O CMO de cada subsistema mede a sensibilidade 
do custo de operação total em relação a variação infinitesimal da carga do subsistema em questão. 
Matematicamente, os CMO’s são dados pelas variáveis duais associadas à restrição de atendimento à 
carga de cada um dos subsistemas no problema de planejamento da operação energética. 
 
A comercialização da energia gerada puramente no mercado à vista é uma estratégia arriscada, 
principalmente em sistema de predominância hidráulica, como é o caso do Brasil. Os sistemas com 
geração de predominância hidráulica são projetados para assegurar o fornecimento em condições 
hidrológicas adversas, que não ocorrem com frequência. Com isso, na maioria do tempo há energia 
armazenada em excesso (água armazenada nos reservatórios), resultando em CMO’s muito baixos. Por 
outro lado, quando um período de seca ocorre, os CMO’s podem se tornar altíssimos, podendo 
alcançar o custo de racionamento do sistema. Devido a capacidade de armazenamento dos 
reservatórios, os períodos de baixo CMO ocorrem com  frequência, podendo durar por longos 
períodos, separados por períodos de CMO alto devido a períodos secos. A Figura 2 apresenta a 
evolução dos CMO’s ocorrida na região Sudeste do Brasil, no período de 1993 à 2001. Note que em 
muitos meses o CMO está em torno de zero. Além disso, o período de CMO’s baixo mais longo é de 
aproximadamente 21 meses. 
 
A exposição à volatilidade do CMO pode ser reduzida através de contratos de longo prazo de 
fornecimento de energia. Após estabelecido um contrato, durante sua vigência a energia é entregue a 
um preço preestabelecido entre as partes, independente do valor do CMO vigente. 
 
Quando um gerador faz um contrato de venda de energia, este se compromete a fornecer sua energia  
ao comprador pelo preço estabelecido no contrato. O fluxo financeiro envolvido em um contrato de 
venda de energia pode ser descrito da seguinte forma: a entidade de mercado transfere para o gerador 
um montante em dinheiro dado pelo despacho do gerador multiplicado pelo CMO do sistema; a 
entidade de mercado cobra da carga (consumidor que estabeleceu o contrato com o gerador) um 
montante em dinheiro dado pela energia consumida multiplicada pelo CMO do sistema; a carga 
transfere para o gerador uma quantia em dinheiro dado pelo montante de energia definido no contrato 
multiplicado pelo preço de contrato; o gerador transfere para a carga uma quantia em dinheiro dada 
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pelo montante de energia definido no contrato multiplicado pelo CMO do sistema. Esquematicamente 
este fluxo financeiro é mostrado na Figura 3, onde assume-se que o gerador e a carga assinaram um 
contrato de comercialização de energia. 
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Figura 2 – Evolução dos Custos Marginais no Brasil (Período de 1993 a 2001) 

 
 

 
Figura 3 – Fluxo Financeiro Envolvido em um Contrato Bilateral 

 
onde: tG – despacho do gerador em um instante de tempo t qualquer (MWh); tD – energia consumida 
pela carga em um instante de tempo t qualquer (MWh); d

tπ – CMO em um instante de tempo t 
qualquer (R$/MWh); cx – montante de energia definido no contrato válido no instante de tempo t 

qualquer (MWh); cπ  – preço da energia contratada (definido no contrato). 
 
Da Figura 3 pode-se verificar que a remuneração bruta do gerador é dada por: 
 

d
ttc

d
t

c Gx)(mBrutaRe π⋅+⋅π−π=  
 
A remuneração líquida do gerador é igual a sua remuneração bruta menos seu gasto para produção de 
energia, que é função de seu custo de operação (variável cop). Desta forma: 
 

t
d
tc

d
t

c G)cop(x)(mLiqRe ⋅−π+⋅π−π=  
 
4 Otimização de Portfólio de Contratos 
 
O conceito de otimização de portfólios não é novo, tendo sido largamente utilizados para avaliação de 
investimentos em finanças. Um dos trabalhos mais importantes nesta área foi a proposição do modelo 
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média-variância por Harry Markowitz [10] em 1952, que estabeleceu os princípios básicos da teoria 
moderna de carteiras. Entretanto, a adoção de tal conceito na comercialização de energia elétrica é 
recente, pois só com a reestruturação do setor e que as empresas de geração e comercialização 
passaram a ter mentalidade competitiva e de maximização de lucro. Daí a grande importância do 
desenvolvimento de modelos específicos de otimização de portfólios para a área de comercialização de 
energia. 
 
Viu-se na seção 3 que a estratégia de se comercializar toda a energia gerada no mercado à vista é 
arriscada, pois o CMO pode permanecer baixo por longos períodos. Entretanto a comercialização de 
toda a energia através de contratos, embora mais segura, pode não ser a estratégia mais inteligente, 
pois neste caso o gerador não se beneficiará de períodos de CMO elevados. A melhor forma de um 
gerador se proteger contra a volatilidade do CMO do sistema, se beneficiando de períodos onde este 
possa se tornar alto, é através da composição de uma carteira dinâmica de contratos. Cada contrato 
desta carteira teria uma característica própria (preço, energia contratada, duração, etc.), e conforme 
esses contratos fossem terminando a carteira iria sendo renovada. Esta carteira seria formada levando 
em conta os valores esperados do CMO, de modo que em períodos em que espera-se valores altos, 
uma parcela maior da energia gerada seria comercializada no mercado à vista. Já em períodos de 
valores esperados baixos para os CMO, os geradores procurariam firmar o máximo possível de 
contratos de  venda de energia, de modo a garantirem receita suficiente para honrar seus 
compromissos financeiros. 
 
A modelagem de um problema de otimização de portfólio de contratos deve levar em conta a 
estocasticidade do CMO, cujos valores futuros não são conhecidos a priori. A decisão ótima a ser 
tomada é aquela que maximiza o valor esperado da remuneração do investidor. A incerteza relativa 
aos valores futuros do CMO pode ser modelada através de uma árvore, de modo que quanto mais 
distante um determinado estágio, maior o número de valores prováveis (representados por cenários) 
para o CMO. Esta árvore de CMO’s pode ser construída da seguinte forma: 
 
1. valor do CMO no 1º estágio é dado pelo valor corrente do CMO; 
2. utilizando o processo estocástico que representa a série de CMO gera-se N valores prováveis para 

o CMO no 2º estágio (condicionados aos valor do CMO do 1º estágio). Aplica-se técnicas de 
clusterização [11], obtendo-se o centróide (CMO médio) de cada cluster e probabilidades de 
transição;   

3. a partir do CMO representativo de cada cluster do 2º estágio, gera-se N valores prováveis para o 
CMO no 3º estágio. Técnicas de clusterização são empregadas para se obter o centróide de cada 
cluster do 3º estágio e probabilidades de transição; 

4. processo continua até a obtenção dos CMO’s representativos e probabilidades de transição 
associados ao último estágio. 

 
Um exemplo de árvore de CMO’s com horizonte de três estágios é apresentado na Figura 4. Cada 
cluster representa um provável cenário para o valor do CMO em um dado estágio. 
 
Assumindo que o investidor seja neutro ao risco2, o problema de otimização de portfólio de contratos 
(ponto de vista de um gerador) poderia ser resolvido através da solução do seguinte problema de 
programação linear: 
 

                                                      
2   A aversão/indiferença ao risco do investidor poderia ser representada através de uma função utilidade. Uma 
função utilidade transforma valores monetários em “unidades de utilidade”, dando um peso maior a um péssimo 
resultado (grande prejuízo) do que a obtenção de um lucro excepcional. 
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onde:  T – horizonte de estudo no qual se deseja definir a carteira ótima de contratos; t – índice de 
estágio; tNS  - número de cenários no estágio t;  s – índice de cenário; s

k,j,ix – contrato firmado no 

cenário s do estágio i, com vigência do estágio j ao estágio k; k,j,iβ - preço da energia do contrato 

firmado no estágio i, com vigência do estágio j ao estágio k; s
tπ - custo marginal do sistema no cenário 

s do estágio t; tΩ - conjunto de contratos válidos (que estão sendo comercializados) no estágio t; s
tp - 

probabilidade de ocorrência do cenário s do estágio t; s
tR - remuneração líquida do gerador no cenário 

s do estágio t; cop – custo de produção de energia do gerador; s
tG - despacho do gerador no cenário s 

do estágio t; G  - energia assegurada do gerador. 

 
Figura 4 – Árvore para um Problema de 3 Estágios 

 
A primeira restrição representa a remuneração líquida do gerador no cenário s do estágio t. Ela é 
função do CMO do sistema no cenário s do estágio t, despacho do gerador no cenário s do estágio t, e 
contratos válidos no estágio t. Os contratos válidos no estágio t são aqueles firmados e com início de 
comercialização até o estágio t, porém com expiração posterior ou no próprio estágio t. Note que esta 
restrição é semelhante à equação de remuneração líquida de um gerador deduzida na seção anterior. O 
problema de otimização de contratos terá uma restrição deste tipo para cada cenário de cada estágio do 
horizonte de estudo. 
 
A segunda restrição representa o limite máximo de energia que um gerador pode vender através de 
contratos em cada estágio. Este valor é dado pela energia assegurada do gerador, que para uma usina 
térmica é sua própria capacidade de geração. Na formulação do problema existe uma restrição deste 
tipo para cada cenário de cada estágio do horizonte de estudo. 
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A função objetivo do problema de contratação ótima representa o valor esperado da remuneração total 
do gerador ao longo do período de estudo. É dada pelo somatório da remuneração de cada 
cenário/estágio  multiplicada pela respectiva probabilidade de ocorrência.  
 
Considere então um problema de 3 estágios, cuja árvore é aquela apresentada na Figura 4. O gerador 
tenha capacidade de gerar 500 MWh em cada estágio, a um custo de produção de 15 $/MWh. Note 
que como o custo de produção é menor que o custo marginal do sistema em todos os cenários/estágios, 
o gerador estará sempre gerando 500 MWh. 
 
Para compor a carteira de contratos de venda de energia, existem 4 tipos de contratos que podem vir a 
ser negociados, conforme mostra a Tabela a seguir. O objetivo do gerador  é determinar que contratos 
firmar (e montantes de energia associados) de modo a maximizar o valor esperado do seu lucro. 
 

Contrato Estágio em 
que Deve ser 

Firmado 

Estágio de 
Início de 
Vigência 

Estágio de 
Término de 

Vigência 

Preço da 
Energia 

Comercializada  
2,1,1x  1 1 2 40 

3,1,1x  1 1 3 17 

3,2,1x  1 2 3 28 

3,2,2x  2 2 3 40 

 
A formulação deste problema de otimização de portfólio de contratos é apresentada a seguir: 
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Note que dos quatro tipos de contratos disponíveis, três são firmados no primeiro estágio 
( 2,1,1x , 3,1,1x , 3,2,1x ). Como o primeiro estágio possui apenas um cenário, na formulação do problema 
só aparece uma variável representativa de cada um destes três tipos de contrato. Já o último tipo de 
contrato é firmado no segundo estágio ( 3,2,2x ). Como existem dois possíveis cenários no segundo 
estágio, e o montante ótimo a ser contratado associado a este último contrato depende do cenário que 
realmente vier a ocorrer, na formulação do problema aparecem duas variáveis representativas do 
quarto tipo de contrato, cada uma representando a decisão ótima associada a cada um dos cenários do 
segundo estágio.  
 
Na formulação do problema aparecem 14 restrições divididas em 2 conjuntos: um conjunto com 7 
restrições representando a remuneração líquida do gerador em cada um dos cenários/estágios, e um 
conjunto com 7 restrições representando o limite máximo de energia que pode vir a ser comercializada 
através de contratos  em cada um dos cenários/estágios do problema. Cada cenário/estágio possui uma 
restrição de cada um destes conjuntos. As restrições que representam o limite máximo de energia a ser 
comercializada através de contratos dos cenários/estágios 3a e 3b são idênticas,  assim como também 
as dos cenários/estágios 3c e 3d. Logo duas restrições do problema poderiam ser retiradas, pois são 
redundantes. Entretanto este é um caso particular, em que não existe nenhum contrato a ser firmado no 
terceiro estágio. Caso existisse contrato a ser firmado no último estágio isto não ocorreria. Com isso, 
para um caso geral pode-se afirmar que o número de restrições do problema é igual a duas vezes o 
número de cenários/estágios representados em sua estrutura de árvore. 
 
Deve ficar claro que o problema formulado é utilizado para ajudar os proprietários de empresas 
geradoras a tomar a melhor decisão dentre as que tem que ser decididas “hoje”. Ou seja, no exemplo 
apresentado apenas três dos quatro tipos de contratos tem que ser firmados no primeiro estágio 
( 2,1,1x , 3,1,1x , 3,2,1x ). O quarto tipo de contrato ( 3,2,2x ) é firmado no segundo estágio. Logo a decisão a 
ser tomada é relativa aos contratos 2,1,1x , 3,1,1x  e 3,2,1x . Note que a solução do problema pode indicar 
um montante ótimo associado a variável 3,2,2x . Entretanto, como tal contrato é firmado no segundo 
estágio, a decisão não deve ser tomada agora, e sim no estágio seguinte em função de novas 
informações a serem obtidas sobre a tendência do mercado. A função da variável 3,2,2x  no problema 
formulado é apenas indicar que existe uma oportunidade futura de contratação. Com isso, o problema 
de otimização de portfólio de contratos pode ser considerado como um processo no qual novas 
decisões vão sendo tomadas, conforme novas informações do mercado vão sendo obtidas.  
 
Substituindo os dados e resolvendo o problema de programação linear formulado, o valor esperado da 
remuneração ao longo dos três estágios é $ 52850. Os montantes associados a cada contrato são:  
 

2,1,1x  = 0 3,1,1x  = 0  3,2,1x = 0 a
3,2,2x  = 0  b

3,2,2x  = 500 MWh 
 
Note que a estratégia ótima é não firmar nenhum contrato agora, e sim comercializar toda a energia 
gerada no mercado spot. A princípio, se vier a ocorrer o cenário/estágio 2b e nenhuma informação 
nova a respeito do mercado surgir, a estratégia ótima de comercialização seria vender toda a energia 
gerada através do contrato b

3,2,2x , cujo preço de venda da energia é 45 $/MWh. Entretanto, tal decisão 
não deve ser tomada hoje, e sim quando o segundo estágio vier a ocorrer, podendo o investidor se 
beneficiar de novas informações a respeito da tendência do mercado.  
 
5 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 
 
Este artigo apresentou uma modelagem para o problema de otimização de portfólio de contratos 
quando visto pela ótica de uma empresa geradora de energia. O modelo proposto leva em conta a 
característica dinâmica do problema, ajustando a composição da carteira em função da expectativa de 
valores futuros para o CMO e oportunidades de contratações futuras. Com isso a empresa geradora se 
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protege contra períodos de CMO baixos através de contratação bilateral sem abdicar de ganhos 
elevados no mercado à vista quando da ocorrência de períodos de CMO altos. 
 
Aperfeiçoamentos no modelo incluem o uso de uma função utilidade [12] na função objetivo do 
problema para representar a aversão/indiferença ao risco do investidor, incorporação de outros 
instrumentos utilizados no gerenciamento de riscos tais como opções [13] sobre contratos de energia, e 
introdução de restrições do tipo chance-constrained [14] para limitar o risco que o investidor esteja 
disposto a aceitar. 
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