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Resumo 

 Este artigo descreve os efeitos competitivos das linhas de transmissão em um sistema 

elétrico composto apenas por usinas termelétricas. O processo decisório é modelado a partir do 

equilíbrio de Nash-Cournot, onde as empresas tomam simultaneamente suas decisões relativas às 

quantidades que serão produzidas. O objetivo é adaptar essa abordagem para representar um 

sistema hidrotérmico. 

Palavras-Chave: Planejamento de Sistemas Energéticos; Teoria dos Jogos; Programação Dinâmica 

Dual(PDD). 

Abstract 

 This paper describes the competitive effects of transmission lines in a power systems with 

only thermal plants. This decision process is modeled since Nash-Cournot equilibrium, where 

players decision, related to produced amount, is made in the same time. The objective is to fit this 

approach for hydrotermal systems. 

Key-Words: Energy Systems Planning; Game Theory; dynamics dual programming (PDD). 

1. Introdução 

 O recente processo global de reestruturação dos sistemas elétricos deu origem a um 

crescente número técnicas modernas e eficientes, que auxiliam no planejamento da operação desses 

sistemas, ao mesmo tempo em que criam um ambiente competitivo no setor, de modo a incentivar 

o aumento de eficiência das empresas. A análise desses métodos é fundamental para o 

desenvolvimento de um modelo que seja adequado às particularidades indústria brasileira de 

energia elétrica1. 

 Dada a dimensão continental do país, seguramente, qualquer arranjo deve respeitar as 

características específicas de cada região, de forma a aproveitar as sazonalidades dos diferentes dos 

locais onde os subsistemas se localizam. 

                                                           
1 Para uma revisão bibliográfica sobre essas técnicas ver [6] 
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 Uma alternativa possível que respeita essas condições é um despacho por subsistemas, 

onde cada um desenvolve sua própria estrutura, criando condições para competição no mercado, 

entre os subsistemas, propriamente ditos. Nesse arranjo pode haver um operador para cada 

submercado, que se encarregaria de otimizar o seu próprio subsistema, obedecendo aos interesses 

de sua região. A estratégia pode ser determinada com o objetivo de maximizar os seus benefícios. 

 Para descrever esse modelo é necessário utilizar uma ferramenta como a Teoria do Jogos, 

onde se modela a tomada de decisão dos atores participantes de um determinado mercado 

oligopolístico, que têm como objetivo maximizar lucros, levando em consideração o 

comportamento dos concorrentes, supondo que estes são racionais e atuam visando maximizar o 

seu próprio lucro [7]. O equilíbrio é atingido quando todos os participantes estão fazendo o melhor 

que podem em função das estratégias da firmas rivais. Tal situação é denominada equilíbrio de 

Nash. 

 As relações inter-regionais podem ser utilizadas também para se estimar o custo do déficit 

de energia, que faz parte do planejamento da expansão sinalizando a necessidade de investimentos 

no setor. 

 Nesse modelo a dimensão das linhas de transmissão é fundamental, na medida em que 

determina o grau de competição do mercado. Assim, o objetivo deste trabalho é representar esse  

efeito competitivo em um sistema hidrotérmico. 

2. O Despacho por Subsistemas 

 Para que este modelo apresente uma solução de equilíbrio (de Nash) é preciso que algumas 

condições sejam satisfeitas. A primeira é que a oferta de energia seja igual à demanda. Esta 

limitação é facilmente contornada, em termos computacionais, visto que a diferença será refletida 

no preço da energia e, além disso, como a restrição de atendimento à demanda do problema da 

operação do sistema elétrico brasileiro2 considera o déficit de energia como uma usina térmica 

virtual, assegura-se que essa condição será sempre satisfeita. A outra condição, tão importante 

quanto à anterior porém mais complexa de se determinar, é o tamanho mínimo das linhas de 

transmissão. 

 Em um despacho centralizado a capacidade das linhas é de fundamental importância, pois 

uma estrutura subdimensionada limitará o intercâmbio entre os subsistemas, dificultando o 

aproveitamento das sazonalidades das diferentes regiões. Por outro lado, um 

superdimensionamento significa desperdício de recursos. 

 Em um despacho descentralizado por subsistemas, além desses fatores citados acima, as 

linhas de transmissão tem o papel de determinar o grau de competição, e portanto, o nível de 

eficiência no planejamento da operação do sistema, visto que pode ser interessante para uma 
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empresa dentro de um determinado subsistema induzir à congestão3 da linha, tornando-se 

monopolista da demanda residual não atendida pela importação de energia de outras regiões. 

 Borenstein e outros [3] tratam este problema examinando o efeito da introdução de uma 

linha de transmissão em dois mercados de eletricidade geograficamente distintos, dominados cada 

um por um monopolista de idênticas estruturas (mercados simétricos). Eles assumem que a rede 

introduzida é operada por uma instituição que visa maximizar o bem-estar social, sinalizando 

preços que induzam ao uso eficiente da estrutura, que são denominados preços nodais (nodal 

pricing). Sob esta hipótese, se não houver congestão da linha os preços serão iguais em ambos os 

mercados e representarão o equilíbrio do duopólio de Cournot. Caso contrário os preços serão 

proporcionais à capacidade de transmissão. O custo efetivo de transmissão, desta forma, será a 

diferença entre o preço nodal do nó onde a energia é injetada na rede e do nó onde é consumida. O 

caso dos mercados assimétricos também é tratado pelos autores, obtendo-se resultados 

qualitativamente semelhantes. 

3. O Modelo Estático 

 Denominando por N e por S cada região, Borestein e outros [3] desenvolvem uma 

abordagem estática para determinação do efeito competitivo das linhas de transmissão4, onde a 

demanda é caracterizada por idênticas funções inversas PS(XS) e PN(XN), onde XN e XS são as 

quantidades consumidas em cada mercado, sendo PS(XS)≡PN(XN)≡P(X). Cada mercado tem um 

único ofertante, as firmas n e s, com produções qn e qs, respectivamente, e as duas firmas têm 

idênticos custos de produção C(x). Para ambas as empresas, i, o lucro será: 

ψ(xi,xj) = P(xi + xj) xi – C(xi) 

se os mercados não estiverem conectados. E será expresso por: 

Ψ(xi,xj) = P[(xi+xj)/2]xi – C(xi), 

quando se considera as restrições de transmissão, ou seja, a partir do momento que as regiões 

passam a ser interligadas. 

 Para assegurar a existência de um único equilíbrio na ausência de congestão, são  

assumidas as seguintes hipóteses: 

                                                                                                                                                                                
2 A descrição do problema do planejamento da operação é feita em [5] 
3 Uma linha de transmissão é considerada congestionada quando o fluxo de energia é igual a sua capacidade. 
4 Neste modelo, por simplificação, não são consideradas as potências reativas e o loop flow. 
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(1) as firmas produzem quantidades estratégias (Cournot)5; 

(2) os custos marginais de cada empresa são não decrescentes, C”> 0; 

(3) ψ’(xi,xj) < 0, ψ”(xi,xj)<0, Ψ’(xi,xj) < 0, Ψ”(xi,xj)<0; e 

(4)  Ψ’(xi,xj) > Ψ”(xi,xj). 

 Sob a hipótese de preços nodais, a energia fluirá para o mercado de maior preço, sujeito aos 

limites de transmissão6. Considerando duas regiões com uma linha de capacidade k, pode-se 

determinar as quantidades produzidas das firmas para os dois mercados, conforme ilustrado na 

figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1 – Dois Mercados Conectados por uma Linha de Capacidade k 

 Por causa da homogeneidade da energia, da inexistência de custo de despacho para outras 

regiões e da simetria dos mercados, a introdução da linha de transmissão faz os preços caírem e a 

produção aumentar, sem necessariamente haver fluxo de energia entre as regiões. Isso significa que 

embora a linha não seja utilizada a presença dela é muito importante, pois mantém os preços 

baixos, devido simplesmente à ameaça de competição entre os mercados. 

 Para ver isso, considere a função de produção 22: ++ ℜℜ aN  

    (xn + k, xs – k)   se xn < xs – 2k 

(XN,XS) = N(xn,xs) =  (1/2(xn + xs), 1/2(xn + xs)) se xs – 2k < xn < xs +2k  (1) 

    (xn – k, xs + k)   se xn > xs +2k 

 Considerando preços nodais, cada firma recebe o mesmo preço para toda a sua produção, 

seja a energia é consumida localmente ou não. Para uma linha de transmissão de capacidade k, se a 

firma n produz uma quantidade menor que xs – 2k, então a equação (1) indica que a quantidade k de 

energia é despachada de S para N. Quando n aumenta sua produção a partir de xn = xs – 2k, a linha 

torna-se descongestionada e os mercados competem efetivamente, com preços e quantidades 

                                                           
5 O modelo de Cournot é uma abordagem da Teoria dos Jogos, em que as empresas tomam simultânea e 
independentemente as suas decisões sobre a quantidade de energia que produzirão, sendo que cada uma 
considera como fixa a produção da empresa rival. 
6 As perdas de transmissão serão desconsideradas no momento. 
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iguais. Isso acontecerá até que a produção de n seja xn = xs + 2k, sendo k unidades despachadas 

para a região S, o que congestionará linha novamente. 

 O objetivo de cada firma é maximizar seus lucros baseado na quantidade estratégica 

produzida. Para a firma n: 

  xn P(xn + k) – C(xn)  = ψ(xn,k) se xn < xs – 2k 

Ωn(xn,xs) = xn P(1/2(xn + xs)) – C(xn) = Ψ(xn, xs) se xs – 2k < xn < xs +2k  (2) 

  xn P(xn – k) – C(xn)  = ψ(xn, –k) se xn > xs +2k 

 e similarmente para a empresa s. 

 Se não houver conexão entre as duas regiões, cada empresa geradora produzirá e 

estabelecerá o preço como um monopolista. Com uma linha de transmissão suficientemente grande, 

os preços nos dois mercados serão iguais ao preço de equilíbrio do duopólio de Cournot. 

 Quando a linha de transmissão é pequena, entretanto, uma das firmas será capaz de 

aumentar a sua produção de forma a congestionar a rede. Por exemplo, se a produção da empresa n 

for nula, então a quantidade ótima que s deve produzir é a de um monopolista que se depara com a 

demanda de sua região e mais a quantidade que congestionará a linha no sentido S para N. A firma 

s estará adotando essa estratégia enquanto xn < xs – 2k. Borestein e outros [3] a denominam de 

produção ótima agressiva (optimal aggressive output). Essa quantidade pode ser derivada, em 

relação à quantidade, a partir da função de melhor resposta de s na presença de uma linha de 

tamanho k: 

Max ψ(xs, –k) = xs P(xs – k) – C(xs) 

 Para s manter essa estratégia mais agressiva sua produção deve ser sempre 2k unidades 

maior que n, na medida em que esta aumenta sua produção, até o ponto em que torna-se mais 

lucrativo para aquela adotar uma estratégia menos agressiva. A firma s, então, permitirá n exportar 

k unidades para o mercado S e maximizará seu lucro dada a demanda residual com que ela irá se 

deparar, se tornando um monopolista deste mercado. Borestein e outros [3] denominam essa nova 

estratégia de produção ótima passiva (optimal passive output). Essa quantidade pode ser definida 

por: 

Max ψ(xs,k) = xs P(xs + k) – C(xs) 

 Borestein e outros [3] mostram que a firma que adota essa estratégia não se contenta com 

tal posição, pois o preço no seu mercado seria o mesmo de antes da importação de energia, porém 

como uma produção menor. Assim sendo, sua receita marginal seria maior do que antes. Como o 
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custo marginal é não decrescente (hipótese 2), isto implica que a firma estará disposta a produzir 

mais. 

 Assim, como pode ser visto na figura 2, a função de melhor resposta de cada firma (Ri(xj)) 

tem inclinação positiva para um conjunto de pontos até atingir o salto descontínuo para uma 

quantidade menor quando a produção da outra firma é suficientemente grande. Com essa redução a 

linha ficará congestionada. Com isso, pode-se notar que as funções não se cruzam se k for pequena. 

Ou seja, para linhas de transmissão com capacidades suficientemente pequenas, não existe um 

equilíbrio de estratégias puras para um duopólio simétrico de Cournot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Funções de Melhor Resposta para Pequena Capacidade de Transmissão 

 Na medida em que k aumenta o resultado do problema vai se modificando. Apesar de, para 

algum k, determinada firma achar conveniente congestionar a linha para o outro mercado 

produzindo 2k a mais do que a outra, não existe um ponto ótimo em que se esteja produzindo uma 

quantidade superior ao equilíbrio do duopólio de Cournot. Porém, se k torna-se grande o suficiente, 

o ponto de descontinuidade na função de melhor resposta de cada firma ocorrerá no equilíbrio 

acima citado, conforme ilustrado na figura 3. 
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Figura 3 – Capacidade da Linha que Permite o Equilíbrio Nash-Cournot 

 A condição então para se obter este equilíbrio é que k seja grande o suficiente de forma que 

cada empresa tenha um lucro maior nessa situação do que teria se estivesse produzindo a 

quantidade ótima passiva (optimal passive output). Um aumento em k altera as funções de melhor 

resposta, mas o ponto em que elas se interceptam continua o mesmo. Assim, não há nenhum ganho 

social em aumentar a capacidade da linha de transmissão daquela que resulta no equilíbrio Nash-

Cournot. Esse tamanho ótimo da rede (k*) proporciona o mesmo lucro para a firma i produzindo a 

quantidade de equilíbrio ou a ótima passiva quando a firma j produz a quantidade ótima do 

duopólio de Cournot sem restrições. O problema, então, é encontrar esse k*. 

4. O Modelo dinâmico 

 O modelo estático pode representar bem um sistema elétrico composto apenas por usinas 

termelétricas (sistema térmico), porém para um onde também existem hidrelétricas (sistema 

hidrotérmico) é necessário levar em consideração a dinâmica do processo de decisão inerente a esse 
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xs 

Função de Melhor Resposta sem 
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tipo de sistema. Isso pode ser feito utilizando-se uma extensão do algoritmo da programação 

dinâmica dual (PDD), como o descrito em [4]. 

 Considere o caso determinístico para duas regiões N e S, onde as afluências de cada usina e 

a demanda são conhecidas. Cada mercado é atendido por um sistema hidrotérmico, n e s, de 

idênticas estruturas, com custos de produção iguais C(x). Com uma linha capacidade k interligando 

as duas regiões e assumindo as mesmas hipóteses (1-4) do modelo estático para garantir a 

existência de um único equilíbrio na ausência da congestão, o problema do sistema n (e, da mesma 

forma, do sistema s) em apenas dois estágios pode ser representado por: 

nnn

nnnnn

bxA
as

xxCkxPxkxMax

111

111111

.
)()()(),(

≥

+−+= αψ
  se xn < xs – 2k 

nnn

nnsnnsn
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xxCxxPxxxMax
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11111111

.
)()())(2/1(),(

≥

+−+=Ψ α
 se xs – 2k < xn < xs +2k  (3) 

nnn

nnnnn

bxA
as

xxCkxPxkxMax

111

111111

.
)()()(),(

≥

+−−=− αψ
  se xn > xs +2k 

onde o vetor nx1  representa os volumes finais das usinas hidrelétricas, as vazões turbinadas, as 

gerações térmicas e outras variáveis de decisão do sistema n no primeiro estágio; a expressão 
nnn bxA 111 ≥ , o conjunto de restrições às quais o problema está sujeito, incluindo as de transmissão; 

e )( 1
nxα , as conseqüências futuras das decisões atuais. O objetivo do problema é maximizar o 

lucro de cada sistema.  

 A condição de otimalidade para cada vetor nx1 , é obtida diferenciando-se (3): 

 

 

onde n
1π  é o custo marginal de geração da usina hidrelétrica do sistema n no estágio 1. 

 Assim, pode-se estender o algoritmo PDD para representar o processo decisório dos 

subsistemas em um ambiente competitivo, e portanto, determinar o equilíbrio Nash-Cournot, da 

seguinte maneira: Considere uma aproximação inicial para a função de custo futuro e para as 

n
n

sn

dx
dP

xxP 1
1

1
111 )(2/1( π=++ (4) 



 

 9 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

quantidades produzidas de cada região7, bem como para o preço; determine a estratégia ótima para 

uma subsistema, assumindo que a produção dos rivais permanecem constantes; faça o mesmo para 

as demais8. O restante do algoritmo tem as mesmas características do despacho centralizado. 

 A introdução de uma linha de transmissão suficientemente grande entre as regiões faz a 

produção de cada subsistema aumentar e os preços caírem para os níveis do equilíbrio Nash-

Cournot. Com uma rede de pequena capacidade, entretanto, um dos sistemas será capaz de produzir 

mais energia de maneira a provocar uma congestão. Essa é a produção ótima agressiva. O outro 

sistema que permitirá a exportação de k unidades para o seu mercado produzirá uma quantidade 

ótima passiva. Da mesma forma que no caso estático, o problema é encontrar um tamanho ótimo 

para a linha de transmissão (k*), que resulte no equilíbrio Nash-Cournot. 

5. Considerações Finais 

 Esse trabalho é resultado de uma revisão bibliográfica das publicações relativas à 

reestruturação dos mercados de energia elétrica, assunto de crescente interesse no meio acadêmico 

e entre os tomadores de decisão do setor público (policy markers). Nessa pesquisa não se observou 

abordagens que contemplassem a competição em um sistema hidrotérmico considerando os efeitos 

competitivos das restrições de transmissão. 

 O algoritmo, entretanto, ainda está em fase de implementação, deixando em aberto, por 

enquanto, os resultados que podem ser obtidos. 
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