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RESUMO 
 

Este trabalho adota a técnica de simulação baseada em agentes para analisar o 

processo de precificação de energia comercializada no ambiente de contratação 

regulada (leilões) do mercado elétrico do Brasil. Nesse contexto, são simulados 

leilões de energia nova – produto fonte eólica. O simulador dos leilões de energia do 

Brasil foi construído através de programação realizada em matlab. Nesse programa, 

é possível comparar a escolha de lances de vendedores participantes nos pleitos. 

Os agentes (vendedores) participantes dos leilões aprendem com o decorrer dos 

leilões simulados. A aprendizagem é determinada através da utilização de variação 

do algoritmo Q-learning. Os resultados claramente demonstram que as técnicas de 

aprendizagem consideradas têm resultados mais favoráveis do que escolhas 

aleatórias (sem aprendizagem). Considerando outro ponto de vista, é possível 

verificar diferença de média de preços nos leilões entre os perfis de geradores 

públicos e privados. Além disso, é possível afirmar que o preço da energia se altera 

dada alteração na participação relativa de vendedores públicos ou privados nos 

pleitos. 

 

Palavras-Chave: Modelos baseados em agentes. Precificação. Leilões de 

energia eólica.



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis adopts an agent based simulation in order to analyses the pricing process 

of energy that is negotiate by auctions in Brazil. In this work, wind energy power 

auctions are simulate. The model was developed in Matlab platform, and so, it was 

possible to compare the bidding process of the players in those auctions. The players 

learn during the auctions, and the process of learning is defined by a variation of the 

Q-learning algorithm. The results of the research show that when Q-learning is 

considered by generators there are more benefits than it is not. From another point of 

view, it is possible to say that there is difference between the prices of public and 

private players (enterprises that sell Wind energy). Besides it is possible to say that 

when the number of public and private players in an auction change the energy price. 

 

Key-words: Agent-based model. Pricing. Wind power auction.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A determinação de preços de energia elétrica é um importante problema de 

âmbito mundial. Países possuem abordagens distintas para a negociação de preços, 

as quais variam de leilões realizados por entidades governamentais a negociações 

de contratos em mercados de derivativos. Entender a dinâmica de formação de 

preços em cada mercado é um trabalho desafiador e que vem ocupando espaço na 

literatura. 

 

Nesse contexto, o objetivo principal desse trabalho é a construção de um 

modelo baseado em agentes para o mercado brasileiro de energia elétrica, a partir 

do qual será analisado o processo de precificação. A pergunta de pesquisa a ser 

explorada é como se comportam os preços de energia em leilões de 

comercialização de energia de novos empreendimentos eólicos, considerando 

alterações de parâmetros dos leilões como preço inicial.  

 

Os objetivos secundários desse trabalho são: 

 

(i) Analisar o efeito do uso de diferentes estratégias de oferta nos diferentes 

tipos de leilões de comercialização de energia elétrica no Brasil; 

 

(ii) Criar ambiente para a realização de simulações baseadas em agentes que 

seja de fácil utilização; 

 

(iii) Analisar como alterações na sistemática de leilões de comercialização de 

energia elétrica poderiam afetar seus preços no Brasil. 

 

O mercado brasileiro de energia elétrica possui peculiaridades, 

particularmente a matriz de geração com 80% de fontes renováveis (hidrelétrica, 

eólica e biomassa); e modelo institucional direcionado a expansão da matriz. A 

comercialização da energia é realizada em dois ambientes de comercialização: o 

ACR - Ambiente de Contratação Regulada e o ACL - Ambiente de Contratação Livre. 

No mercado regulado as empresas distribuidoras compram eletricidade por meio de 

leilões organizados e regulados por entidades governamentais, enquanto que no 
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mercado livre, grandes consumidores e geradores negociam eletricidade de forma 

bilateral. De acordo com a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) 

nos leilões regulados de comercialização de energia foram negociados, em média, 

69,37 MW médios1, em licitações que ocorreram até cinco vezes por ano desde 

2004. A literatura sobre modelos matemáticos para análise de preços do mercado 

brasileiro é reduzida devido à limitada disponibilidade de dados, um dos fatos que 

justifica a realização deste trabalho.  

 

Mercados de energia elétrica apresentam grau de complexidade alta sem 

solução analítica trivial para formação de preços. Devido à complexidade do setor, 

vários pesquisadores sugerem a aplicação de técnicas de simulação para análise de 

preços de leilões de energia elétrica (Palomino, 2009; Guerci e Sapio, 2012; e 

Sugianto e Liao, 2014). Dentro dessas abordagens encontram-se os modelos 

baseados em agentes (do inglês Agent Based Models - ABM).  

 

No ABM, os agentes que atuam nos leilões interagem nesse ambiente e 

tomam suas decisões com base em expectativas de preço e demanda futuros, assim 

como nas ofertas de seus concorrentes. Naturalmente é possível utilizar modelos de 

equilíbrio para tratar tais problemas, porém, modelos baseados em agentes 

possuem flexibilidade para que se incorpore aprendizado no processo de definição 

de estratégias de negociação. Modelos baseados em agentes são bastante 

empregados na análise de leilões em geral, pois possibilitam que haja compreensão 

aprofundada a respeito da iteração entre os diversos agentes que neles atuam, o 

que não poderia ser obtido a partir das modelagens tradicionais baseadas em 

modelos de equilíbrio. Sendo assim, devido a questões teóricas e práticas, de 

disponibilidade de dados, a abordagem escolhida para o trabalho foi a criação de um 

ABM.  

 

Outra característica que justifica o uso de ABM na comercialização de 

energia é a existência de heterogeneidade dos agentes econômicos. Os agentes 

ativos no mercado brasileiro são os geradores e a entidade governamental 

responsável pelo leilão. As diferentes fontes de energia (hídrica, eólica, biomassa, 

                                            
1 1 MW médio = 8.760 MWh em um ano. 
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gás natural, dentre outras), as mais diversas capacidades de geração em função 

recursos naturais e sazonais, e características geográficas distintas são fatores que 

diferenciam os geradores. Tais agentes interagem entre si e podem aprender ao 

longo do processo, o que torna adequada a abordagem em questão. Estes modelos 

replicam o comportamento de agentes heterogêneos que interagem em ambiente 

artificial, criado por meio de programa computacional, e se adaptam entre si (Guercy 

et al., 2014; Lebaron, 2006; Tesfatsion, 2006; Zhang e Zhang, 2007). 

 

O problema tratado nessa dissertação é o estudo do comportamento de 

preços de energia elétrica negociados nos leilões de energia elétrica brasileiro, com 

uso de técnicas de modelos baseados em agentes. Inicialmente será construído um 

simulador cujos parâmetros serão calibrados a partir de dados públicos e na 

sequência escolher-se-á um tipo/fonte de leilão para realizar as simulações e 

análises. 

 

A exploração dos dados resultantes das simulações pode contribuir não só 

para uma maior compreensão da formação de preços no ACR, mas também 

possibilita que a análise seja estendida para países que adotam mecanismos de 

comercialização semelhantes ao brasileiro como o caso da Colômbia, Chile, Peru e 

Austrália (Maurer; Barroso, 2011).  

 

A dissertação será apresentada na seguinte estrutura: na seção 2, são 

apresentados os fundamentos teóricos. Na seção 3, exibe-se o modelo. Por fim, nas 

seções 4 e 5 são apresentados os resultados da pesquisa e indica-se novas 

pesquisas que podem ser desenvolvidas. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo terá foco na descrição de conceitos relevantes do setor de 

energia elétrica do Brasil e da modelagem baseada em agentes, como os tipos de 

leilão existentes ou o aprendizado computacional de agentes em um modelo. 

Visando facilitar o entendimento do principal tema relevante ao trabalho, isto é, a 

dinâmica do mercado de energia elétrica, será primeiramente explorada a evolução 

do setor de energia no Brasil, com ênfase na forma de comercialização de energia 

mais utilizada atualmente: leilão. Proceder-se-á então às definições relacionadas à 

ABM. Por fim, irá se explorar o conceito de aprendizagem, mais especificamente o 

algoritmo Q-learning, onde os agentes que são tratados no modelo tomam decisões 

iterativamente a partir de aprendizado obtido na exploração de dados históricos. 

Esse algoritmo tem papel fundamental no modelo criado neste trabalho. 

 

2.1 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Segundo Souza (2002), o contexto histórico do setor elétrico brasileiro inicia-

se no período imperial, simultaneamente às aplicações na Europa e nos Estados 

Unidos. A primeira utilização de energia elétrica no Brasil ocorreu na cidade de 

Campos, Estado do Rio de Janeiro, com o serviço de iluminação pública em 1883.  

 

As maiores cidades brasileiras no período imperial atraíram empresas 

estrangeiras como a Light & Power, do Canadá, que era responsável pelo eixo de 

maior desenvolvimento econômico do país (Rio de Janeiro – São Paulo). A empresa 

norte-americana American & Foreign Power Company se estabeleceu nas cidades 

do interior de São Paulo. O Estado Brasileiro naquele tempo não interferia nas 

decisões das empresas que atuavam no setor, já que as regras eram definidas por 

cada município. 

 

A crescente demanda e o contínuo processo de expansão do setor de 

energia elétrica no século XX deu origem ao domínio de empresas estrangeiras. 

Contudo, com a Revolução de 1930 (fim da República Velha), e a ascensão de 

Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, o Brasil tem seu processo de 

industrialização impulsionado (Fausto, 1997). Esses fatos também afetaram as 
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indústrias do setor elétrico que incorporaram perfil intervencionista e nacionalista, 

seguindo os modelos da Itália e Alemanha. Portanto, o Estado passa a estabelecer 

gradativamente condições para gerar infraestrutura no setor. 

 

Assim, durante o Estado Novo, até outubro de 1945, iniciou-se atuação do 

Estado mais organizada, dando inclusive início a regulamentação do setor elétrico 

com a criação do Código de Águas – apresentado no Decreto nº 24.643, para 

corrigir problemas que existiam no fornecimento de energia elétrica, contudo, o 

monopólio até então criado, continuava. Entretanto, o Estado Brasileiro não tinha 

conhecimento suficiente do setor, já que as empresas no país eram estrangeiras e, 

consequentemente, não ocorreram grandes expansões e desenvolvimento nesse 

período. 

 

Já na década de 1950, com o governo do presidente Juscelino Kubitschek, 

em que se planejava avançar 50 anos em 5, houve avanços no setor elétrico 

brasileiro. Nesse período surgiram ideias de estatização com o intuito de se ter 

agentes responsáveis pela execução de programas de investimento na geração e 

transmissão de energia elétrica. A intervenção do Estado ganha forma com a criação 

da CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) em 1945, primeira empresa 

estatal federal do setor, com o objetivo de gerar e distribuir energia elétrica. Já em 

1957, criou-se FURNAS (Furnas Centrais Elétricas S.A., ou atualmente 

simplesmente Eletrobras Furnas) - empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas 

e Energia (MME), dedicada a geração e transmissão de energia elétrica. 

 

Após o código de águas, o Governo Federal edita o Decreto n°. 41.019 em 

1957, regulamentando os serviços de energia elétrica e delegando as 

responsabilidades do setor de energia elétrica no país. As atividades de geração e 

transmissão de energia elétrica foram atribuídas ao Governo e suas empresas, já a 

distribuição foi mantida sob responsabilidade das companhias privadas (estrangeiras 

ou não). A Lei n°. 3.782, de 1960, cria o Ministério de Minas e Energia, para 

administrar o setor e a Lei n°. 3.890-A, de 1961, cria a Eletrobrás para financiar 

investimentos no setor que, até então, eram delegados ao BNDE (até então Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico, atual BNDES). 
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Assim é possível resumir, de acordo com Souza (2002), o histórico do setor 

de energia no Brasil em quatro etapas, a primeira até 1930, quando o Estado não 

interferia no setor e o resultado era uma oferta escassa e não regular. A segunda 

etapa, de 1930 a 1965, apresenta crescimento do governo nas decisões de 

investimento, com crescimento através do modelo de crescimento econômico 

ancorado na substituição das importações, tendo como símbolo a criação da Usina 

de Volta Redonda, quando então há forte crescimento da demanda por energia 

elétrica para o setor industrial. 

 

A terceira etapa, 1965 a 1995, apresenta estrutura estatal fortalecida, com 

destaque ao período de 1972-1979, quando foram instituídos os PNDs I e II (Plano 

Nacional de Desenvolvimento), que deram grande destaque as necessidades de 

investimento e expansão do setor elétrico (Souza, 2002; Giambiagi et al, 2011). 

Ainda nesta fase, observa-se que a geração de eletricidade brasileira se concentrou 

na fonte hidráulica, com pequena participação térmica, que em geral, era subsidiada 

por empresas estrangeiras (Souza, 2002; BNDES, 2012). 

 

E assim a estrutura do setor evoluiu suprindo a necessidade do país até os 

anos 1980, quando o Estado perdeu capacidade de investimento devido às crises 

internacionais - com seu auge no inadimplemento da dívida em moeda estrangeira 

pelo Brasil, e da própria instabilidade político-econômica, que levou o país a 

hiperinflação, entre outros desequilíbrios econômicos. Foi nessa década que o setor 

elétrico brasileiro passa de superavitário para deficitário, já que os grandes projetos 

de usinas passam a ter atrasos, por falta de financiamento e, portanto, passam a ter 

as receitas também postergadas (Oliveira, 1998). O resultado foi a necessidade de 

ampla reestruturação, dando início a quarta etapa. 

 

As leis que criaram as bases institucionais do atual modelo do setor de 

energia no Brasil são as de n°s. 8.987 e 9.074, ambas de 1995. A primeira 

apresenta o regime de concessão e permissão de serviços públicos e a segunda 

trata de normas de outorga e permissão de concessão, além de estabelecer a figura 

do consumidor potencialmente livre (consumidores que podem escolher seu 

fornecedor de energia elétrica, no âmbito mais global, se querem participar do ACR 

ou ACL). 
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Um ano depois, em 1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

foi criada pela Lei n°. 9.427. O objetivo era instituir órgão responsável por regular e 

fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, além de garantir a concorrência e cuidar do cumprimento da legislação 

pertinente. O Decreto n°. 2.335, em 1997, constituiu essa Lei. 

 

Em 1998, por meio da Lei n°. 9.648, foram criados o Mercado Atacadista de 

Energia Elétrica (MAE), o ambiente onde a comercialização de energia aconteceria 

(o MAE foi substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 

2004), e o Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável pela operação 

centralizada do sistema elétrico. No mesmo ano, foi ainda criado o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE), com a finalidade de assessorar o 

Presidente da República na criação de políticas para o setor. É possível perceber 

que o final da década de 1990 criou as instituições que atualmente regulam e 

normatizam o setor de energia elétrica. Todavia, com a crise de energia do início dos 

anos 2000 (racionamento de 2001 a 2002), verificou-se necessidade de 

aprimoramentos, conforme apontou o Comitê de Revitalização do Modelo do Setor 

Elétrico (criado em junho de 2001), que tinha por objetivo adequar o novo modelo ao 

planejamento de longo prazo e a política de comercialização de energia. 

 

Assim, em 2004, o modelo do setor elétrico brasileiro passou pela sua última 

grande reforma, com a edição das Leis de n°s. 10.847 e 10.848. A primeira lei criou 

a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que passou a ser responsável por prestar 

serviços na área de pesquisas e estudos destinados ao planejamento do setor 

energético. Enquanto que a segunda estabeleceu os ambientes de comercialização: 

o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre 

(ACL), que serão mais bem abordados ainda neste trabalho. Essa segunda lei cria 

também a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para substituir o 

MAE, sob regulação e fiscalização da ANEEL, além de criar o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), responsável por acompanhar e avaliar 

permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletro-energético em 

todo o território nacional. 
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Na reforma dos anos 1990 e sua revisão nos anos 2000, destaca-se a 

possibilidade de vendedores negociarem a energia gerada de forma bilateral com 

compradores, no âmbito do atualmente denominado ACL. 

 

Contudo, este trabalho dará atenção especial aos leilões de comercialização 

de energia no âmbito do ACR, que têm prazos contratuais longos (até 30 anos) e, 

portanto, tem grande impacto na formação de preços no longo prazo. Esses leilões 

são realizados em duas fases: a primeira inglesa descendente e a segunda 

holandesa de preço discriminatório. Na inglesa reversa, os geradores informam no 

primeiro lance a quantidade que ofertam ao preço-teto, e na sequência, a cada 

decremento no preço, decidem se continuam ou não no leilão. Já na fase holandesa, 

informam o preço pelo qual estão dispostos a vender energia (menor ou igual ao 

preço de equilíbrio da primeira fase do leilão). São esses leilões, do ambiente 

regulado, que serão considerados neste trabalho. 

 

2.2 MATRIZ DE PRODUÇÃO DE ENERGIA NO SISTEMA ELÉTRICO 

BRASILEIRO 

 

De acordo com a ANEEL (2015), a maioria da energia gerada no Brasil é 

hídrica. O gráfico 1 apresenta a participação (%) da capacidade total gerada (kW) de 

energia por tipo de fonte em três momentos distintos (2005, 2010 e 2015). 

 

No montante demonstrado, a geração hídrica considera usinas hidrelétricas 

de diferentes magnitudes e na fonte térmica, estão incluídas a geração por 

biomassa, carvão mineral, gás natural, petróleo e outros fósseis.  
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Gráfico 1 – Matriz de geração de Energia Elétrica: distribuição percentual por fonte. 

 

Fonte: ANEEL, acesso em 24/05/2015, elaborado pelo autor. 

 

Através do gráfico 1, pode-se analisar a evolução da geração por fonte entre 

os anos 2005 e 2015. É possível observar, por exemplo, a queda relativa de 18%, de 

capacidade instalada, de participação da fonte hídrica de 2005 para 2015. Além 

disso, nota-se o aumento da participação da geração de energia eólica de 2010 para 

2015, de 0,4% para 4,06% (em novembro de 2016, já ultrapassava 6%). É 

importante ressaltar que essa é a fonte de energia considerada nos leilões 

simulados no modelo tratado neste trabalho. 

 

Outros dados relevantes podem ser observados nos gráficos 2 e 3, que 

apresentam respectivamente o volume de energia a ser gerada e quantidade de 

empreendimentos com construção iniciada e construção não-iniciada. Esses 

projetos também vão compor a matriz de energia do Brasil nos próximos anos. Nos 

gráficos, os dados de volume de energia gerado e quantidade de projetos são 

apresentados por fonte de geração. É importante ressaltar que em volume a ser 

instalado, a fonte hidráulica lidera a projeção (aproximadamente 16 GW), contudo 

em quantidade de projetos, a fonte eólica lidera com 452. 
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Gráfico 2 – Empreendimentos de geração de energia com construção iniciada. 

 

Fonte: ANEEL, acesso em 04/12/2015, elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 3 – Empreendimentos de geração de energia com construção não-iniciada. 

 

Fonte: ANEEL, acesso em 04/12/2015, elaborado pelo autor. 
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Projetando o volume que passará a integrar a matriz de geração de energia 

brasileira, nota-se que as fontes que mais terão crescimento em suas participações 

relativas são as fontes eólicas e solar. Ainda é possível projetar que a fonte de 

energia eólica, que é objeto de estudo deste trabalho, tenha, por exemplo, mais que 

o dobro de participação na matriz, passando de 4,1% para 11,5% até o final da 

década, quando os empreendimentos em construção e os de construção ainda não 

iniciada forem entregues e estejam em operação.  

 

A maior parcela da comercialização de energia elétrica, seja para as fontes 

hídricas, térmicas, eólica ou solar, se dá através de leilões que são realizados no 

ACR, contudo esses não são realizados, em sua maioria, com mais de uma fonte 

em uma mesma licitação. E, por ter mais agentes envolvidos – mercado mais 

próximo de característica competitiva; e ter participado de maior número de 

certames – características que fornecem melhor base de dados par formulação do 

modelo, este trabalho adotou a fonte eólica como objeto de estudo dos leilões 

 

2.3 COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

Há diferentes tipos de leilões de energia elétrica, dentre eles: o leilão inglês 

(preço aberto ascendente ou descendente), leilão relógio e leilão holandês (ou 

selado), e suas combinações. No leilão inglês, os lances são realizados de forma 

aberta e sequencialmente, cada lance é melhor que o anterior. O leilão ocorre até 

que não se apresentem outros lances ou até que não se verifique melhor proposta 

(maior ou menor) e então o leiloeiro anuncia o ganhador. De acordo com Krishna 

(2001), o formato mais comum de leilão de energia elétrica é o leilão inglês ou leilão 

de preço aberto ascendente (quando o leilão inicia com preço de reserva e termina 

com aquele preço mais algum incremento). O próprio autor aponta também a 

existência de uma variação desse formato de leilão, quando o preço é descendente 

(quando o preço final do leilão é menor que o preço inicial), também conhecido por 

leilão inglês reverso. Outra variação é o leilão de relógio, no qual o decremento não 

é anunciado, e sim automático, portanto define-se procedimento iterativo onde os 

compradores indicam a quantidade desejada a cada preço anunciado pelo leiloeiro, 

até que não haja itens em estoque (Ausubel et al, 2006). Há ainda o leilão selado ou 

leilão holandês, nos quais os agentes apresentam simultaneamente propostas 
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fechadas definindo a melhor oferta, bem como a oferta final, quem submete a maior 

(se ascendente) ou a menor (se descendente) oferta vence o leilão (Klemperer, 

2002; Krishna, 2001). 

 

Os leilões podem ser classificados também conforme preço de 

venda/compra. Sugianto e Liao (2014) classificam esses leilões como: (i) preço 

uniforme: o mesmo valor é pago a todos vencedores; (ii) preço discriminatório (pay-

as-bid): os ganhadores são remunerados de forma distinta, de acordo com cada 

lance individual; e (iii) Vickrey segundo melhor preço (maior ou menor, definido pelas 

regras dos leilões – ascendente ou descendente), a partir do lance vencedor. 

 

Os leilões de comercialização de energia elétrica no ACR são realizados em 

duas fases – a primeira inglesa reversa (relógio de preço descendente) e a segunda 

holandesa discriminatória, em que cada vencedor é remunerado por seu lance 

único. 

 

Críticas apontam como vulnerabilidade do leilão inglês a possibilidade de 

existência de conluio, outros criticam o leilão holandês com a justificativa de que é 

possível entrar qualquer agente no mercado, diminuindo a eficiência do setor 

(Bulow; Klemperer, 1996). Na prática, no Brasil, durante a fase inglesa não é 

possível garantir que não existam acordos entre os geradores quanto a fixação de 

preço mínimo de atratividade mútuo, já durante a fase holandesa, não se pode 

garantir que não existe comunicação entre os vendedores afim de maximizar o 

poder de venda dos mesmos. Sendo assim, as críticas apresentadas pelos autores 

podem ser replicadas, de certo modo, a dinâmica de comercialização de energia 

brasileira. 

 

Como já dito anteriormente, no Brasil há dois ambientes de comercialização 

de energia, ACR e ACL, de modo que, os geradores podem escolher em qual dos 

dois ambientes existentes querem ofertar energia. Os consumidores potencialmente 

livres (com carga igual ou superior à 3.000 kW) podem participar de ambos 

ambientes (de forma direta no ACL – como livre, e indireta no ACR, como cativo), 

enquanto que os comercializadores apenas no ACL. Já os consumidores cativos 
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obrigatoriamente compram energia através das distribuidoras, as quais adquirem 

energia nos leilões realizados no ACR. 

 

O país tem seu mercado dividido em quatro grandes submercados (Figura 

1), cada um deles concentra regiões onde a energia circula livremente. A linha que 

divide cada submercado é determinada por limites de intercambio presentes no 

sistema de transmissão, ou seja, restrições no fluxo de energia entre as regiões do 

país. Contudo essa subdivisão não impacta em nenhum aspecto as negociações 

dos leilões de energia no âmbito do ACR, objeto de estudo deste trabalho. 

  

Figura 1 – Submercados do setor elétrico brasileiro 

 

Fonte: CCEE, acesso em 05/12/2015. 

 

2.3.1 AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE - ACL 

 

O ambiente que permite a negociação bilateralmente de quantidade e preços 

é o ACL. Consumidores potencialmente livres são aqueles cuja demanda é igual ou 

superior a 3 MW e tensão maior ou igual a 69 kV e assim podem negociar energia 

elétrica tanto no ACL como no ACR, e tornam-se livres ao migrar ao ACL. E, 

consumidores com demanda maior ou igual à 0,5 MW também podem participar do 

ACL, desde que adquiram energia de fontes incentivadas (eólica, biomassa, solar ou 

pequena central hidrelétrica), denominados consumidores especiais. Já os 

consumidores cativos são todos aqueles não enquadrados nos dois perfis 

anteriores, e assim obrigados a comprar energia de sua distribuidora local. 
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Existem dois valores que são cobradas dos consumidores no ACL: a Tarifa 

de Uso do Sistema de transmissão ou distribuição (TUST ou TUSD) e o preço da 

energia elétrica propriamente dita. A TUST ou TUSD é paga pela utilização da rede 

de transporte (transmissão e distribuição) de energia. Já o preço é pago pelos 

consumidores diretamente ao gerador com o qual foi negociado o fornecimento 

(Figura 2). Assim, as negociações no ACL resultam em dois contratos: um pelo uso 

do sistema de transmissão – o Contrato de Uso dos Sistemas de Transmissão ou 

Distribuição (CUST ou CUSD), pago à concessionária e cuja tarifa é a TUST/TUSD 

vigente – e outro para a compra de energia, pagos diretamente ao gerador, que 

negocia montantes, preço e prazo. 

 

Figura 2 – Tarifas por tipo de consumidor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os contratos negociados no ACL por geradores e consumidores são 

registrados na CCEE, que entre outras atribuições compara o volume consumido 

com a quantidade produzida/contratada. Caso exista sobra ou déficit de energia ex-

post, pode-se negociar excedentes/ insuficiências em contratos de curto prazo ou 

liquidar a energia ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). 

 

De acordo com regulamentos apresentados no sítio da CCEE, em função da 

preponderância de usinas hidroelétricas na matriz de energia elétrica brasileira, são 

utilizados modelos matemáticos de otimização (Newave e Decomp) para o cálculo 
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do PLD. Esses modelos buscam solução ótima de equilíbrio entre o benefício 

presente do uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento, medido em 

termos da economia esperada dos combustíveis das usinas termelétricas. 

 

O PLD é divulgado semanalmente junto com fatores que possivelmente 

influenciaram sua oscilação. Baseado em condições hidrológicas, na demanda de 

energia do sistema, nos preços de combustíveis, no custo de déficit, na entrada de 

novos projetos e na disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão, o 

modelo de precificação obtém a geração ótima para o período de estudo, definindo a 

geração hidráulica e a geração térmica para cada submercado. Como resultado 

desse processo são obtidos os Custos Marginais de Operação (CMO) para o 

período estudado, para cada patamar de carga e para cada submercado. Como 

consequência, o PLD é um valor determinado semanalmente para cada patamar de 

carga com base no Custo Marginal de Operação, limitado por um preço máximo e 

mínimo vigentes para cada período de apuração e para cada submercado. Os 

intervalos de duração de cada patamar são determinados para cada mês de 

apuração pelo ONS e informados à CCEE. 

 

Há exposição por parte dos geradores e dos consumidores (no caso do 

ACL) e distribuidoras (no caso do ACR), à volatilidade do PLD. Vale acrescentar 

que, devido à matriz de energia do Brasil, cuja maior fonte de geração é hidrelétrica, 

o PLD tem como base um perfil hidrológico, sendo uma das questões mais 

relevantes para modelar o PLD a análise do trade off entre o uso de água dos 

reservatórios hoje, ou armazenamento para uso no futuro. 

 

2.3.2 AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA – ACR 

 

A organização e celebração do leilão são de responsabilidade das entidades 

governamentais: MME – Ministério de Minas e Energia (responsável pelo 

estabelecimento da diretriz e sistemática), EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

(responsável pelo cadastro e habilitação técnica de projetos que tem interesse em 

ofertar energia), CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(responsável pela operacionalização) e da agência reguladora ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica (responsável pela elaboração do Edital e os 
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documentos vinculados, tais como o contrato de compra e venda de energia 

elétrica). 

 

Nesses leilões todos os geradores vendem sua energia para as 

distribuidoras, mas não participam de forma ativa nos leilões. A EPE ainda assume o 

papel dos compradores no momento do leilão (“comprador único”), ou seja, a 

empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia atua em nome de todas as 

empresas distribuidoras de energia elétrica (compradores de fato), como 

intermediadora de curto prazo entre agentes geradores e as últimas, que declararam 

previamente ao leilão suas necessidades futuras de energia para atendimento de 

seus consumidores cativos à estatal. Ao fim do leilão, as concessionárias assinam 

contratos de compra com os geradores de energia elétrica, que ficam encarregados 

de construir a central de geração e fornecer energia elétrica a partir de determinada 

data. 

 

As distribuidoras que compram energia no ACR atendem os consumidores 

cativos (os que não podem escolher o próprio fornecedor). Ressalta-se que as 

distribuidoras não podem fazer contratos de comercialização de energia fora do 

leilão, tampouco autoproduzir a energia que fornecem (não podem fazer “self-

dealing” – “vender para elas mesmas”, desde 2004), portanto, compram energia nos 

leilões do governo com contratos de longo prazo – até 30 anos. O longo prazo dos 

contratos foi definido pelo governo como forma de estimular o financiamento de 

longo prazo. No ACR os dois tipos de tarifa são cobrados do consumidor cativo:  

Tarifa da Energia Elétrica (TE) e a Tarifa de Uso do sistema de distribuição (TUSD) 

(Figura 2). 

 

De acordo com Rego e Parente (2013), o objetivo da realização dos leilões 

nas duas etapas já mencionadas é garantir a redução do excedente do gerador 

(produtor), possibilitando redução de preço final da energia para os consumidores 

cativos. É importante ressaltar que independentemente do tipo da fonte geradora de 

energia (hidráulica, eólica, solar, termelétrica, dentre outras) não existe diferença no 

desenho dos leilões e o mesmo é definido, conforme regra de remuneração, como 

de preço discriminatório, já que cada ganhador é remunerado conforme seu lance 

final vencedor. 
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Contribuindo para o entendimento, Costa e Pierobon (2008) afirmam que 

quantidade de energia e preços são negociados em etapas distintas no leilão do 

Brasil. No início do leilão todos os geradores informam quanto estão dispostos a 

gerar dado o preço teto. Durante a primeira fase o preço é reduzido a cada instante 

t, cuja frequência e amplitude podem ser alteradas a cada leilão. A frequência vai 

depender da quantidade de energia ofertada no início do leilão e embora a amplitude 

não siga uma regra, é em média, de cinco minutos.  

 

Na primeira fase, dado o preço, os geradores apontam se continuam ou não 

ofertando a quantidade informada no primeiro lance, dado o novo (menor) preço. 

Essas iterações acontecem até que se chegue a uma demanda “segura” - que 

garanta maior competição na segunda fase do leilão, sendo ainda, a oferta maior 

que a demanda. Em seguida, tem início a segunda etapa do leilão onde, dada a 

quantidade, os geradores apontam seu preço, que deve ter ao menos um 

decréscimo do preço final da primeira etapa. Ganham o leilão os geradores que 

ofertarem menor preço (é comum existir mais de um ganhador, o(s) mesmo(s) são 

classificados até que a demanda seja toda suprida).  

 

No gráfico 4, criado por Rego e Parente (2013) que sintetiza o desenho dos 

leilões de aquisição de energia que são realizados no Brasil, é possível observar no 

ponto “A” é o preço de equilíbrio de encerramento da primeira fase de leilão inglês 

reverso; o ponto “B” seria o preço esperado de equilíbrio se o leilão fosse uniforme 

de fase única; e o ponto “C” é o preço máximo (pC) vencedor da segunda fase do 

leilão – holandês discriminatório. 
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Gráfico 4 – Desenho de leilões brasileiros de energia elétrica 

 

Fonte: Rego e Parente (2013), adaptado pelo autor. 

 

Os contratos resultantes dos leilões, os chamados Contratos de 

Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR), são de dois 

tipos: 

 

(i) Por quantidade, quando os riscos hidrológicos da disponibilidade de energia 

são assumidos pelos geradores, e, 

 

(ii) Por disponibilidade, quando os riscos e eventuais exposições ao mercado de 

curto prazo são assumidos pelas distribuidoras.  

 

De acordo com dados públicos disponibilizados pela ONS (Operador 

Nacional do Sistema), em dezembro de 2015, é possível verificar que o pleito que 

comercializou menor quantidade de energia vendeu aproximadamente 7.000 MWh, 

e o de maior volume comercializado foi de aproximadamente 1 bilhão de MWh. 

Essas informações indicam a grande variância existente na quantidade de energia 

comercializada em cada leilão, e esses comportamentos podem ser replicadas 

quando aplicado o ABM. 
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2.4 MODELOS BASEADOS EM AGENTES (ABM) 

 

De acordo com Palomino (2009), a modelagem baseada em agentes faz uso 

de conceitos e instrumentos das ciências da computação com intuito de resolver 

problemas das ciências sociais, através da análise de relações causais em sistemas 

multi-agentes.  

 

De acordo com Axtell (2000), existem três tipos distintos de uso da técnica 

de ABM: (i) a técnica simples, que se assemelha à aplicação de pesquisa 

operacional, nesse caso, os agentes não aprendem; (ii) aplicação para solução de 

problemas que considera modelos matemáticos que podem ser escritos, mas nem 

sempre resolvidos através se ferramentas computacionais e (iii) aplicações para 

solução de problemas que envolvam relações entre agentes e determinado 

ambiente no qual eles estejam inseridos, requer altas habilidades computacionais. 

 

O uso de ABM tem ganhado grande atenção de pesquisadores em inúmeras 

áreas de pesquisa nos últimos anos, por exemplo, Economia da Energia, nesta 

seção será possível ter-se idéia das aplicações desta ferramenta nessa área. Essa 

técnica tem vantagem sobre diversos modelos encontrados na literatura, 

principalmente devido à sua aplicação na resolução de problemas relacionados a 

sistemas complexos, que são sistemas que têm se desenvolvido em grandes 

escalas e em inúmeras áreas de pesquisa, desde finanças à biologia (Pfenninger et 

al., 2014). 

 

Segundo Arthur et al. (1997), sistemas complexos geralmente não possuem 

solução analítica, pois os agentes devem descobrir como solucionar os problemas 

enfrentados e se adaptarem ao mundo por eles criado. O que é possível fazer, de 

acordo com Epstein e Axtell (1996), é explorar esses problemas através das 

simulações por ABM. 

 

A utilização de ABM apresenta forças e fraquezas em relação a técnicas de 

modelagem tradicionalmente utilizadas em aplicações práticas. Uma vantagem é a 

facilidade de limitação da racionalidade de agentes por meios computacionais. É 

possível ainda considerar heterogeneidade dos agentes e seu aprendizado. As 
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desvantagens se resumem basicamente à robustez do processo, já que todas as 

premissas assumidas no modelo fazem parte de um programa computacional e, por 

isso, os problemas tornam-se específicos para cada caso estudado. A validação 

desses modelos é também difícil de ser realizada (Axtell, 2000). 

 

Uma das justificativas para o crescente uso de ABM é a peculiaridade de 

determinados cenários de modelagem na economia, que não são explorados da 

melhor maneira quando analisados sob abordagens estatístico-matemáticas 

convencionais. Há situações onde pesquisas com ABM podem oferecer vantagens 

distintas frente a técnicas de modelagem tradicional, isto é, quando é possível ter 

benefícios do uso dessa técnica (Macal; North, 2005): 

 

i. Há representação natural de agentes; 

ii. Há decisões e comportamentos que podem ser definidos matematicamente 

(de forma discreta); 

iii. É importante que os agentes adaptem e mudem seus comportamentos; 

iv. É importante que os agentes aprendam consigo mesmo e com agentes de 

seu ambiente, estratégias para determinada tomada de ação; 

v. É importante simular relação entre agentes distintos; 

vi. O passado não é preditor do futuro; 

vii. Um nível de escala arbitrária é importante; 

viii. A mudança estrutural de um processo é resultado mais do modelo do que dos 

inputs desse modelo. 

 

Nessa abordagem os agentes são autônomos, aprendem e interagem entre 

si e consigo mesmo. Devido à possibilidade de aprendizagem por parte dos agentes 

existentes é possível capturar a complexidade das decisões, ações e interações de 

situações “reais”. Os agentes que participam de uma simulação desse tipo têm 

comportamento e memória sobre as decisões tomadas e, portanto, têm a opção de 

mudança de informação. 

 

Macal e North (2010) consideram que, para que agentes possam participar 

de um modelo, os mesmos devem apresentar certas características: 
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i. Ser autônomos; 

ii. Ter estado que varia no tempo; 

iii. Ter interações dinâmicas com outros agentes que influenciam seus 

comportamentos; 

iv. Ser adaptativos; 

v. Ser objetivamente direcionados; 

vi. Ser heterogêneos; 

vii. Ser auto identificáveis.  

 

Considerando a aplicabilidade de ABM, segundo os autores anteriormente 

indicados, há uma série de perguntas relevantes que devem ser realizadas 

previamente à construção de um modelo dessa natureza, a fim de obter uma prévia 

do desenho do modelo. São elas: 

 

i. Qual problema específico se quer responder com o modelo? Quais perguntas 

específicas se quer responder? Qual o valor que se ganha ao aplicar ABM na 

pesquisa? 

ii. Quais devem ser os agentes no modelo? Quais decisões eles devem tomar? 

Quais costumes e aprendizado eles devem ter? Quais os atributos deles? 

iii. Qual o ambiente dos agentes? Como os agentes interagem no ambiente? 

iv. Quais são as decisões, costumes e aprendizado dos agentes que de fato são 

relevantes? 

v. Como os agentes devem interagir entre si e no ambiente em que estão? 

vi. De onde virão os dados para modelagem, especialmente dados de 

aprendizagem e costumes dos agentes? 

vii. Como validar o modelo, especialmente dados de aprendizagem e costumes 

dos agentes? 

 

Já Zhang e Zhang (2007) propõem em seu trabalho tutorial com passo a 

passo que esquematiza a construção de simulações baseadas em agentes:  

 

i. Definir o escopo de simulação e dos pressupostos dos agentes;  
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ii. Desenhar os algoritmos com base no comportamento dos agentes no mundo 

real para controlar o comportamento dos agentes no simulador, suas 

interações e regras de decisão;  

iii. Calibrar os algoritmos e modelos;  

iv. Realizar a programação computacional e testes de uso do modelo;  

v. Testar a sensibilidade e validar os resultados; e  

vi. Observar e analisar o modelo. 

 

Além das definições, objetivos e aplicabilidade, outra característica bastante 

importante para a simulação baseada em agentes é a aprendizagem dos mesmos. 

O simulador deste trabalho foi construído no software Matlab. 

 

2.4.1 APLICAÇÕES DE ABM NO SETOR DE ENERGIA 

 

Segundo Chappin e Dijkema (2010), o setor de energia elétrica é um sistema 

complexo que considera interações físicas, comportamentais e sociais. Os 

problemas de modelagem desses sistemas complexos quando aplicados ao setor de 

energia apresentam os seguintes desafios: dificuldade em representar os costumes 

dos agentes através de algoritmos, já que nesses sistemas os agentes (discretos) se 

relacionam de forma não-linear, dificuldade de adaptação e validação do modelo 

baseado na necessidade de quantidade de dados para obter boa calibração e por 

fim a dificuldade de justificativa, na maioria dos casos, de defesa de inserção de 

determinadas funções no modelo que objetivam desenhar o comportamento 

(Pfenninger et al., 2014). 

 

Na tabela 1, são apresentados alguns trabalhos, de revisão bibliográficas 

relacionadas à softwares e problemas explorados através de ABM no setor de 

energia elétrica. É possível notar que os aplicativos e plataformas são criadas à 

medida que surgem novas perspectivas de pesquisas e/ou perguntas a serem 

exploradas. 
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Tabela 1 - Plataforma, críticas e indicações para aplicação de ABM. 

Autores (as) / 
Plataforma 

Temática do trabalho Resultados da pesquisa 

North et al. (2002) 
/ EMCAS 

Alterações no software (já existente) 
com o intuito de verificar oscilações 
de preços dadas ações dos agentes; 

As conclusões apontam 
resultados distintos dos 
primeiros obtidos na plataforma, 
o que indica veracidade da 
aprendizagem dos agentes; 

Bagnail e Smith 
(2005) /  NETA 

Simular diferentes estruturas de 
mercado (spot / intra-diário) na 
comercialização de energia na 
Inglaterra; 

Verificou-se aprendizagem dos 
agentes que replicam a 
realidade do mercado explorado; 

Sensfub et al. 
(2007) / Diversas 

plataformas 

Construir um survey agrupando as 
pesquisas que consideram ABM no 
setor de energia em dois grandes 
grupos: análise e design de mercado 
e modelos de decisão dos agentes 
em curto e longo prazos; 

Não há recomendação de uso 
de plataforma específica ou 
modelo de aprendizagem; 

Zhou, Chan e 
Chow (2007) /  

SEPIA, EMCAS, 
STEMS-RT E 

NEMSIM 

Elaborar survey e comparar 
plataformas para aplicar ABM no 
setor de energia. Trabalhos 
agrupados conforme modelo de 
aprendizagem; 

As plataformas citadas foram 
criadas para problemas de 
mercados específicos, sendo 
assim, para qualquer indicação 
é necessário reprogramar 
decisões e aprendizagem; 

Weidlich e Veit 
(2008)  

EMCAS, N-ABLE, 
NEMSIM, 

Marktecture e 
SCSWG. 

Construir survey e comparar 
plataformas de ABM no setor de 
energia. Pesquisas segmentadas 
conforme estruturas de mercado e 
formas de comercialização de 
energia na Inglaterra e nos Estados 
Unidos; 

Não há indicações e/ou 
conclusões; 

Macal et al. (2014)  
EMCAS 

Otimizar o software existente com o 
objetivo de estudar o poder de 
mercado e volatilidade de preços de 
mercados específicos. 
 

As conclusões apontam que a 
aprendizagem dos agentes 
decidiu, de fato, os resultados 
finais das simulações. 

Fonte: Weidlich e Veit (2008), Zhou, Chan e Chow (2007), Sensfub et al. (2007), Bagnaill e 
Smith (2005) e North et al. (2002) – Elaboração própria. 

 

Segundo a bibliografia consultada, a primeira aplicação da modelagem 

baseada em agentes no setor de energia elétrica foi realizada por Rasanen et al. 

(1994), cujo objetivo era aplicar a técnica para analisar um problema de demanda de 

eletricidade. Já Hamalainen e Parantainen (1995) estenderam o problema da 

demanda estudado anteriormente a um novo mercado. Posteriormente Hamalainen, 

Kettunen e Ehtamo (1997) aplicaram o uso dessa técnica para simular oferta e 

demanda em um mercado de eletricidade. Tal ambiente simulado assumiu que o 

agente que ofertava a eletricidade determinava um preço que maximizava a 

eficiência de todo o mercado. 
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Em seguida, estudos realizados por Richter et al. (1998) tinham como 

objetivo utilizar um algoritmo de aprendizagem durante a simulação objetivando 

aperfeiçoar estratégias de oferta de preços em leilões duplos de eletricidade, nos 

quais geradores e distribuidores interagem na comercialização de tal commodity, ou 

seja, de acordo com esse algoritmo os agentes buscavam sempre otimizar o melhor 

conjunto de resposta para os problemas que surgiam a cada leilão.  

 

A partir de então tal técnica é utilizada para estudar as mais variadas 

perguntas nos mais diversos mercados de energia do mundo. Na sequência desta 

seção são apresentadas algumas das pesquisas mais relevantes do setor de 

energia que usam ABM para estudar os mais diversos problemas. Na tabela 2 (pag. 

37) é possível observar resumidamente, em quais mercados as mesmas foram 

aplicadas bem como as plataformas utilizadas (aprendizado computacional) e a 

descrição breve da pesquisa realizada. 

 

Mast et al. (2007) realizam pesquisa com aplicação de ABM para simular 

cadeias de suprimento no mercado de energia elétrica holandês. As análises nas 

simulações se baseiam na cadeia de stakeholders (os agentes que se interessam e 

participam do mercado) e na disponibilização de recursos. Os agentes considerados 

nesta pesquisa são os existentes nos designs de cadeias de suprimentos do 

mercado de energia, por exemplo, órgão de governo, fornecedor/gerador, 

transmissor, distribuidor e consumidor.  

 

No mercado alemão, por exemplo, Weidlich e Mannheim (2008) apresentam 

um modelo que observa o impacto dos agentes de comercialização de CO2 no 

mercado de energia elétrica. As considerações finais realizadas se resumem na 

comprovação de sazonalidade de preços de energia e CO2, que varia de acordo com 

as estações do ano e na real diferença de preço existente entre um mercado que 

opera a comercialização de CO2 conjunta com energia e outro que o despreza. 

 

Um novo ambiente artificial de comercialização, bilateral, chamado de 

TEMMAS (The electricity market multi-agent simulator), criado por Trigo et al. (2009) 

possibilitou determinar aprendizado de agentes individuais e no ambiente com 

outros agentes. Como resultados, são apresentadas as comprovações dos teoremas 



32 
 

que asseguram o funcionamento da plataforma criada, apesar de não existir 

aplicação do modelo em mercados reais.  

 

Palomino (2009) utiliza modelo de ABM para simular a formação de preços 

de energia elétrica gerada por termelétrica de biomassa no ambiente de contratação 

livre no Brasil. O ambiente utilizado para realizar as simulações é o Marketsim, 

software de mercado que pode ser adaptado para explorar problemas de ABM. Os 

agentes considerados no seu processo são os geradores e consumidores, a 

aprendizagem de ambos ocorre com utilização do algoritmo de Roth and Erev e 

aprendizagem por reforço. Para simular preços são pré-definidos no trabalho a 

quantidade de energia (gerada e consumida), preços do mercado à vista e à termo, 

e as ações que consumidores e geradores devem tomar. A pesquisa chega à 

conclusão da existência de volatilidade no curto e longo prazo dos preços desse tipo 

de energia na comercialização de energia elétrica.  

 

A simulação baseada em agentes foi utilizada por Zhang et al. (2011) para 

definir a melhor maneira de realização de uma negociação entre dois agentes em 

um mercado onde não há informações disponíveis a não ser as variáveis com as 

quais os players trabalham – preço e quantidade. Algumas conclusões apontadas 

com as simulações apresentavam que os movimentos dos agentes aconteceram de 

forma previsível e que a quantidade de contratos fechados correspondia a uma 

quantia eficiente. 

 

Haghnevis, Shinde e Askin (2011) desenvolveram um ABM juntamente com 

modelo de otimização não-convexo para o mercado de energia elétrica americano, 

onde é possível estudar o comportamento de consumidores, dados diferentes 

controles e estratégias de incentivo de consumo de energia. Nesse estudo os 

agentes considerados são os consumidores de energia elétrica. As conclusões 

apresentadas no trabalho informam que as simulações realizadas estão condizentes 

com as realidades do mercado atual e afirmam que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados uma vez que foi possível replicar as decisões dos consumidores de 

forma robusta como havia sido proposto. 
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Pesquisa realizada por Guerci e Sapio (2012) aplicada ao mercado de 

energia elétrica italiano busca responder as seguintes perguntas: ocorre redução no 

preço de energia caso a capacidade de geração de energia eólica aumente? Caso 

ocorra aumento de geração de energia eólica (sul da Itália) acarretar-se-á 

congestionamento do sistema do país? Para aprendizagem dos agentes (geradores 

de energia e órgão do governo) foi considerado algoritmo genético e as simulações 

apresentaram que, de fato, o preço da energia cai caso a geração de eólica 

aumente. Sobre congestionamentos, os autores apresentam justificativas que 

apontam para baixa probabilidade de ocorrência no caso do aumento da capacidade 

de eólica.  

 

Um modelo baseado em agentes cuja finalidade era simular mercado de 

energia elétrico oligopolista, com modelos de leilões multi-períodos e com intuito de 

analisar as curvas de oferta e demanda além de apresentar uma nova maneira de 

tratar a demanda residual foi criado por Kardakos e Simoglou (2013). Os agentes 

considerados nesse mercado oligopolista são os geradores, compradores 

(distribuidoras) e órgão governamental. 

 

Uma modelagem baseada em agentes é realizada para projetar um CDA 

(Continuous double auctions – que é um mecanismo de negociação entre 

compradores e vendedores, durante um CDA as ordens de compras e vendas 

podem ser realizadas a qualquer momento) do mercado de energia chinês. São 

realizadas análises de retorno em mercado artificial e real. Essas análises 

concentram-se na volatilidade dos preços da energia comercializada neste mercado 

e é possível visualizar comportamento determinado na série histórica (Kardakos; 

Simglou, 2013). 

 

Já no mercado australiano, Sugianto e Liao (2014) simulam, analisam e 

comparam o comportamento do mercado de energia dado a ocorrência de três tipos 

de leilões distintos, classificados pela forma de remuneração dos ganhadores do 

leilão – pagamento uniforme, pagamento de acordo com o lance (discriminatório) e 

pagamento pelo segundo melhor lance (Vickrey) e tentam confirmar em quais 

desenhos se verifica maior poder de mercado, volatilidade de preços e maiores 

lucros para geradores. 
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Kuznetsova et al. (2014) propõem aplicação de ABM para otimização de 

gerenciamento de um microgrid (rede de energia em pequena escala que pode 

operar de forma independente ou em conjunto com a principal rede elétrica de 

determinada área). Os agentes considerados são: microgrid (no caso, estação de 

trem), geradores de mercado regulado e consumidores. A aplicação é realizada para 

o mercado francês. As simulações são realizadas com objetivos de analisar as 

seguintes situações: analisando oferta e demanda de mercado quando o grid pode 

obter receita com as vendas de energia e quando ocorrerá prejuízo à necessidade 

de compra de energia fora do microgrid. 

 

Já Broeer et al. (2014) realizaram em sua pesquisa simulações que 

consideram os efeitos da entrada de geração de energia eólica em microgrids e, 

então, a decisão desses de comprar e/ou vender energia. Os agentes considerados 

são governo, grids, geradores, consumidores. Os resultados mostram a existência 

de períodos intermitentes na geração (capacidade) de energia eólica e, a partir 

disso, são sugeridas ações como balanceamento entre a compra de energia de fora 

do grid e a geração própria já realizada, mais a geração de eólica e venda das 

sobras. 

 

Uma simulação baseada em agentes foi realizada por Wong e Cao (2015) 

para modelar o consumo e comercialização de energia, dadas políticas de 

benefícios governamentais adotadas. Os agentes trabalhados nessa pesquisa são 

os geradores, consumidores e um órgão do governo. São definidas funções de 

consumo e demanda e estabelecidos parâmetros para ocorrências de tomada de 

ação/disponibilização de incentivos do governo para com a política de eficiência 

energética adotada pelas empresas para, então, simular no tempo o consumo e a 

comercialização de energia (quantidade). 

 

Um novo sistema de provisão de reserva de demanda que incorpora um 

problema de otimização estocástica de mercado foi desenvolvido via ABM, Lakic, 

Artac e Gubina (2015). O sistema de provisão de reserva é tratado com base em um 

algoritmo de aprendizagem, AS-Q Learning – que é uma variação do Q-learning, 

nele os agentes aprendem olhando dados históricos e considerando as decisões 

que melhores lhe beneficiaram ou prejudicaram no passado. Os resultados da 
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pesquisa indicam que os novos agentes melhoram o desempenho e o resultado 

econômico para o consumidor quando existe maior eficácia na provisão tratada. 

 

Suryani et al. (2015) propõem em seus trabalhos uma análise do 

comportamento de consumidores em relação ao consumo de energia elétrica de um 

sistema total do mercado de energia da Indonésia. São considerados cenários 

sazonais (final de ano, inverno, dentre outros) e os resultados apontam crescimento 

consideráveis de consumo em períodos seco do ano e decrescimento em períodos 

mais chuvosos, são realizadas algumas considerações sobre o impacto destes 

consumos projetados no sistema como um todo, inclusive o auxílio que esse tipo de 

estudo pode dar na previsão de oferta e demanda futura para órgãos operadores do 

sistema. 

 

Uma contribuição metodológica para o desenvolvimento de um modelo 

especializado de leilões repetidos com capacidade e restrições físicas foi 

apresentada por Kiose e Voudouris (2015) que também discutiram uma aplicação, 

fornecendo uma base mais realista para identificar se os preços de mercado 

elevados podem ser atribuídos a problemas de estrutura do mercado ou ao exercício 

de poder de mercado (ou seja, utilizam de forma conjunta modelos baseados em 

agentes e modelos estatísticos convencionais). O estudo foi desenvolvido para o 

mercado Inglês/Escocês e os agentes considerados na modelagem foram o 

operador independente do sistema, os geradores e as entidades compradoras 

(distribuidoras). São realizadas no trabalho quatro simulações e duas delas são mais 

bem exploradas. Para elas, os autores apresentam uma série de observações 

realizadas com base nos resultados gerados, dentre as críticas é possível observar: 

diferença considerável de comportamento de tomada de risco nos leilões entre 

geradores com custo de produção alto e os de baixo custo, e a existência ou não de 

repetição de ganhadores de leilões no decorrer do tempo. 

 

Tang et al. (2015) utilizaram ABM em suas pesquisas para simular cenários 

distintos para os impactos que o CET (Carbon emission trading) podem causar no 

mercado de energia e quais desses são os mais apropriados para a China (inclusive, 

verifica-se se o CET que é aplicado no momento na China está adequado). Os 

agentes considerados nesse modelo são as empresas (geradoras), o governo e os 
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consumidores (famílias). Dentre os resultados das simulações, destacam-se: o 

programa de CET reduz a emissão de carbono, contudo, causa certo impacto 

negativo na economia, e as regras (políticas) utilizadas relacionadas a carbono são 

moderadas, enquanto que nos benchmarkings utilizados são agressivas. 

 

Na tabela 2 é apresentado um resumo das aplicações de ABM no setor de 

energia no mundo. É possível notar o mercado de qual país foi estudado, a 

plataforma de aprendizagem utilizada e uma breve descrição das situações 

exploradas. 

 

Tabela 2 - Aplicações de ABM no setor de energia elétrica: Resumo 

Mercado 
(País) 

Aprendizagem -
Plataforma 

Autores Descrição da pesquisa 

Holanda 
Codificação de 
própria autoria; 

Mast et al. 
(2007)  

Simular cadeias de suprimento e 
disponibilização de recursos; 

Alemanha 
Codificação de 
própria autoria; 

Weidlich e 
Mannheim 

(2008)  

Analisar impacto da comercialização de CO2 
no mercado de energia; 

Mercado 
artificial / 

Sem 
aplicação 

Plataforma 
TEMMAS; 

Trigo, 
Marques e 

Coelho 
(2009) 

Induzir aprendizagem nos agentes do setor de 
energia de forma individual e entre si, 
calibrando as tomadas de decisões em 
ambiente competitivo; 

Brasil 
Marketsim / 

Algoritmos de 
Roth e Erev; 

Palomino 
(2009)  

Simular formação de preços de energia 
gerada por termelétricas de biomassa 
comercializadas no ACL do Brasil; 

Mercado 
artificial / 

Sem 
aplicação 

Codificação de 
própria autoria; 

Zhang et al. 
(2011)  

Analisar negociação bilateral entre agentes 
dadas posse de informações de preço e 
quantidade de ambos os lados; 

EUA 

ABM em 
conjunto com 

modelo de 
otimização não 

convexo; 

Haghnevis, 
Shinde e 

Askin (2011) 

Analisar comportamento de consumidores 
dadas estratégias de incentivos de consumo 
de energia; 

Itália 

Aprendizagem 
dos agentes 
através de 
algoritmo 
genético; 

Guerci e 
Sapio (2012) 

Verificar se há oscilação de preço de energia 
caso a capacidade de energia eólica aumente. 
Além disso, verificar se o aumento de geração 
de energia irá congestionar o sistema do país; 
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Mercado 
artificial 

Codificação de 
própria autoria; 

Kardakos e 
Simoglou 
(2013).  

Analisar curvas de oferta e demanda bem 
como sugerir tratamento a demanda residual 
de energia pós comercialização e simular 
leilões contínuos duplos; 

Austrália 
Codificação de 
própria autoria; 

Sugianto e 
Liao (2014) 

Simular diferentes tipos de leilão (conforme 
classificação por regra de remuneração) e 
analisar volatilidade de preços e poder de 
mercado para geradores nos diferentes 
cenários; 

França 
Codificação de 
própria autoria; 

Kuznetsova 
et al. (2014)  

Simular a otimização de um sistema de 
gerenciamento de um microgrid; 

Mercado 
artificial  

Codificação de 
própria autoria; 

Broeer et al. 
(2014)  

Analise de entrada de geração de energia 
eólica em microgrids e a decisão desses de 
vender ou comprar energia; 

Mercado 
artificial  

Codificação de 
própria autoria; 

Wong e Cao 
(2015)  

O objetivo é modelar o consumo e 
comercialização de energia, dadas políticas de 
benefícios governamentais impostas no 
sistema; 

Mercado 
artificial  

Plataforma 
própria, com 
algoritmo de 

aprendizagem 
AS-Q Learning; 

Lakic, Artac e 
Gubina 
(2015).  

Analisar um novo sistema de provisão de 
reserva de demanda que incorpora um 
problema de otimização de mercado;  

Indonésia 
Codificação de 
própria autoria; 

Suryani et al. 
(2015)  

Analisar comportamento de consumidores 
relacionado a demanda de energia; 

Inglaterra / 
Escócia 

Codificação de 
própria autoria; 

Kiose e 
Voudouris 

(2015)  

Identificar se os preços de mercado elevados 
podem ser atribuídos a problemas de estrutura 
do mercado ou ao exercício de poder de 
mercado; 

China 
Codificação de 
própria autoria; 

Tang et al. 
(2015)  

Analisar cenários distintos para os impactos 
que o CET (Carbon emission trading) podem 
causar no mercado de energia e quais desses 
são os mais apropriados para a China. 

Fonte: Publicações citadas nesta tabela. Elaboração: O próprio autor. 

 

É possível notar, que dentre as aplicações de ABM no setor de energia 

citados nessa seção, inclusive na tabela 2, exceto pelo trabalho de Palomino (2009), 

inexistem trabalhos relacionados ao mercado brasileiro de energia e que foram 

amplamente divulgados e/ou publicados. Esse fato pode ser justificado pela 

indisponibilidade de grande volume de dados do mercado, o que dificulta calibração 

e validação da modelagem através do ABM. No decorrer deste trabalho, contudo, a 

proposta é realizar simulações de leilões de comercialização de energia nova a partir 



38 
 

da fonte eólica, baseando-se nos dados existentes e disponibilizados pela CCEE. Na 

seção de metodologia, a construção do modelo e utilização dos dados públicos 

serão detalhadamente exploradas. 

 

2.4.2 APRENDIZADO COMPUTACIONAL APLICADO AO ABM  

 

Algumas técnicas comumente utilizadas para aplicar aprendizagem dos 

agentes tratados nos modelos de simulação são o algoritmo genético (Guerci e 

Sapio, 2012; Richter et al, 1998), algoritmo de Roth-Erev comum e modificado (Roth, 

A. e Erev, I. 1995; Roth, A. e Erev, I. 1998 e Palomino, 2009) e o Q-learning (Xiong 

et al, 2002; Sui, X. e Leung, H. 2009). Há extensa literatura que trata desse tipo de 

aprendizagem para simulações baseadas em agentes, Bellman (1957) já sugeria 

trabalhar a aprendizagem para explorar problemas de sistemas complexos.  

 

Nos modelos de aprendizado por reforço o agente interage com o ambiente 

através de ações e de percepções. Dado um estado do sistema o agente deve 

escolher uma ação que pode modificar o estado do ambiente. Assim que escolhe 

essa ação, o agente identifica o novo estado e obtém um valor, chamado sinal de 

reforço, que indica qual a recompensa obtida por aquela ação.  

 

Em linhas gerais, nos modelos de aprendizagem por reforço há um conjunto 

de estados, um conjunto de ações possíveis e uma função de reforço que indica o 

grau de sucesso, ou insucesso resultante de cada ação tomada. Na sequência serão 

explorados os conceitos fundamentais do algoritmo de aprendizagem com reforço Q-

learning, que é o algoritmo utilizado neste trabalho. Os códigos utilizados no 

simulador desta pesquisa estão descritos e especificados no apêndice. 

 

2.4.2.1 Q-LEARNING 

 

O algoritmo de aprendizagem Q-learning foi criado por Watkins em 1989 

para resolver problemas de decisão markoviana com informações incompletas. A 

convergência dessa nova forma de induzir aprendizado computacional foi 

comprovada mais tarde por Watkins e Dayan em 1992. O Q-learning é um algoritmo 

no qual a cada par estado e ação (para cada estado, existe um conjunto de ações 
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possíveis), está associado um valor *V que consiste no valor esperado que se deve 

obter ao escolher aquela ação e, a partir de então, continuar-se a selecionar a 

política ótima (Pereira, 2009). 

 

O processo desse algoritmo pode ser descrito, com simplificações, da 

seguinte forma: assume-se que um agente interage com seu ambiente em cada uma 

das sequências de tempo discreto 𝑡 = 1, 2, 3, 4… O conjunto 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑛} é 

um conjunto finito de estados possíveis do ambiente de cada agente e 𝐴 =

{𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛} é o conjunto finito de ações possíveis que podem ser tomadas em 

cada estado por cada agente. Assim, em cada período de tempo t, cada agente está 

em um estado 𝑠𝑡 = 𝑠 ∈ 𝑆 do seu ambiente e devem selecionar uma ação 𝑎𝑡 = 𝑎 ∈

𝐴. 

 

O resultado da escolha de determinada ação acarreta no recebimento de 

uma recompensa 𝑟(𝑡) e na mudança de estado que passa de 𝑠𝑡 para  𝑠𝑡+1 ainda 

pertencente ao conjunto S, essa alteração ocorre com probabilidade de transição 

𝑃𝑠(𝑡),𝑠(𝑡+1)(𝑎). 

 

O objetivo dessas iterações para os agentes é encontrar uma política ótima 

π*(s) ∈ A para cada estado S que maximiza a quantidade total de recompensas 

recebidas ao longo de cada conjunto de iterações. Nesse sentido o Q-learning 

provém uma técnica eficiente para determinar uma política ótima para estimar um 

par de estados/ações.  

 

O Q-learning apresenta uma dificuldade quando aplicado ao ambiente real, 

as recompensas podem não ser dadas logo de imediato que se toma determinada 

ação, geralmente são dados períodos depois, esse fato, faz com que o aprendizado 

ocorra ao longo do tempo. Por exemplo, ao simular um grande número de leilões de 

energia, os primeiros leilões têm taxas de acertos menores do que os últimos leilões 

simulados, uma vez que o aprendizado é aperfeiçoado durante o processo de 

simulação com a construção de um histórico de leilões onde é possível estudar a 

solução que maximiza a recompensa. 
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A equação (1) origina toda série de variações do algoritmo que é bastante 

utilizado nos dias de hoje. Trata-se de função de utilidade aplicada no algoritmo de 

aprendizagem que tem por objetivo maximizar resultados da variável que se quer 

estudar. Tal equação foi apresentada por Watkins (1989) e explorada em estudos 

futuros por : Kwon et al. (2011); Pakizeh et al (2013); Korsos, Polson (2014); 

Serrano,  Giupponi, (2014); Xiong et al. (2004); Pouyllau e Carofiglio (2011); Gosavi 

(2009). Esses estudos foram de grande importância para desenvolvimento de 

técnicas de aprendizado por reforço, onde as situações problema são modeladas 

como tendo tempo discreto e estados finitos em processos de decisão markoviana. 

Assim, o Q-learning considera tomadas de decisões atuais com base em decisões 

tomadas no passado, em históricos dos próprios agentes que buscam maximizar 

suas soluções. Os procedimentos do algoritmo podem ser observados na figura 3. 

 

𝑄𝑡+1(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) = 𝑄𝑡(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) +  𝛼[𝑟(𝑡) + 𝛾. 𝑉𝑡(𝑆𝑡+1) − 𝑄𝑡(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)]                 (1) 

Onde: 

 A função 𝑄𝑡+1(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) define a recompensa futura esperada ao se escolher a 

ação 𝑎𝑡 no estado 𝑠𝑡 e é solucionada com programação dinâmica através de 

um algoritmo que segue política ótima; 

 α é a taxa de aprendizagem do modelo, define qual percentual  de 

importância que os agentes participantes do modelo devem dar as 

experiências anteriores e consequentemente à exploração de novas 

situações; 

 𝑟(𝑡) é a função de recompensa, ou penalidade, que resulta da escolha da 

ação a no estado s. Essa função é construída conforme cada situação 

explorada; 

 𝛾 é um fator de desconto que pode ser, ou não, incorporado ao modelo afim 

de maximizar resultados e também é definido a partir das situações 

estudadas; 

 𝑉𝑡(𝑆𝑡+1) = max 𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎) é a utilidade do estado s resultante da ação a, obtida 

utilizando a função Q que foi tratada com o aprendizado computacional até o 

presente momento. 
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Figura 3 – Procedimentos: algoritmo Q-learning. 

 

Para cada par (s,a) inicialize com Q(s,a)=0; 

Observe s; 

Repita: 

          Selecione ação a usando a política de ações atual; 

          Execute a ação a; 

          Receba a recompensa imediata r(s,a); 

          Observe o novo estado s’; 

          Atualize o item Q(s,a) de acordo com a equação (1). 

          Defina novo estado s ← s’ 

Até que critério de parada seja satisfeito. 

Fonte: Monteiro, S. e Ribeiro, C. H. C., 2003. Adaptado pelo autor. 

 

Ainda com relação aos procedimentos a serem executados pelo algoritmo 

(Figura 3), Watkins e Dayan (1992) garantem que uma vez que todos os pares 

estado-ação tenham sido visitados um número infinito de vezes, as estimativas 𝑄𝑡 

convergem para o valor de Q em tempo finito, embora de forma lenta. 
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3 MODELO E RESULTADOS PRELIMINARES DAS SIMULAÇÕES 

3.1 AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO 

 

O simulador utilizado neste trabalho considera o desenho do leilão de 

comercialização de energia elétrica no ACR (Figura 4), onde as distribuidoras 

informam a quantidade de energia demandada para o MME (representado pela 

EPE), que define o preço teto de início do leilão (lembrando-se que a primeira fase é 

leilão inglês reverso de preço uniforme). Dado o preço teto, no primeiro lance do 

leilão, os geradores informam a quantidade de energia que ofertarão àquele preço. 

O preço corrente sofre decremento (em sistemática de relógio descendente) 

enquanto houver participantes ofertando mais energia que a oferta de referência 

(vide gráfico 4). Esse processo é repetido até que a quantidade de energia ofertada 

pelos geradores ultrapasse a oferta de referência (essa oferta deve ser suficiente, 

para suprir a demanda que as distribuidoras indicaram antes do início do leilão e que 

considera também um multiplicador, maior que 1, para garantir competição na 

segunda fase do leilão), encerrando-se assim a primeira fase do leilão. 

 

E, os participantes da penúltima rodada da etapa de preço uniforme (de 

forma a garantir que a quantidade de energia dos geradores seja maior que a oferta 

de referência) que restaram apresentam um único preço final, menor que do 

fechamento da primeira fase, pela qual os lances vencedores (energia ofertada 

menor ou igual a demanda real – vide gráfico 4) comercializarão a energia. Essa 

segunda etapa do leilão é realizada com o intuito de reduzir o excedente do 

consumidor, do preço uniforme ao discriminatório, onde cada ganhador é 

remunerado pelo seu preço de lance. Assim, a oferta de referência como equilíbrio 

da primeira fase funciona como estimulador à competição na segunda fase do leilão, 

vez que só é contratado o volume que se refere à demanda real, que são os que 

ofertaram menor preço. 
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Figura 4 – Fluxograma de funcionamento do simulador / Design leilão Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2 OS AGENTES E SEUS ATRIBUTOS 

 

Os agentes que atuam no mercado simulado são os vendedores e o órgão 

governamental que regula o leilão (EPE), o qual funciona como “comprador único” 

em nome das distribuidoras, embora não compre energia de fato, vez que os 

contratos são firmados entre geradores e distribuidoras. Na sequência, serão 

apresentadas as suas decisões, processo de aprendizado e atributos. 

 

Os vendedores (Vj) são descritos através dos seguintes atributos:  

 

i. Tipo de fonte de energia; 

ii. Capacidade de oferta; 

iii. Ofertas descritas por pares ordenados de preços e volume (na primeira fase 

os vendedores aceitam ou rejeitam o preço ofertado com base no seu preço 

mínimo de atratividade e capacidade máxima de geração. Na segunda fase, 

INICIA 
LEILÃO 

ENCERRA 
LEILÃO 

Leiloeiro recebe 
Demanda das 
Distribuidoras 

Leiloeiro define 
preço inicial 

Recalculo da 
Demanda e 
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Geradores ativos 

Oferta > 0? 

Oferta > 

Demanda? 

Há geradores 
que aceitam o 

preço? 

Geradores informam 
seus novos lances 

SIM SIM 

NÃO 

NÃO 

SIM 

NÃO 
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apresentam um preço pelo qual estão dispostos a vender o seu volume de 

energia). 

 

É importante salientar que no caso dos leilões brasileiros um vendedor pode 

ser um projeto e não necessariamente uma empresa, vez que uma mesma empresa 

pode ter vários projetos. 

 

O leiloeiro (L) é descrito por: 

 

i. Recebe lances de oferta e demanda;  

ii. Encontra os pares (Vj, Ck), que são os preços pelos quais os vendedores (Vj) 

e compradores (Ck) comercializaram a energia em cada etapa do leilão.  

 

No caso em estudo, o leiloeiro dispõe do valor da demanda total (demanda 

das distribuidoras), D e encontra o menor preço que atende essa demanda, com 

base em um leilão de duas fases, onde a primeira fase é inglês reverso e a segunda 

holandesa.  

 

Com relação à tomada de decisão, é possível afirmar referente à primeira 

fase que os vendedores (Vj) aceitam ou rejeitam em cada rodada o preço ofertado, 

dada sua capacidade de geração. Já na segunda fase, escolhem o preço que 

ofertam como lance. De acordo com o tipo de leilão, essa decisão pode ser baseada 

em modelos de previsão de preços e de demanda para o período de entrega, e 

também nos valores históricos disponíveis sobre resultados de leilões em rodadas 

anteriores. 

 

O leiloeiro (EPE) é responsável por definir os pares (comprador x vendedor) 

e atualizar a informação que será disponibilizada aos compradores e vendedores em 

cada rodada. 

 

A aprendizagem dos agentes a rigor ocorre com cada vendedor, os quais 

alteram suas ofertas (por meio da retirada de projetos) em função dos resultados 

obtidos ao longo do leilão em curso ou em leilões anteriores. É possível empregar 

técnicas de aprendizado computacional como Q-learning, algoritmo genético ou o 
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método de Roth Erev, tendo sido o simulador aqui apresentado construído com base 

em Q-learning. A aplicação deste tipo de técnica é amplamente realizada no mundo, 

por exemplo, por Xiong et al (2002) e Sui; Sui e Leung (2009), porém não se 

encontrou até o momento aplicações ao mercado brasileiro. 

 

As simulações deste trabalho consideram que o processo de aprendizado se 

dá exclusivamente na segunda etapa do leilão, entre os vendedores. Inicialmente 

será apenas feita uma redução no preço oferecido, por exemplo, média entre o 

preço mínimo e o preço máximo (leiloeiro). Em seguida, será considerada a adoção 

de técnicas de aprendizado computacional. 

 

São assumidas as seguintes hipóteses: 

 

a) Geração de um lance de vendedor:  

O vendedor sabe qual a sua capacidade total de geração de energia. Nos 

leilões brasileiros de energia nova os vendedores correspondem a projetos e 

essa capacidade não pode ser subdividida (vez que novos projetos são 

ativos não fracionáveis).  

 

b) Aprendizado de vendedores:  

No caso brasileiro, analisa-se resultados de leilões anteriores, considerando 

se os preços praticados pelo próprio vendedor (na fase dois) foram 

vencedores e se poderia ter sido considerado preço maior. 

 

c) Ações e aprendizado do leiloeiro:  

Os leiloeiros são apenas executores de regras, não aprendem. Definem 

quais são os pares (comprador/ vendedor) e estabelecem critérios para 

encerramento de etapas de leilão. 

 

Uma questão importante diz respeito aos dados disponíveis para calibração 

dos modelos. No caso brasileiro há apenas dados relativos a preços e volumes 

vendidos na etapa holandesa dos leilões. A eventual estimação de preços e 

demandas poderá ter como base outros tipos de dados.  
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3.3 EVENTOS SIMULADOS 

 

Foram consideradas três situações, que diferem pela decisão de preço final 

apresentado pelos vendedores na fase holandesa do leilão, ou seja, foram 

consideradas diferentes estratégias de oferta de energia (o leilão é realizado em 

duas fases, a primeira inglesa descendente e a segunda holandesa de fase única, 

onde os vendedores devem informar seu lance – preço final, dado o teto 

apresentado pelo leiloeiro).  

 

Tal diferenciação de lances possibilitará verificar existência de variabilidade 

no preço médio final do leilão e essa escolha de preço final dos vendedores pode 

impactar na sequência de leilões simulados, isto é, será possível identificar qual 

melhor metodologia para os vendedores apresentarem lances nos leilões quando o 

objetivo é a maximização dos lucros. 

 

As três estratégias de lance, designadas por Caso 1, Caso 2 e Caso 3, são 

descritas na sequência. 

 

3.3.1 CASO 1 

 

Neste caso, o preço final proposto pelos vendedores na fase holandesa é a 

média entre o preço mínimo daquele vendedor/ grupo e o preço máximo proposto 

pelo leiloeiro (preço referente ao final da primeira fase do leilão), conforme indicado 

pela equação 2. 

 

2

maxmin PP
Pf

i

i


                                                (2) 

 
Onde: 
 

iPf
: corresponde ao preço final apresentado pelo vendedor i; 

min

iP
: refere-se ao preço mínimo de atratividade do gerador i; 

maxP
: é o preço máximo apresentado pelo leiloeiro ao final da primeira fase do leilão. 
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3.3.2 CASO 2 

 

No Caso 2, o preço final da fase holandesa será escolhido aleatoriamente no 

intervalo de espaço de estados finito e discreto, definido entre o preço mínimo de 

atratividade de cada vendedor/grupo (
min

iP ) e o preço definido pelo leiloeiro como o 

máximo possível naquele leilão 
maxP

(preço referente ao final da primeira fase do 

leilão).  

 

Sendo assim, consideramos que o espaço de preços possa assumir K (nas 

simulações K = 10) valores entre o mínimo e máximo pré-definidos

 )(...,,)( max21min tPPPPtP i

K

iiiii  . E definimos o preço final apresentado pelos 

vendedores na segunda fase do leilão como sendo um valor escolhido 

aleatoriamente nesse intervalo. 

 

Assumiu-se distribuição uniforme discreta para o intervalo infinito de 

possibilidades de escolha de lances que podem ser apresentados de acordo com as 

regras estabelecidas no caso 2, é delimitado por Pmín que é o preço mínimo de cada 

vendedor participante do leilão e por Pmáx que é o preço final da primeira fase do 

pleito. 

 

3.3.3 CASO 3 

 

No caso 3, o preço final do leilão é escolhido pelos agentes através da 

simulação que considera aprendizagem através do algoritmo Q-Learning. Para 

construção do caso 3 foi considerado o tutorial indicado por Zhang e Zhang (2007) já 

citado neste trabalho e que indica os pré-requisitos para criação do modelo desde a 

definição de escopo da simulação até os testes de sensibilidade e validação de 

resultados. 

 

De forma geral no algoritmo de aprendizagem Q-learning, considera-se um 

ambiente em tempo discreto ,...}3,2,1{T  com um número finito de estados (preços 

mínimos) },...,,{ 21 nsssS  , em um sistema dinâmico estocástico dentro do qual os 
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agentes interagem. Há um conjunto de ações possíveis que o agente pode tomar 

},...,,{ 21 kaaaA  , que são os preços que se pode escolher como lance final. Assim, 

supomos que o agente se encontra no estado Sst  no instante t. Nesse estado 

escolhe uma ação Aat   e recebe uma recompensa ),( tt asr . O ambiente altera de 

estado, passa para o estado 
)1( ts  com probabilidade de mudança de estado 

),( )1( tt ssP  e esse processo se repete a cada tomada de decisão. O objetivo do 

agente é obter uma política ótima que maximize a recompensa total esperada.  

 

No modelo deste trabalho o “Q-Learning” é responsável por definir a melhor 

ação �̅� que se pode tomar a partir de um estado de referência 𝑒0. Para isso, 

constrói-se a matriz de recompensas R e a matriz Q (matrizes cuja criação é 

explorada ainda nessa seção) para cada gerador ativo na segunda fase em cada 

iteração do leilão com base nas séries históricas de preços de cada gerador e no 

preço de referência (𝑃𝑅𝑒𝑓) que nesse modelo é o preço mínimo de atratividade de 

cada gerador e que é também o estado-objetivo. A ideia geral é definir o estado 𝑒0 

como sendo o preço mínimo 𝑝𝑖 do gerador 𝑖 e chegar o mais próximo possível do 

preço de corte para a segunda fase do leilão 𝑃𝑅𝑒𝑓 considerando as séries históricas. 

Observe que os dados de entrada desse bloco são 𝑝𝑖, 𝑃𝑅𝑒𝑓 e as séries de preços. 

 

Assim, neste modelo os vendedores aprendem ao longo dos leilões através 

do algoritmo Q-Learning. Onde, cada par (estado, ação) está associado ao preço 

esperado que se deve obter ao escolher aquela ação. Na equação (3) são 

apresentadas as funções de utilidade do algoritmo aqui criado, onde são definidos o 

estado inicial e o estado ideal do modelo, tais relações são variação equação 

original (equação 1) proposta por Watkins (1989). 

 

                                             𝑄0(𝑖,𝑗)(𝑠0, 𝑎0) = 𝑃min (𝑖,𝑗)                                        (3) 

 
𝑄𝑡+1(𝑖,𝑗)(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) =  𝑟(𝑡) + 𝛾. (𝑉𝑡(𝑖,𝑗)(𝑆𝑡+1)) 
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Onde: 

 𝑄0(𝑖,𝑗)(𝑠0, 𝑎0): Estado inicial do vendedor i no leilão j. O estado inicial de cada 

gerador no modelo é escolhido aleatoriamente no conjunto de lances 

históricos de cada gerador e preços de cortes de leilões anteriores; 

 𝑃min (𝑖,𝑗): Preço mínimo de atratividade do gerador i no leilão j; 

 𝑄𝑡+1(𝑖,𝑗)(𝑠𝑡, 𝑎𝑡): Função de utilidade, define o futuro esperado por escolher a 

ação 𝑎 no estado 𝑠 do vendedor 𝑖 no leilão 𝑗; 

 𝛾: Taxa de aprendizagem – nestas simulações foram considerados para efeito 

de comparação: 0,8; 0,5 e 0,3. A ideia de ter diferentes taxas de 

aprendizagem se baseia na possibilidade de obter um leque maior de 

resultados para análises futuras e, de certa forma, calibração do modelo; 

 𝑟(𝑡): É a função de recompensa utilizada para construção da matriz de 

recompensas que é melhor definida e explorada ainda nessa seção (Item 

3.3.3.1 “Matriz de Recompensas”; 

 𝑉𝑡(𝑖,𝑗)(𝑆𝑡+1): É o valor máximo de determinado estado para todas as ações 

possíveis observadas (max𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎)); 

 

A evolução do processo se dá através das relações (3) vinculadas aos 

preços históricos e preços mínimos de atratividade de cada vendedor. A partir daí os 

geradores escolhem a opção de adotar estratégia similar a alguma situação de seu 

histórico ou explorar uma situação nova. Essas opções de escolha que induzem a 

aprendizagem são denominadas na literatura (Pouyllau; Carofiglio, 2011) de 

Exploration or Exploitation, em tradução livre exploração ou explotação.  

                                                        
Com relação à taxa de aprendizagem, o gamma, é possível afirmar que esse 

parâmetro indica qual a relevância que o agente dá para a matriz Q (matriz de 

estados do histórico) e matriz R (a matriz de recompensas, criada a partir do 

histórico para cada agente) em cada tomada de decisão. Se o gamma é um valor 

próximo de 1, o agente considera mais a matriz Q do que a matriz R, se gamma 

próximo de 0 considera-se mais a matriz R na função de utilidade aplicada no 

algoritmo Q-learning.  
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O critério de parada desse algoritmo no modelo aqui tratado é definido pela 

quantidade de iterações, isto é, o número de iterações define o quanto se permite 

que o agente tente encontrar o melhor lance em seu histórico nas suas matrizes: 

estado e recompensas. 

 

3.3.3.1 MATRIZ DE RECOMPENSAS 

 

Sejam 𝑆𝑖 = {𝑠1
𝑖 , 𝑠2

𝑖 , ⋯ , 𝑠𝑛
𝑖 } a série histórica de 𝑛 lances finais do gerador 𝑖 

referentes aos 𝑛 leilões ocorridos, 𝑆�̅� = {�̅�1
𝑖 , �̅�2

𝑖 , ⋯ , �̅�𝑛
𝑖 } a série histórica de 𝑛 últimos 

preços de primeira fase dos 𝑛 leilões ocorridos. A partir desses conjuntos, formam-

se os conjuntos de estados e ações 𝐸 = A = 𝑆𝑖 ∪ 𝑆�̅�, esses conjunto foram assim 

definidos afim de criar maior quantidade possíveis de pares ordenados de estados e 

ações para cada agente gerador durante a escolha de lance final neste modelo. 

Esses conjuntos também são necessários para definir a função de recompensas 

𝑅𝑖: 𝐸 → 𝐴 que formará a matriz 𝑚×𝑚 de recompensas do gerador 𝑖. Observe que 

𝑚 ≤ 2𝑛 e que 𝐸 = 𝐴.  

 

Assim, supondo que tanto em 𝑆𝑖 quanto em 𝑆�̅� não haja valores repetidos, a 

matriz de recompensas terá 𝑚 = 2𝑛 e será: 

 

Figura 5 - Matriz de Recompensas (𝑹𝒏𝒙𝒏) 

estado\ação 𝑠1
𝑖 = 𝑎1 𝑠2

𝑖 = 𝑎2 ⋯ 𝑠𝑛
𝑖 = 𝑎𝑛 �̅�1

𝑖 = 𝑎𝑛+1 �̅�2
𝑖 = 𝑎𝑛+2 ⋯ �̅�𝑛

𝑖 = 𝑎2𝑛 

𝑠1
𝑖 = 𝑒1 𝑟𝑖(𝑒1, 𝑎1) 𝑟𝑖(𝑒1, 𝑎2) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 𝑟𝑖(𝑒1, 𝑎2𝑛) 

𝑠2
𝑖 = 𝑒2 𝑟𝑖(𝑒2, 𝑎1) 𝑟𝑖(𝑒2, 𝑎2) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 𝑟𝑖(𝑒2, 𝑎2𝑛) 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮ 

𝑠𝑛
𝑖 = 𝑒𝑛 ⋮ ⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮ 

�̅�1
𝑖 = 𝑒𝑛+1 ⋮ ⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮ 

�̅�2
𝑖 = 𝑒𝑛+2 ⋮ ⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮ 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮ 

�̅�𝑛
𝑖 = 𝑒2𝑛 𝑟𝑖(𝑒2𝑛, 𝑎1) 𝑟𝑖(𝑒2𝑛, 𝑎2) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 𝑟𝑖(𝑒2𝑛, 𝑎2𝑛) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para finalizar a criação da matriz de recompensas (𝑅𝑚𝑥𝑛) assume-se uma 

função cujo objetivo é atribuir um valor alto ao par ordenado (𝑒𝑗, 𝑎𝑘) se 𝑎𝑗 > 𝑒𝑘 

(maximização do lucro do gerador) e um valor baixo se 𝑎𝑗 < 𝑒𝑘 estiver próximo de 𝑎𝑘 

(redução do lucro do gerador), sendo assim para o cálculo do valor de 𝑟𝑖(𝑒𝑗, 𝑎𝑘) que 

provém da matriz (𝑅𝑚𝑥𝑛) considerou-se a função de recompensas (4): 

 

                                                𝑟𝑖(𝑒𝑗 , 𝑎𝑘) =

{
 
 

 
 

𝑎𝑘

𝑒𝑗
𝑠𝑒 𝑎𝑗 > 𝑒𝑘

0 𝑠𝑒 𝑒𝑗 = 𝑎𝑘

−
𝑎𝑘

𝑒𝑗
𝑠𝑒 𝑎𝑗 < 𝑒𝑘

                                           (4) 

 

3.3.3.2 MATRIZ Q 

 

O processo iterativo para o cálculo da matriz 𝑄𝑖 referente ao gerador 𝑖 está 

descrito a seguir, considerando o mesmo conjunto de estados 𝐸 = {𝑒1
𝑖 , 𝑒2

𝑖 , ⋯ , 𝑒𝑗
𝑖} e 

ações 𝐴 = {𝑎1
𝑖 , 𝑎2

𝑖 , ⋯ , 𝑎𝑗
𝑖} utilizados para compor a matriz de recompensas. Sejam �̅� =

𝑃𝑅𝑒𝑓 o estado-objetivo e 𝑛 o número de iterações como sendo o critério de parada.  

 

A matriz 𝑄𝑖 é construída iterativamente até que o critério de parada nça seja 

satisfeito. Ou seja, enquanto 𝑒𝑘+1 ≠ �̅� , repetir: 

 

 Passo 1: Seleção aleatória do estado inicial 𝑒𝑘 ∈ E; 

Passo 2: Seleção aleatória da ação 𝑎𝑘 ∈ 𝐴; 

Passo 3: Atualização de 𝑞𝑖(𝑒𝑘 , 𝑎𝑘) da matriz 𝑄𝑖 por meio da expressão     

                                               𝑞𝑖(𝑒𝑘, 𝑎𝑘) = 𝑟𝑖(𝑒𝑘, 𝑎𝑘) + 𝛾 ∙ max𝑄𝑖(𝑎𝑘, 𝑥) em que 𝑥 ∈ 𝐴; 

Passo 4: Define-se 𝑒𝑘+1 = 𝑎𝑘; 

Verificação 1: 𝑒𝑘+1 = �̅� ? Se sim, fazer verificação 2; se não, passo 2; 

Verificação 2: Se critério de parada satisfeito, concluído. Se não, 

passo1. 
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3.3.3.3 AÇÃO 

 

Terminado o processo de cálculo da matriz 𝑄𝑖, deve-se definir qual ação o 

gerador 𝑖 irá tomar. Para isso, procura-se pelo maior valor da matriz Q na linha do 

estado de referência 𝑒0: a coluna a qual pertence o valor é a ação �̅� que se deve 

tomar, ou seja, se �̅�𝑖 = max 𝑞𝑖(𝑒0, 𝑦) então �̅� = 𝑦. A lógica do simulador construído é 

apresentada na figura 6. 

 

Figura 6 - Lógica "Q-Learning" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4 PARÂMETROS DO MODELO 

3.4.1 LEILÕES DE ENERGIA NOVA (LEN) E FONTE EÓLICA 

 

A partir da plataforma criada, o foco desse trabalho é analisar o que ocorre 

quando se simula leilões com os dados públicos disponíveis. Os valores divulgados 

pelo governo do Brasil são limitados, e devido a insuficiência de dados históricos, 

para iniciar as simulações, escolheu-se o tipo/fonte de leilão cuja maior quantidade 

de informações foi possível reunir. Analisou-se também em qual tipo/fonte de leilão 

ocorreu maior quantidade de vencedores. Assim, observou-se que, para os leilões 

de energia nova, a fonte eólica teve maior quantidade de contratação em MW, assim 

como número de vencedores/ projetos. 

 

Esta seção é dividida em duas etapas, primeiramente serão apresentados os 

leilões de energia nova de fonte eólica que ocorreram no Brasil. Leilões com tais 

características foram escolhidos para realizar as simulações devido à regularidade 

de realização desses leilões, onde também é possível verificar existência de maior 

número de agentes (vendedores) participando, diferentemente dos leilões de outras 

fontes. Tais leilões comercializaram aproximadamente 3.245,6 Megawatts médios 

com preço médio de R$ 122,11/ MWh entre os anos de 2011 e 2015. 

 

Em seguida, é feita análise descritiva de preços de venda e volumes 

praticados nos leilões de energia nova de fonte eólica. Essas variáveis são 

caracterizadas de acordo com o perfil do vendedor (público e privado), com o 

objetivo de identificar eventuais comportamentos distintos. 

 

3.4.2 LENs FONTE EÓLICA: HISTÓRICO 

 

O tipo e a fonte dos leilões brasileiros são essenciais para definição de 

parâmetros como demanda e preço, uma vez que pleitos de diferentes tipos/ fontes 

não são usualmente realizados em competição direta. Para iniciar as simulações é 

necessário especificar o tipo (leilão de energia nova – comercialização de energia a 

partir de projetos a serem construídos – ou energia velha – comercialização de 

energia a partir de projetos já em operação) e a fonte (hidráulica, eólica, térmica, 
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biomassa ou solar) considerando as observações de leilões ocorridos no Brasil e 

cujos dados são públicos. 

 

Ocorreram no Brasil, de 2011 a 2015, oito leilões de energia nova de fonte eólica. 

No gráfico 5 é possível verificar o volume total contratado em cada leilão e o preço 

médio de venda. 

 

Gráfico 5 – Energia contratada e preço médio de leilões de energia nova e fonte eólica 

 

Fonte: Dados públicos, elaborado pelo autor. 

 

3.4.3 DESCRIÇÃO DOS AGENTES (VENDEDORES) 

 

Para definir os parâmetros de capacidade máxima de geração e preço 

mínimo de atratividade dos vendedores presentes nas simulações, foi realizada 

análise dos dados públicos disponíveis dos leilões de energia nova de fonte eólica.  

 

Os vendedores dos leilões foram agrupados em públicos e privados. Foi 

considerado vendedor público, todo aquele que na sua estrutura societária tinha pelo 

menos uma das seguintes empresas: Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Companhia 

Paranaense de Energia; Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Eletrobrás; CEMIG – 

Geração e Transmissão S.A.; Companhia Energética de Minas Gerais; Furnas 

Centrais Elétricas S.A.; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Petrobras 

Petróleo Brasileiro e BNDES Participações S.A. Os vendedores privados são os que, 
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em sua estrutura societária, não tinham nenhuma das empresas mencionadas 

anteriormente. É possível observar, a partir do gráfico 6, o volume contratado (em 

MW médios), nos leilões realizados entre 2011 e 2015, separadamente, 

considerando a nova classificação dos vendedores.  

 

 

 

Gráfico 6 – Volume (MW médios) comercializado por vendedores 

 

Fonte: Dados públicos, elaborado pelo autor. 

 

Na tabela 3, é possível verificar algumas características de preço e volume 

dos leilões, considerando a classificação dos vendedores, entre público e privado.   

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão de preço e volume contratado: Público x 

Leilão 

Público Privado 

Volume Preço Volume Preço 

Média  
Desvio 
Padrão 

Média  
Desvio 
Padrão 

Média  
Desvio 
Padrão 

Média  
Desvio 
Padrão 

12ºLEN 60,34 42,74 99,53 2,46 12,03 5,21 101,21 2,51 

13ºLEN 12,91 8,96 106,26 2,30 28,46 24,46 105,76 3,63 

15ºLEN 10,85 0,92 88,09 0,83 64,95 72,20 88,49 1,01 

17ºLEN 7,79 4,68 124,20 1,67 12,40 10,04 124,78 1,34 

18ºLEN 40,86 57,11 120,34 1,13 36,82 29,09 117,69 3,76 
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19ºLEN 18,50 - 128,98 - 17,65 10,71 129,86 0,52 

20ºLEN 48,45 0,49 136,33 0,13 24,48 24,11 135,88 0,62 

22ºLEN - - - - 33,97 39,42 181,02 1,21 

TOTAL 21,25 31,11 116,56 11,01 26,22 31,43 125,14 20,94 

Fonte: Dados públicos disponíveis, elaborado pelo autor. 

 

Além disso, é possível verificar, na tabela 4, as mesmas variáveis, desconsiderando 

a classificação dos vendedores. 

 

Tabela 4 – Média e desvio padrão de preço e volume contratado nos LENs de fonte eólica 

Leilão 

Volume Comercializado Preço  

Total Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

12ºLEN 410,00 29,29 34,00 100,61 2,54 

13ºLEN 452,40 19,67 18,72 106,04 2,89 

15ºLEN 151,60 37,90 52,09 88,29 0,79 

17ºLEN 332,50 7,79 4,68 124,20 1,67 

18ºLEN 989,60 38,06 38,63 118,51 3,39 

19ºLEN 265,60 17,71 10,32 129,80 0,55 

20ºLEN 415,10 27,67 23,86 135,94 0,59 

22ºLEN 237,80 33,97 39,42 181,02 1,21 

TOTAL 3.254,60 24,29 31,28 121,81 18,20 

Fonte: Dados públicos, elaborado pelo autor. 

 

As amostras dos dados sumarizados na tabela 3 foram submetidas a um 

teste de média. A hipótese nula desse teste é que inexiste diferença entre as médias 

de preço e volume entre os vendedores públicos e privados. É possível observar na 

tabela 5 que, com 5% de significância, não existe diferença de volume 

comercializado entre vendedores públicos e privados, contudo existe diferença de 

preços entre esses perfis de geradores. 
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Tabela 5 – Teste de média para volume e preço dos LEN’s de energia eólica 

Indicadores do 
teste 

Volume Preço 

Público Privado Público Privado 

Média 21,25 26,22 116,56 125,14 

Variância 967,79 988,00 121,30 438,54 

Observações 52 82 52 82 

Graus de Liberdade 110 128 

Estatística do Teste -0,90 -3,09 

Valor-P 0,19 0,00 

Fonte: Dados públicos, elaborado pelo autor. 

A tabela 6 apresenta resumo dos oito leilões de energia nova de fonte eólica 

que ocorreram entre os anos de 2011 a 2015. 

Tabela 6 – Informações estatísticas de preço e volume dos LENs de energia eólica. 

Dados estatísticos 
Preço  

(R$ / MWh) 

Volume  
(MW 

médios) 

Tamanho da amostra  
(Quantidade de vendedores nos leilões) 

134 

Medidas de Posição 

Média aritmética 121,81 24,29 

Mediana 122,88 13,40 

Moda 123,90 13,80 

Percentil 10 % 101,69 5,83 

1º quartil (25 %) 107,70 9,25 

2º quartil (50 %) 122,88 13,40 

3º quartil (75 %) 128,98 22,05 

Medidas de Dispersão 

Desvio padrão 18,20 31,28 

Variância 331,18 978,73 

Desvio Médio 12,21 19,97 

Máximo 182,41 178,00 

Mínimo 88,68 2,10 

Intervalo Interquartil 21,28 12,80 

Amplitude 93,73 175,90 

Coeficiente de Variação 14,94 128,81 

Assimetria 1,47 2,90 

Curtose 3,73 8,85 

Fonte: Dados públicos, elaborado pelo autor. 
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3.5 PREMISSAS DO MODELO: VOLUME E PREÇO OFERTADO, 

DEMANDA E PREÇO DE CORTE DA PRIMEIRA FASE DOS LEILÕES  

 

O preço mínimo de atratividade (R$/MWh), bem como a quantidade a ser 

vendida (MW médio) de cada grupo (público e privado), foram gerados 

aleatoriamente através de distribuições normais, considerando os dados de média e 

desvio padrão apresentados na tabela 3.  

 

Levando em conta a necessidade de ter a capacidade máxima que cada 

gerador tem de produção de energia no modelo, e que os dados públicos 

disponíveis relacionados à volume de energia se resumem a capacidade contratada 

em cada leilão por cada vendedor (as informações apresentadas no gráfico 5 

referem-se à quantidade e preço médio contratados), fez-se necessário realizar um 

tratamento nos dados de volume contratado nos leilões afim de ter-se volume de 

oferta (inicial ao leilão) maior que a demanda nos pleitos. Ou seja, partiu-se do 

pressuposto que o volume contratado nos leilões é menor que o volume ofertado 

inicialmente para que as manipulações prévias dessa variável pudessem ser 

realizadas.  

 

Assim, a variável aleatória, volume de energia (x), que é tomada como a 

capacidade máxima de geração de cada vendedor foi manipulada, depois de 

gerada, a fim de tornar possível a realização dos leilões, já que dentre os valores 

gerados existiam valores negativos que na maioria dos casos não alcançavam a 

demanda projetada. Assim, primeiro foram considerados os valores absolutos 

gerados, além disso, criou-se a variável definida por y=100 x. Tal manipulação é 

viável já que é validada pelas propriedades de média e desvio padrão (Montgomery; 

Runger, 1980), portanto para o volume de energia gerado têm-se E(y)=100 x e  

σ(y)=100 σ(x). É importante salientar que com essas manipulações não ocorreram 

problemas relacionados a oferta de energia nos leilões simulados. 

 

Em resumo, cada grupo apresenta capacidade máxima de geração (projeto 

de parque eólico) e preços mínimos de atratividade distintos para que fosse possível 

realizar as mais de dez mil simulações de leilões.  
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Além disso, nos blocos de leilões simulados a demanda foi fixada em 406,88 

MW médios, que é a média do volume total contratado (público + privado) nos oito 

leilões de energia eólica realizados entre os anos 2011 e 2015. Tal valor é menor 

que a oferta em todos os casos simulados, o que possibilita a realização dos leilões 

e a análise dos mesmos.  

 

O preço de corte da primeira fase dos leilões foi escolhido com base na 

análise dos leilões considerados como histórico, bem como na análise derivada dos 

preços mínimos de atratividade dos vendedores em cada leilão. Para que fosse 

possível realizar análises variadas e diversas comparações foram considerados dois 

preços de corte distintos durante as simulações, primeiro R$ 161,0 /MWh e segundo 

R$ 180,0 /MWh. O primeiro preço foi definido com base nos preços de atratividade 

dos geradores públicos, que tem preço médio de atratividade menor que o privado. 

Assim, R$ 161 /MWh, que é o maior preço de atratividade observado dos 

vendedores públicos, foi definido como sendo um dos preços de corte assumidos 

para realização dos leilões. Já o segundo preço foi definido como sendo o maior 

observado nos leilões históricos (R$ 180,0 /MWh), que também é muito próximo do 

maior preço médio observado nos leilões que já ocorreram no Brasil (R$ 181,1 

/MWh, conforme apresentado no gráfico 5). 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES  

 

Antes de explorar os resultados obtidos e analisá-los é importante destacar 

novamente que a variável observada neste trabalho são os preços pelos quais os 

vendedores conseguiram vender energia nos leilões históricos e as variáveis 

simuladas são os preços ofertados como lance final nos leilões de energia nova de 

fonte eólica. 

 

As simulações realizadas foram agrupadas em blocos distintos. A ideia 

dessa dinâmica é a possibilidade de alterar parâmetros em um grande número de 

leilões simulados e obter ao final das simulações um maior número de resultados 

que possibilitem análises sob mais de um ponto de vista. 

 

4.1 LEILÕES COM PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE AGENTES PÚBLICOS 

E PRIVADOS FIXA 

 

Nesses blocos de simulações que são apresentados na tabela 7, a demanda 

foi fixada em 406 MW médios, o número de iterações consideradas no simulador é 

igual a 1.000 ou 100, o preço de corte (preço final da primeira fase do leilão) é igual 

a R$ 161/ MWh ou R$ 180/ MWh, o Gamma (Γ) é igual a 30%, 50% ou 80% e a 

participação dos agentes é fixa, sendo 50% público e 50% privado para todos os 

casos aqui simulados. 

 

Tabela 7: Definição dos primeiros blocos para simulações 

Blocos de 
simulações 

Demanda 
(MW 

médio) 

Nº de 
iterações 

Preço 
corte 

(R$ / 

MWh) 

Número 
vendedores 

Part (%) relativa 
vendedores  

(Público/Privado) 

Gamma 
(γ) 

I 

406,88 

1.000 

161 

2 
50% Público e 
50% Privado 

Em cada bloco 
foram 

considerados 
três valores 

distintos para γ: 
0,8; 
0,5 e 
0,3 

II 180 

III 

100 

161 

IV 180 

Fonte : Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 
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Para cada bloco foram simulados 10.000 leilões. Em cada leilão obtêm-se as 

variáveis simuladas (que são os preços apresentados pelos agentes participantes) 

de acordo com cada estratégia de lance definidos – caso 1, caso 2 e caso 3. Por 

exemplo, um leilão do bloco I tem como variáveis do modelo a demanda, a 

quantidade de iterações, o preço de corte, a quantidade de geradores e seus 

respectivos preços mínimos de atratividade e capacidade máxima de geração e, 

para o caso 3, a taxa de aprendizagem (nas simulações consideramos 30, 50 e 

80%). As saídas do modelo apresentam os preços de lance de cada gerador em 

cada leilão, por exemplo, para o bloco I obtêm-se 18 vetores de preços 

(considerando que cada agente tem três estratégias de lances e que existem dois 

agentes em cada leilão). 

 

A partir de cada conjunto de vetores, foi possível construir o conjunto de 

gráficos apresentados nas figuras 7, 8, 9 e 10 (que considera os dados dos blocos I, 

II, III e IV - definidos na tabela 7). Nesse conjunto de gráficos verifica-se o 

comportamento dos preços dos vendedores públicos e privados nos cinquenta 

últimos leilões de cada conjunto de 10.000 simulações, de acordo com os casos 1, 2 

e 3, descritos anteriormente.  

 

É possível observar que em alguns leilões o preço de lance ofertado foi zero 

(isso ocorreu em todos os casos que o preço mínimo de atratividade era maior que o 

preço de corte do leilão simulado). Outras observações pertinentes às figuras são 

relativas ao comportamento estacionário das séries de preços de lances, nos três 

casos simulados.  
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Figura 7 – Resultados das simulações: Bloco I 

Gamma Público Privado 
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Parâmetros Bloco I:  
Demanda = 406,88 MW médios; 
Nº de iterações: 1.000; 
Preço de corte: R$ 161,00 por MWh; 
Nº de vendedores: 2 (1 público e 1 privado); 
Oferta de Energia: Varia em cada leilão simulado. 

Legenda:  

Fonte: Resultados das simulações, elaborado pelo autor 
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Figura 8 – Resultados das simulações: Bloco II 

Gamma Público Privado 
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Parâmetros Bloco II:  
Demanda = 406,88 MW médios; 
Nº de iterações: 1.000; 
Preço de corte: R$ 180,00 por MWh; 
Nº de vendedores: 2 (1 público e 1 privado); 
Oferta de Energia: Varia em cada leilão simulado. 

Legenda:  

Fonte: Resultados das simulações, elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Figura 9 – Resultados das simulações: Bloco III 

Gamma Público Privado 
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Parâmetros Bloco III:  
Demanda = 406,88 MW médios; 
Nº de iterações: 100; 
Preço de corte: R$ 161,00 por MWh; 
Nº de vendedores: 2 (1 público e 1 privado); 
Oferta de Energia: Varia em cada leilão simulado. 

Legenda:  

Fonte: Resultados das simulações, elaborado pelo autor. 
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Figura 10 – Resultados das simulações: Bloco IV 

Gamma Público Privado 
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Parâmetros Bloco IV:  
Demanda = 406,88 MW médios; 
Nº de iterações: 100; 
Preço de corte: R$ 180,00 por MWh; 
Nº de vendedores: 2 (1 público e 1 privado); 
Oferta de Energia: Varia em cada leilão simulado. 

Legenda:  

Fonte: Resultados das simulações, elaborado pelo autor. 

 

A tabela 8 apresenta os resultados do teste de hipótese, cujo objetivo era 

verificar se a maior média de preços (lances) nos casos 1 e 2, de cada bloco, era 

menor que a média dos resultados obtidos em cada bloco do caso 3. É possível 

verificar que, com 5% de significância, a média de preços (lances) no caso 3 é maior 

que nos outros casos, isto é, os casos que contem com aprendizado computacional, 

de fato, maximizaram os preços de venda para os geradores, como é possível 

observar também nos gráficos apresentados nas figuras 7, 8, 9 e 10. É possível 
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realizar essa afirmação com relação a tabela 8, vez que o Valor-P encontrado no 

teste para todos os vetores testados, é menor que o nível de significância adotado 

(α=0,05). 

 

Tabela 8 - Teste de Média: Preços (Caso1 e Caso2) x (Caso 3) 

Bloco de 
simulação 

Variável  
(Vetores - Caso 3) 

Maior Média 
(Casos 1 e 2) 

N 
Estatística 

teste 
Valor P 
(α=0,05) 

Bloco I 

1_Publico_Caso3 

142,21 10.000 

4929,42 0,00 

1_Privado_Caso3 6442,99 0,00 

2_Publico_Caso3 6746,29 0,00 

2_Privado_Caso3 6347,56 0,00 

3_Publico_Caso3 10389,17 0,00 

3_Privado_Caso3 9292,64 0,00 

Bloco II 

1_Publico_Caso3 

142,14 10.000 

109,16 0,00 

1_Privado_Caso3 153,04 0,00 

2_Publico_Caso3 433,24 0,00 

2_Privado_Caso3 511,08 0,00 

3_Publico_Caso3 572,84 0,00 

3_Privado_Caso3 671,73 0,00 

Bloco III 

1_Publico_Caso3 

152,65 10.000 

762,06 0,00 

1_Privado_Caso3 1111,62 0,00 

2_Publico_Caso3 2298,70 0,00 

2_Privado_Caso3 3434,26 0,00 

3_Publico_Caso3 4492,38 0,00 

3_Privado_Caso3 4616,66 0,00 

Bloco IV 

4_Publico_Caso3 

152,58 10.000 

93,39 0,00 

4_Privado_Caso3 137,21 0,00 

5_Publico_Caso3 220,48 0,00 

5_Privado_Caso3 272,74 0,00 

6_Publico_Caso3 293,00 0,00 

6_Privado_Caso3 355,68 0,00 

Fonte : Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Também foram realizados testes de normalidade do conjunto de vetores de 

preços – resultantes das simulações. Aplicou-se o teste de normalidade de Jarque e 

Bera (Jarque; Bera, 1980) e os resultados são apresentados na tabela 9. É 

importante salientar que outras variáveis, como assimetria e curtose, foram 

calculadas para que se fosse possível realizar o teste e esses valores também 

podem ser observados na mesma tabela. 
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As inferências sobre a existência de normalidade ou não dos conjuntos de 

dados (vetores) foram obtidas comparando a estatística do teste (que chamamos de 

“índice de Jarque-Bera” na tabela) com o valor crítico da distribuição (nomeado 

como “limite da distribuição”). Quando o limite é maior que o índice, é possível 

afirmar que o conjunto de dados tem distribuição normal. 

 

Tabela 9 – Teste normalidade – Jarque-Bera (Para todos os vetores simulados) 

Bloco de 
simulação 

Vetores testados Assim. Curt. 
Índice 

(Jarque 
Bera - JB) 

Limite da 
distribuição 

Inferência 

Bloco I 

1_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,18 9.767,54 normal 

1_Público_Caso_2 -0,42 -0,62 5.759,06 9.767,54 normal 

1_Público_Caso_3 -3,81 19,58 138.633,57 9.767,54 
não 

normal 

1_Privado_Caso_1 -0,35 -0,12 4.244,87 9.767,54 normal 

1_Privado_Caso_2 -1,02 0,81 3.748,00 9.767,54 normal 

1_Privado_Caso_3 -1,01 2,81 1.701,52 9.767,54 normal 

2_Público_Caso_1 -0,08 0,72 2.180,29 9.767,54 normal 

2_Público_Caso_2 -0,45 -0,45 5.316,55 9.767,54 normal 

2_Público_Caso_3 -3,30 24,02 202.293,34 9.767,54 
não 

normal 

2_Privado_Caso_1 -0,34 -0,13 4.276,80 9.767,54 normal 

2_Privado_Caso_2 -1,02 0,85 3.670,92 9.767,54 normal 

2_Privado_Caso_3 -1,12 3,20 1.999,34 9.283,31 normal 

3_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

3_Público_Caso_2 -0,45 -0,51 5.468,96 9.767,54 normal 

3_Público_Caso_3 -1,52 2,14 4.149,62 9.767,54 normal 

3_Privado_Caso_1 -0,35 -0,12 4.245,25 9.767,54 normal 

3_Privado_Caso_2 -1,04 0,90 3.640,19 9.767,54 normal 

3_Privado_Caso_3 -0,64 -1,51 9.151,05 9.767,54 normal 

Bloco II 

4_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

4_Público_Caso_2 -0,44 -0,52 5.496,55 9.767,54 normal 

4_Público_Caso_3 -0,64 -0,48 5.705,93 9.767,54 normal 

4_Privado_Caso_1 -0,35 -0,12 4.245,25 9.767,54 normal 

4_Privado_Caso_2 -1,09 1,11 3.467,37 9.767,54 normal 

4_Privado_Caso_3 -0,82 -0,03 4.942,04 9.767,54 normal 

5_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

5_Público_Caso_2 -0,43 -0,54 5.531,89 9.767,54 normal 

5_Público_Caso_3 -1,84 3,81 5.928,23 9.767,54 normal 

5_Privado_Caso_1 -0,35 -0,12 4.245,25 9.767,54 normal 
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5_Privado_Caso_2 -1,06 1,00 3.521,46 9.767,54 normal 

5_Privado_Caso_3 -2,06 4,70 8.254,80 9.767,54 normal 

6_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

6_Público_Caso_2 -0,43 -0,55 5.552,17 9.767,54 normal 

6_Público_Caso_3 -1,93 3,93 6.553,79 9.767,54 normal 

6_Privado_Caso_1 -0,35 -0,12 4.245,25 9.767,54 normal 

6_Privado_Caso_2 -1,05 0,98 3.541,70 9.767,54 normal 

6_Privado_Caso_3 -2,20 4,81 9.437,75 9.767,54 normal 

Bloco III 

7_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

7_Público_Caso_2 -0,27 -0,82 6.196,23 9.767,54 normal 

7_Público_Caso_3 -2,51 6,16 14.622,47 9.767,54 
não 

normal 

7_Privado_Caso_1 -0,10 -0,07 3.933,03 9.767,54 normal 

7_Privado_Caso_2 -0,77 0,18 4.301,56 9.767,54 normal 

7_Privado_Caso_3 -3,40 12,97 60.699,94 9.767,54 
não 

normal 

8_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

8_Público_Caso_2 -0,26 -0,88 6.398,43 9.767,54 normal 

8_Público_Caso_3 -4,34 33,13 409.646,11 9.767,54 
não 

normal 

8_Privado_Caso_1 -0,10 -0,07 3.933,03 9.767,54 normal 

8_Privado_Caso_2 -0,76 0,11 4.432,18 9.767,54 normal 

8_Privado_Caso_3 -2,94 35,69 459.665,36 9.767,54 
não 

normal 

9_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

9_Público_Caso_2 -0,23 -0,87 6.340,66 9.767,54 normal 

9_Público_Caso_3 -0,56 -1,03 7.285,40 9.767,54 normal 

9_Privado_Caso_1 -0,10 -0,07 3.933,03 9.767,54 normal 

9_Privado_Caso_2 -0,77 0,18 4.319,19 9.767,54 normal 

9_Privado_Caso_3 -0,17 1,39 1.124,62 9.767,54 normal 

Bloco IV 

10_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

10_Público_Caso_2 -0,24 -0,87 6.351,29 9.767,54 normal 

10_Público_Caso_3 -0,54 -0,26 4.902,04 9.767,54 normal 

10_Privado_Caso_1 -0,10 -0,07 3.933,03 9.767,54 normal 

10_Privado_Caso_2 -0,76 0,13 4.387,74 9.767,54 normal 

10_Privado_Caso_3 -0,41 -0,29 4.790,99 9.767,54 normal 

11_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

11_Público_Caso_2 -0,25 -0,83 6.203,73 9.767,54 normal 

11_Público_Caso_3 -0,77 -0,18 5.209,00 9.767,54 normal 

11_Privado_Caso_1 -0,10 -0,07 3.933,03 9.767,54 normal 

11_Privado_Caso_2 -0,81 0,28 4.189,19 9.767,54 normal 

11_Privado_Caso_3 -0,87 -0,51 6.394,20 9.767,54 normal 

12_Público_Caso_1 -0,09 0,72 2.170,66 9.767,54 normal 

12_Público_Caso_2 -0,25 -0,86 6.325,16 9.767,54 normal 

12_Público_Caso_3 -0,94 -0,04 5.330,96 9.767,54 normal 
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12_Privado_Caso_1 -0,10 -0,07 3.933,03 9.767,54 normal 

12_Privado_Caso_2 -0,76 0,11 4.446,72 9.767,54 normal 

12_Privado_Caso_3 -1,18 0,09 5.854,90 9.767,54 normal 

Fonte : Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Outros testes estatísticos realizados foram o teste da média, e do desvio 

padrão (Montgomery; Runger, 1980). O objetivo destes testes foi comparar os dados 

de média e desvio padrão dos resultados finais dos leilões históricos (dados 

divulgados pela CCEE), com os resultados simulados neste trabalho, isto é, as 

variáveis preditoras com as observadas. É importante salientar que dentre os dados 

públicos disponíveis não foi possível observar qual o preço final da primeira fase de 

cada leilão (informação importante para o simulador construído neste trabalho – 

variável que auxilia na determinação do lance dado). 

 

Na tabela 10, é possível observar os resultados para o teste z que avalia 

existência de igualdade de média entre as variáveis observadas e preditoras (esse 

teste considera a média e desvio padrão dos dados históricos como sendo valores 

conhecidos) e o teste de desvio padrão (que avalia a igualdade dos desvios dentre 

as variáveis observadas e preditoras). Além disso, são apresentadas as médias e 

desvio padrão de cada vetor resultante das simulações. 

 

Tabela 10 – Testes de média e desvio padrão (Para todos os vetores simulados) 

Perfil 
do 

Agente 
Bloco Vetores testados Média 

Desv. 
Pad. 

Teste Média 
(z) 

Teste Desvio 
Padrão 

Estat. 
teste 

Valor 
P (*) 

Estat. 
teste 

Valor 
P (*) 

P
ú
b
lic

o
 

I 

1_Púb_Caso_1 138,74 5,56 201,46 0,00 2.551,21 0,00 

1_Púb_Caso_2 138,85 15,50 202,46 0,00 19.935,23 0,00 

1_Púb_Caso_3 160,42 0,37 398,35 0,00 11,26 0,00 

2_Púb_Caso_1 138,72 5,56 201,23 0,00 2.547,69 0,00 

2_Púb_Caso_2 138,79 15,50 201,94 0,00 19.874,42 0,00 

2_Púb_Caso_3 160,44 0,27 398,57 0,00 6,02 0,00 

3_Púb_Caso_1 138,74 5,56 201,47 0,00 2.551,30 0,00 

3_Púb_Caso_2 138,81 15,70 202,14 0,00 20.221,23 0,00 

3_Púb_Caso_3 160,50 0,18 399,41 0,00 2,57 0,00 

II 

4_Púb_Caso_1 138,74 5,56 201,47 0,00 2.551,30 0,00 

4_Púb_Caso_2 138,74 15,60 201,43 0,00 19.967,97 0,00 

4_Púb_Caso_1 150,97 8,06 311,49 0,00 5.323,95 0,00 

5_Púb_Caso_1 138,74 5,56 201,47 0,00 2.551,30 0,00 
5_Púb_Caso_2 138,53 15,60 199,63 0,00 19.986,26 0,00 

5_Púb_Caso_3 157,78 3,61 374,39 0,00 1.075,19 0,00 
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6_Púb_Caso_1 138,70 5,56 201,47 0,00 2.551,30 0,00 

6_Púb_Caso_2 138,71 15,50 201,10 0,00 19.714,65 0,00 

6_Púb_Caso_3 158,47 2,85 380,68 0,00 670,64 0,00 

IV 

7_Púb_Caso_1 148,24 5,56 287,70 0,00 2.551,30 0,00 

7_Púb_Caso_2 148,35 21,20 288,80 0,00 36.936,14 0,00 
7_Púb_Caso_3 175,21 2,96 532,60 0,00 722,71 0,00 

8_Púb_Caso_1 148,24 5,56 287,75 0,00 2.551,30 0,00 
8_Púb_Caso_2 148,64 21,30 291,37 0,00 37.363,91 0,00 
8_Púb_Caso_3 176,45 1,04 543,90 0,00 88,45 0,00 

9_Púb_Caso_1 148,24 5,56 287,75 0,00 2.551,30 0,00 
9_Púb_Caso_2 148,20 21,10 288,00 0,00 36.785,02 0,00 

9_Púb_Caso_3 177,29 0,55 551,67 0,00 24,83 0,00 

Bloco 
IV 

10_Púb_Caso_1 148,24 5,56 287,75 0,00 2.551,30 0,00 

10_Púb_Caso_2 148,25 21,10 287,80 0,00 36.737,71 0,00 

10_Púb_Caso_3 162,69 10,80 418,42 0,00 9.615,84 0,01 

11_Púb_Caso_1 148,24 5,56 287,70 0,00 2.551,30 0,00 

11_Púb_Caso_2 148,02 21,10 285,77 0,00 36.702,97 0,00 

11_Púb_Caso_3 169,38 7,62 479,67 0,00 4.785,18 0,00 

12_Púb_Caso_1 148,24 5,56 287,75 0,00 2.551,30 0,00 

12_Púb_Caso_2 148,38 21,10 289,00 0,00 36.628,78 0,00 

12_Púb_Caso_3 171,22 6,36 496,40 0,00 3.339,60 0,00 

P
ri

v
a
d
o

 

Bloco I 

1_Pri_Caso_1 142,02 9,51 78,81 0,00 1.971,92 0,00 

1_Pri_Caso_2 142,21 16,70 79,87 0,00 6.084,18 0,00 

1_Pri_Caso_3 160,38 0,28 164,32 0,00 1,65 0,00 

2_Pri_Caso_1 141,97 9,52 78,60 0,00 1.977,30 0,00 

2_Pri_Caso_2 142,03 16,70 79,08 0,00 6.139,64 0,00 

2_Pri_Caso_3 160,38 0,28 160,24 0,00 1,64 0,00 

3_Pri_Caso_1 142,02 9,51 78,82 0,00 1.972,67 0,00 

3_Pri_Caso_2 142,14 16,60 79,61 0,00 6.012,87 0,00 

3_Pri_Caso_3 160,49 0,19 164,90 0,00 0,80 0,00 

Bloco 
II 

4_Pri_Caso_1 138,74 9,51 79,60 0,00 1.972,67 0,00 

4_Pri_Caso_2 142,14 16,70 125,54 0,00 6.123,65 0,00 

4_Pri_Caso_3 152,96 6,68 78,82 0,00 908,89 0,00 

5_Pri_Caso_1 142,02 9,51 78,82 0,00 1.972,67 0,00 

5_Pri_Caso_2 141,99 16,60 153,90 0,00 6.037,58 0,00 

5_Pri_Caso_3 158,35 3,08 78,82 0,00 203,38 0,00 

6_Pri_Caso_1 142,02 9,51 79,91 0,00 1.972,67 0,00 

6_Pri_Caso_2 142,02 16,60 156,06 0,00 6.011,21 0,00 

6_Pri_Caso_3 158,86 2,42 129,94 0,00 126,31 0,00 

Bloco 
III 

7_Pri_Caso_1 152,40 10,30 129,60 0,00 2.407,94 0,00 

7_Pri_Caso_2 152,33 21,40 241,46 0,00 2.407,94 0,00 

7_Pri_Caso_3 175,87 2,08 129,94 0,00 98,19 0,00 

8_Pri_Caso_1 152,41 10,30 128,81 0,00 2.407,94 0,01 

8_Pri_Caso_2 152,17 21,30 245,34 0,00 10.319,41 0,00 

8_Pri_Caso_3 176,68 0,70 129,94 0,00 11,02 0,00 
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9_Pri_Caso_1 152,40 10,30 131,15 0,00 2.407,94 0,26 

9_Pri_Caso_2 152,65 21,10 249,49 0,00 10.119,93 0,00 

9_Pri_Caso_3 177,47 0,54 129,94 0,00 6,51 0,00 

Bloco 
IV 

10_Pri_Caso_1 152,41 10,30 129,94 0,00 2.407,94 0,00 

10_Pri_Caso_2 152,32 21,30 129,54 0,00 10.260,27 0,03 

10_Pri_Caso_3 165,34 9,10 187,84 0,00 1.807,74 0,00 

11_Pri_Caso_1 152,40 10,30 129,94 0,00 2.407,94 0,00 

11_Pri_Caso_2 152,58 21,40 130,77 0,00 10.359,04 0,01 

11_Pri_Caso_3 171,10 6,73 217,35 0,00 1.011,28 0,00 

12_Pri_Caso_1 152,41 10,30 129,94 0,00 2.407,94 0,00 

12_Pri_Caso_2 152,58 21,10 130,81 0,00 10.143,82 0,20 

12_Pri_Caso_3 172,68 5,61 225,24 0,00 705,51 0,00 
(*) O Valor-P foi testado para α=0,05. 

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Para todos os testes realizados, seja de média ou desvio padrão, é possível 

inferir a existência de desigualdade entre os preços de lances simulados e os reais 

(que provém dos dados históricos). A igualdade não foi observada, já que para todos 

os testes obtém-se Valor-P = 0, exceto para o caso do vetor “9_Pri_Caso_1” onde é 

possível afirmar que com 5% de significância o desvio padrão dos dados simulados 

é igual ao dos dados históricos. Vale a pena ressaltar que a desigualdade 

encontrada na maioria dos testes pode estar vinculada à inexistência de divulgação 

do preço de corte (preço final da primeira fase dos leilões) por parte do governo do 

Brasil, já que essa variável está diretamente correlacionada com as estratégias de 

lances calculados. 

 

4.2 LEILÕES COM PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE AGENTES PÚBLICOS 

VARIÁVEL 

 

Conforme verificado na tabela 5 (Seção 3.4.3), existe diferença de preço 

médio entre os agentes públicos e privados nos leilões históricos. Por isso, outros 

cinco blocos de simulações foram construídos, e para cada um desses, diferentes 

leilões foram simulados. Na tabela 11, são apresentados os parâmetros que 

distinguem esses blocos, contudo o principal objetivo da realização dessas 

simulações (blocos V, VI, VII, VIII e IX) é investigar o comportamento do preço médio 

final da energia quando o perfil dos vendedores é diferente. 
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Tabela 11 – Parâmetros para definição de novos blocos de simulações 

Blocos de 
simulações 

Demanda 
(MW 

médio) 

Nº de 
iterações 

Preço 
corte 
(R$ 

/MWh) 

Número 
vendedores 

Part % relativa 
vendedores  

(Público/Privado) 

Gamma 
γ 

V 

406,88 1.000 180 

2 100% Público 

0,8 

VI 2 100% Privado 

VII 2 
50% Público e 
50% Privado 

VIII 4 
75% Público e 
25% Privado 

IX 4 
25% Público e 
75% Privado 

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

As entradas do modelo são definidas como foi descrito para os blocos I, II, III 

e IV, exceto pela quantidade de pares ordenados (preço e volume) que descrevem 

os vendedores. Além disso, para esses blocos a taxa de aprendizagem considerada 

foi única de 80% e a quantidade de iterações fixa de 1000. Já as saídas do modelo 

também têm moldes similares. 

 

A figura 11 apresenta os gráficos que descrevem os preços médios de 

vendedores públicos e privados nos blocos V, VI, VII, VIII e IX (para o caso 3). É 

possível perceber que as séries de preços simulados mantêm comportamento 

estacionário. 
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Figura 11 – Preços médios: Caso 3 (Considerando part. (%) relativa de vendedores) 

50% vendedores público x 50% vendedores 
privados 

25% vendedores público x 75% 
vendedores privados 

  

75% vendedores público x 25% vendedores 
privados 

100% vendedores público x 100% 
vendedores privados 

  

Legenda:  

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Na tabela 12 é exibido o resultado do teste de normalidade, realizado com 

as mesmas diretrizes consideradas para o teste realizado para os primeiros blocos 

simulados. É possível observar que alguns dos vetores de preços simulados têm 

distribuição normal e outros não (considerando 5% de significância). 

 

Tabela 12 – Teste de normalidade: blocos V, VI, VII, VIII e IX. 

Bloco Vetores testados Assim. Curt. 
Índice 

(Jarque 
Bera - JB) 

Limite 
da 

distr. 
Inferência  

V 

5_Público_Caso_1 0,01 -0,11 201,70 448,20 normal 

5_Público_Caso_2 -0,24 -0,99 336,00 448,20 normal 

5_Público_Caso_3 -7,03 78,59 123.147,22 448,20 não normal 

5_Privado_Caso_1 0,03 -0,28 224,37 448,20 normal 

5_Privado_Caso_2 -0,80 0,09 230,77 448,20 normal 

5_Privado_Caso_3 -0,71 15,81 3.459,48 448,20 não normal 

VI 

6_Público_Caso_1 0,01 -0,11 201,70 448,20 normal 

6_Público_Caso_2 -0,13 -0,95 326,20 448,20 normal 

6_Público_Caso_3 -5,09 54,17 56.716,87 448,20 não normal 

6_Privado_Caso_1 0,03 -0,28 224,37 448,20 normal 
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6_Privado_Caso_2 -0,77 0,02 234,49 448,20 normal 

6_Privado_Caso_3 -1,33 21,09 6.964,65 448,20 não normal 

6_Privado_a_Caso_1 -0,08 -0,47 251,74 448,20 normal 

6_Privado_a_Caso_2 -0,74 -0,22 261,48 448,20 normal 

6_Privado_a_Caso_3 -5,99 59,26 68.931,32 448,20 não normal 

6_Privado_b_Caso_1 -0,14 -0,12 203,83 448,20 normal 

6_Privado_b_Caso_2 -0,72 -0,03 233,89 448,20 normal 

6_Privado_b_Caso_3 -1,27 0,88 227,35 448,20 normal 

VII 

7_Público_Caso_1 0,01 -0,11 201,70 448,20 normal 

7_Público_Caso_2 -0,19 -0,90 319,37 448,20 normal 

7_Público_Caso_3 -4,37 25,67 12.298,34 448,20 não normal 

7_Público_a_Caso_1 0,07 -0,30 227,59 448,20 normal 

7_Público_a_Caso_2 -0,24 -0,75 298,02 448,20 normal 

7_Público_a_Caso_3 -4,12 25,76 12.210,01 448,20 não normal 

7_Público_b_Caso_1 0,03 -0,05 194,27 448,20 normal 

7_Público_b_Caso_2 -0,33 -0,73 298,83 448,20 normal 

7_Público_b_Caso_3 -3,85 34,52 21.936,44 448,20 não normal 

7_Privado_Caso_1 0,03 -0,28 224,37 448,20 normal 

7_Privado_Caso_2 -0,80 0,06 233,92 448,20 normal 

7_Privado_Caso_3 -4,02 25,50 11.891,57 448,20 não normal 

VIII 

8_Público_Caso_1 0,01 -0,11 201,70 448,20 normal 

8_Público_Caso_2 -0,22 -0,89 318,66 448,20 normal 

8_Público_Caso_3 -2,96 9,20 1.530,95 448,20 não normal 

8_Público_Caso_1 0,07 -0,30 227,59 448,20 normal 

8_Público_Caso_2 -0,25 -0,90 321,62 448,20 normal 

8_Público_Caso_3 -2,77 7,52 1.066,47 448,20 não normal 

IX 

9_Privado_Caso_1 0,03 -0,28 224,37 448,20 normal 

9_Privado_Caso_2 -0,82 0,38 199,69 448,20 normal 

9_Privado_Caso_3 0,33 -0,35 243,58 448,20 normal 

9_Privado_Caso_1 -0,08 -0,47 251,74 448,20 normal 

9_Privado_Caso_2 -0,66 -0,34 269,71 448,20 normal 

9_Privado_Caso_3 -0,58 4,87 100,79 448,20 normal 

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

O resultado do teste de média pode ser analisado nas tabelas 13, 14 e 15. A 

ideia é testar os valores médios de preço da energia elétrica e verificar se esse é 

maior quando a participação relativa dos vendedores privados aumenta em relação 

à de vendedores públicos – já que esses aceitam vender projetos por preços 

menores conforme observado no histórico. 
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Foram realizados três testes, o primeiro considera a hipótese de que o preço 

médio do bloco V é maior que a do bloco VI (quando só há geradores privados o 

preço é maior do que quando só há geradores públicos). No segundo teste, a 

hipótese alternativa é de que o preço médio dos blocos IX é maior que o bloco VIII (o 

preço é maior quando 75% dos geradores são privados comparado ao caso que 

somente 25% dos vendedores são privados). Por fim, no último teste o preço médio 

dos blocos IX é maior que do bloco VII (quando se tem 75% de geradores privados 

em um leilão o preço é maior do que quando têm-se 50% desses vendedores).  

 

Tabela 13 – Teste de média (Blocos V x VI) 

Vetor testado Média 
Estatística do 

teste (t) 
Valor - P 

Preço_Médio_VI_Caso_1 152,09 11,14 0,00 

Preço_Médio_VI_Caso_2 152,25 6,14 0,00 

Preço_Médio_VI_Caso_3 176,76 41,83 0,00 

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Tabela 14 – Teste de média (Blocos IX x VIII) 

Vetor testado Média 
Estatística do 

teste (t) 
Valor - P 

Preço_Médio_IX_Caso_1 151,25 8,51 0,00 

Preço_Médio_IX_Caso_2 151,35 4,44 0,00 

Preço_Médio_IX_Caso_3 176,78 18,14 0,00 

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Tabela 15 – Teste de média (Blocos IX x VII) 

Vetor testado Média 
Estatística do 

teste (t) 

 

Valor - P 

Preço_Médio_IX_Caso_1 151,25 5,20  0,00 

Preço_Médio_IX_Caso_2 151,35 3,48  0,00 

Preço_Médio_IX_Caso_3 176,78 14,95  0,00 

Fonte: Resultados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

A partir dos resultados observados nas tabelas 13, 14 e 15 é possível 

concluir, com 5% de significância, que o preço médio da energia elétrica aumenta 

quando a participação relativa de vendedores privados é maior que a de vendedores 

públicos.  
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É importante salientar que, nos testes a hipótese nula considerada foi à 

média de preços dos vetores de cada caso simulado, ou seja, para os casos 1, 2 e 3 

quando se têm 100% de vendedores públicos, 75% de vendedores públicos e 50% 

de vendedores públicos. Essas médias podem ser visualizadas na tabela 16.  

 

Tabela 16 - Preço Médio Vendedores Público (R$/MWh ) 

Bloco do leilão Caso 1 Caso 2 Caso 3 

VIII 148,48 148,02 175,69 

VI 149,5 149,32 176,5 

V 150,18 149,77 176,55 

Fonte: Resultados de simulações, elaborado pelo autor. 

 

Portanto, é possível inferir que as participações de agentes públicos, como 

vendedores, nos leilões de energia eólica influenciam no preço médio final 

comercializado, ou seja, quanto maior a quantidade de geradores privados maior o 

preço médio final ofertado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao projetar um ABM, do ponto de vista prático é necessário conhecer os 

costumes dos agentes envolvidos e o ambiente nos quais os mesmos estão 

inseridos, ou seja, a fundamentação dessa técnica está centrada, em geral, em cada 

processo econômico a ser estudado. Contudo, as soluções são apresentadas em 

linguagem computacional, matemática e estatística. 

 

O objetivo do estudo desse trabalho foi construir um modelo baseado para o 

ambiente de comercialização regulada, no mercado brasileiro de energia, com o 

intuito de compreender o processo de precificação e analisar qual a melhor 

estratégia para tomada de decisão quanto aos lances a se apresentar nos leilões, 

por parte dos geradores, cujo objetivo é maximizar lucros. 

 

As simulações realizadas possibilitaram observar gráfica e estatisticamente 

informações relevantes sobre a dinâmica dos leilões praticados sob o simulador 

desenvolvido. O comportamento dos preços da energia eólica que provém de leilões 

de energia nova foi exaustivamente estudado, no total, foram simulados mais de 120 

mil leilões. E através das inferências estatísticas aqui realizadas, é possível afirmar 

que trabalhar com o aprendizado computacional, quando o objetivo (dos 

vendedores) for maximizar preços é a melhor estratégia de lances nos leilões de 

energia do Brasil uma vez que essa tomada de decisão se baseia na análise dos 

lances do passado, considerando as penalidades ou recompensas necessárias para 

obtenção de melhor preço a ser apresentado no leilão vigente.  

 

Os casos 1 e 2, apresentados no trabalho, não possuem aprendizado 

computacional, mas de forma indireta foram utilizados para calibrar o modelo com 

aprendizagem. Os mesmos mostraram-se ao final das simulações ineficientes na 

tomada de decisão de preço quando comparados a estratégia formulada para o caso 

3 (que considera o Q-learning). 

 

Outra conclusão importante desta pesquisa diz respeito ao comportamento 

do preço médio da energia vinculado ao perfil das empresas (público e privado) 

participantes dos leilões. Através do trabalho foi possível concluir que quanto maior 
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o número de agentes privados em um leilão maior será o preço médio da energia 

deste pleito.  

 

Ainda de acordo com as análises estatísticas realizadas é possível notar que 

há grande dificuldade de inferir igualdade dos dados simulados com os dados reais 

históricos, contudo essa dificuldade não compromete os resultados obtidos com o 

modelo deste trabalho. Mais uma vez, vale a pena ressaltar a quase inexistência de 

divulgação de dados dos leilões brasileiros, por parte do governo. Essa insuficiência 

de dados acarreta na provável dificuldade de validação do modelo aqui estruturado 

ou na realização, por exemplo, de testes de aderência, como Kolmogorov e Smirnov. 

 

Contudo a investigação de aderência do simulador, bem como a análise de 

precificação de outras fontes e tipos de energia (nos leilões) podem ser estudados 

em pesquisas futuras. E como já mencionado ao longo de todo esse trabalho, a 

construção de ABM é limitado pelo objetivo da pesquisa e pela capacidade de 

incorporar variáveis ao modelo, portanto, há vasto campo de opções a serem 

exploradas através desta técnica. 
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